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วันที ่ (1) กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – เม็กซิโก ซิต้ี 
วันที ่ (2) เม็กซิโก ซิต้ี – มหาวิหารแคธิตรอล  
วันที ่ (3) เม็กซิโก ซิต้ี – เทโอทิฮัวคาน – กัวดาลูเป 
วันที ่ (4) เม็กซิโก ซิต้ี – โซชิมิลโก – บินภายใน – เมริดา 
วันที ่ (5) เมริดา – คาบาห์ – อูซบาล – นั่งรถม้าชมเมืองยามค่ำคืน 
วันที ่ (6) เมริดา – ชิเชน อิทซา – ทูลัม – แคนคูน 
วันที ่ (7) แคนคูน – สกาเล็ต (เตรียมชุดว่ายน้ำ) – แคนคนู 
วันที ่ (8) แคนคูน (เมนูกุ้งมังกร Lobster) - ฮาวานา  
วันที ่ (9) ฮาวานา – นั่งรถเปิดประทุนชมย่านเมืองใหม่ฮาวานา 
วันท่ี (10) ฮาวานา– ปินาร์ เดล ริโอ – โรงงานผลิตซิการ ์- เมนูกุ้งมังกร Lobster 

วันที ่ (11) ฮาวานา – พลายา เดล เอสเต้ – ฮาวานา   

วันท่ี (12)   ฮาวานา – อิสตันบูล  
วันท่ี (13) อิสตันบูล – เซนต์โซเฟีย – แกรนด์บาร์ซาร์ – กรุงเทพฯ 
วันท่ี (14) กรุงเทพฯ   
 
 

     
    
    

 วันที่ (8) แคนคูน – ทูลัม – แคนคูน 
วันที ่ (9) แคนคูน – ฮาวาน่า 
วันท่ี (10) ฮาวานา – นั่งรถเปิดประทุนชมย่านเมืองใหม่ฮาวานา –  
  วิหารฮาวานา  

วันที ่ (11) ฮาวานา – ปินาร์ เดล ริโอ (Pinar Del Rio) – ฮาวานา  
วันท่ี (12)   ฮาวานา – สนามบินเม็กซิโก ซิต้ี  

เม็กซิโก – คิวบา 14 วัน 

198,000. - 
มัดจำท่านละ 80,000 บาท 

26 ม.ค. – 08 ก.พ. 63 

07 – 20 ก.พ. 63 

20 มี.ค. – 02 เม.ย. 63 

12 – 25 เม.ย. 63 

26 เม.ย. – 09 พ.ค. 63 

05 – 18 มิ.ย. 63 

17 – 30 ก.ค. 63 

07 – 20 ส.ค. 63 

11 – 24 ก.ย. 63 

09 – 22 ต.ค. 63 

13 – 26 พ.ย. 63 

25 ธ.ค. 63 – 07 ม.ค. 64 

 

Ku Kul Kan Pyramid 
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วันแรก (1)  กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – เม็กซิโก ซิต้ี 
 

06.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ แถว T ประตู 9 
09.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเท่ียวบินท่ี TK 059 / รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง 
15.50 น.  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
20.55 น.  ออกเดินทางสู่ เม็กซิโก ซิต้ี โดยเท่ียวบิน TK 181 
 

วันที่สอง (2)  เม็กซิโก ซิต้ี - มหาวิหารแคธิตรอล 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

04.10 น.  เดินทางถึง เม็กซิโก ซิต้ี (Mexico City) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศเม็กซิโกต้ังอยู่ในหุบ
เขาเม็กซิโกบริเวณกึ่งกลางประเทศ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชม เม็กซิโก ซิต้ี (Mexico City) หนึ่งในมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นเมืองที่เก่าแก่
ที่สุดในซีกโลกตะวันตก ในสมัยที่ยังมีชื่อว่า เทน็อคชทิทลัน Tenochtitlan สเปนผู้พิชิตโดย เฮอร์นัน 
คอร์เตส Hernan Cortes ตกตะลึงเมื่อเห็นวิหารอันสง่างามของชาวแอซเท็ก และได้รายงานกลับไปท่ี
กษัตริย์คาร์ลอส V, Cortes ว่า “หนึ่งใน plaza ใหญ่เป็นสองเท่าของขนาดของท่ีซาลามันกา” และ “ปิ
รามิดหลักท่ีสูงกว่าหอคอยของโบสถ์ท่ีเซบียา” หรือว่าฝีมือหินและไม้ท่ีประดับอนุสาวรีย์เหล่านี้ “อาจไม่
มีท่ีไหนเทียบเคียงได้”  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  ชม มหาวิหารแคธิดรอล เมโทรโปลิตาโน (Cathedral Metorpolitan) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในละตินอเมริกา 

ทีใช้เวลาสร้างนานเกือบสามศตวรรต มีการ
ตกแต่งหลากหลายสไตล์ตั้งแต่ คลาสสิค บา
รอค นีโอบารอค มีแท่นบูชาหลักๆ 5 แท่น มี
ห้องสวดมนต์ย่อย (Chapel) อีก 16 ห้อง ซึ่ง
ล้วนแต่สวยงามอลังการ  
เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (National 
Museum of History)  ในปราสาทซาปุล
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เตเปค ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง ทำให้นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคหลังการปฏิวัติการปกครองแล้ว  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Hyatt Regency Mexico City หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม (3)  เม็กซิโก ซิต้ี – เทโอทิฮัวคาน – กัวดาลูเป – เม็กซิโก ซิต้ี 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทโอทิฮัวคาน (Teotihuacan) เมืองท่ีเป็นท่ีต้ังของโบราณสถานเก่าแก่ต้ังแต่
ยุคพรีฮิสแปนค ท่ีมีช่ือเสียง  
ชมพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ (Pyramid of The Sun) พีระมิดท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก  
ชมพีระมิดแห่งดวงจันทร์ (Pyramid of 
The Moon)  อีกหนึ่งพีระมิดในเขตของเท
โอทิฮัวคาน มีขนาดเล็กและเตี้ยกว่าพีระมิด
แห่งดวงอาทิตย์ แต่เมื่อมองจากตาเปล่า อาจ
แลดูเหมือนว่าพีระมิดแห่งดวงจันทร์มีความสูง
มากกว่าพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ เนื ่องจาก
ต้ังอยู่บนระดับพื้นดินท่ีสูงกว่านั่นเอง   
นำท่านเดินผ่านบริเวณที่เรียกว่า Avenue 
of Dead ถนนสายหลักของเขตพีระมิดแห่งนี้ เป็นถนนทอดยาวจากปากทางเข้าไปจรดด้านใต้ของเขต
พีระมิด / นำท่านชมการหัตถกรรมแบบพื้นเมือง ชมวิธีการทำเหล้าเตกิล่า (Tequila) ซึ่งเป็นเหล้า
เม็กซิกันท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก ทำจากต้นอากาเว่ ซึ่งมีมากในเม็กซิโก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านเข้าชม โบสถ์กัวดาลูเป (Basilica De Guadalupe) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ทั่วโลกเป็น

สถานท่ีจาริกแสวงบุญของเหล่าชาวคริสต์ท่ัวโลก เมื่อ
ได้มาเม็กซิโกแล้วจะต้องมาสักการะบูชา  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง/ ลิ้มรส
เคร ื ่ องด ื ่มต ้นตำร ับ เม ็ กซ ิ ก ัน  “มาการ ิต ้ า” 
(Magaritta) พร้อมชมการแสดงพื ้นเมืองแบบ
เม็กซิกัน การเล่นดนตรีแบบเม็กซิกันที ่เรียกว่า 
“มาริอาชิ” (Mariachis) ซึ ่งเป ็นวงดนตรีแบบ
พื้นเมือง โดยนักดนตรีแต่ละคนแต่งกายแบบเม็กซิกัน มีทั้งไวโอลิน, ทรัมเป็ท, กีต้าร ์

เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Hyatt Regency Mexico City หรือเทียบเท่า 
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วันที่สี่ (4)  เม็กซิโก ซิต้ี – โซชิมิลโก – บินภายใน – เมริดา 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซชิมิลโก (Xochimilco) เมืองทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิต้ี นำท่าน ล่องเรือกอน
โดล่า สไตล์เม็กซิกันท่ีเรียกว่า ทราจิเนรัส (Trajineras) เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจำเมือง เป็นเรือไม้ท่ี
ตกแต่งด้วยสีสันสดใสท่ีชาวบ้านเพ้นท์กันเอง โดยเรือแต่ละลำจะตกแต่งด้วยลวดลายแลละสีสันสไตล์
เม็กซิกันพร้อมข้อความต่างๆเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ท่านจะได้สนุกสนานกับการล่องเรือไปตามลำ
น้ำพร้อมกิจกรรมบนเรือ ท้ังร้องเล่นเต้นรำ ดนตรี  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
16.10 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเมริดา (Merida) โดยเท่ียวบินท่ี AM 527 
18.20 น.  เดินทางถึง เมืองเมริดา (Merida) เมืองหลวงของรัฐยูคาทัน เมืองเมริดาได้ช่ือว่า “เมืองสีขาว” (The 

White City) เนื่องจากเป็นเมืองท่ีมีความเงียบสงบและปลอดภัยท่ีสุดในประเทศเม็กซิโก  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  Presidente Intercontinental Merida หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ห้า  (5) เมริดา – คาบาห์ – อูซบาล – นั่งรถม้าชมเมืองเมริดายามค่ำคืน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาบาห์ (Kabah) เมืองท่ีอยู่ในรัฐยูคาทัน  

ชม Mayan Arch สถาปัตยกรรมของชนเผ่า
มาย ัน ซ ึ ่ ง เช ื ่อก ันว ่าในสม ัยโบราณเป็น
ศูนย์กลางของเมือง / ชม Templ of Chaac 
ซึ่งเป็นวิหารที่เชื่อกันว่าสร้างอุทิศให้กับเทพ
เจ้าแห่งสายฝน  
นำเดินทางสู่ เมืองอูซมาล (Uxmal) เมือง
โบราณคดีที่สำคัญที่สุดของยุคก่อนฮิสปานิค
ในทวีปอเมริกา / ชม พีระมิดแห่งเวทมนต์ 
(Magician’s Pyramid) เป็นพีระมิดที่สูงที่สุดในอูซมาล คือสูงประมาณ 47 เมตร  ท่านสามารถเดิน
ขึ้นชม พีระมิดได้  
ชม Nunnery Quadrangle จัตุรัสใหญ่ มีความยาว 75 เมตร และกว้าง 45 เมตร ประดับตกแต่งด้วย
หน้ากากเทพเจ้าชัค, เสือจากัวร์, นกเค้าแมว เป็นต้น  

13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
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บ่าย   ชม จัตุรัสโซคาโล่ (Zocalo or Plaza Mayor) หนึ่งในจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที ่สุดในโลก ชม เท็ม
โปลมายอร์ (Templo Mayor) มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิที่ชาวแอสเท็กซ์ เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของ 
ศูนย์กลางจักรวาล จึงสร้างปีรามิดคู่ไว้เพื่อการ
สักการะเทพแห่งสงคราม Huitzilopochtli 
และเทพแห ่งฝนและการเกษตร Tlaloc 
ก่อนที่ชาวสเปนจะเผาทําลายในปี1521 ปัจจ
บันได ้รับการบูรณะและประกาศให้เป็นมรดก
โลกของ UNESCO 

17.45 น.  นำท่านนั่งรถม้าชมความงามยามราตรีของเมืองเมริดา  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  Presidente Intercontinental Merida หรือเทียบเท่า 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

วันที่หก  (6) เมริดา – ชิเชน อิทซา – พีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน - ทูลัม – แคนคูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำเดินทางสู่ เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) ล่าสุดได้รับการ โหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย  

  ชม พีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน (Ku Kul Kan Pyramid) เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็นผู้สร้าง
มนุษย์ เป็นพีระมิดแบบข้ันบันได โดยปลายของบันไดจะทำเป็นรูปหัวงู ทุก ๆ วันท่ี 21 มีนาคมและวันท่ี 
21 กันยายนของทุกปี จะมีปรากฏการณ์พิเศษคือ (Spring and Autumn Equinox) นักท่องเที่ยวจะ
แห่กันมาเพื่อชมภาพของงูใหญ่จะดูเหมือนเล้ือยจากยอดพีระมิดลงมาด้านล่าง เวลา 16.00 น. ใช้เวลา 
25 นาที จากนั้นจะค่อยๆ จางหายไป โดยจะเล้ือยไปตามแสงของพระอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นส่ิงมหัศจรรย์ท่ี
ชาวมายันคิดค้นขึ้น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองทูลัม (Tulum) เมืองสำคัญแห่งคาบสมุทรยูคาทัน เป็นเมืองที่มีโบราณสถาน  
ตั้งอยู่ในรัฐควินทานารู เป็นเมืองที่มีความงดงามเนื่องจากตั้งอยู่บนหน้าผาที่หันหน้าออกสู่ทะเล
แคริบเบียน อดีตเมืองทูลัมเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสเปน   
เข้าชมวิหารทูลัม ต้ังตระหง่านอยู่บนหน้าผาริมทะเลแคริบเบียน ท่านจะได้โบราณสถานมากมาย  อาทิ  
El Castillo ซึ่งเป็นอาคารท่ีใหญ่และสำคัญท่ีสุด มีบันไดขนาดกว้างเพื่อขึ้นสู่วิหาร, วิหารแห่งเทพเจ้า ซึ่ง
มีรูปสลักเหนือประตูทางเข้า, วิหารแห่งลม เป็นต้น  

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหาดทรายขาว น้ำทะเลใส
และเป็นรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงสำหรับนักท่องเท่ียวทั่วโลก และ เคยใช้เป็นสถานท่ีประกวดนางงามจักรวาล
เมื่อปี ค.ศ.1991 (ปีท่ีคุณพรทิพย์ นาคหิรัญกนก เป็นผู้ชนะการประกวด) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Finest Playa Mujeres By Excellence Group หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด  (7) แคนคูน – สกาเล็ต (เตรียมชุดว่ายน้ำ) – แคนคนู 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสกาเร็ต (Xcaret) สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ / ชม โชว์ Papantla ของชน
เผ่าอินเดียแดง เผ่าเล็กๆในแม็กซิโก / ชม สวนนิเวศวิทยาโบราณคดี (Archeo-Ecological Park) 
เป็นสวนนิเวศน์ท่ีดำเนินการและเป็นเจ้าของโดยเอกชน / ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย
ภายในสกาเร็ต ท้ังกิจกรรมทางบกหรือกิจกรรมทางน้ำ เช่น หมู่บ้านมายัน วัฒนธรรมของเผ่ามายัน ชม
สนาม Ball Game กีฬาที่เล่นในพิธีกรรมของมายัน ซึ่งเล่นกันมากว่า 3,500 ปี มาแล้วในหมู่ภูมิภาค
เมโสอเมริกา (Meso America) / ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Coral Reef Aquarium) ซึ่งได้รวบรวม
ปะการังนานาชนิด / ชม เสือจากัวร์ เสือพูม่า (Jaguars and Pumas) สัตว์ที ่ได้ชื ่อว่าเป็นสัตว์
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเผ่ามายา / ชม สมเสร็จ (Tapir) , ลิงสไปเดอร์ (Spider Monkey), ปลาฉลามขี้
เซา (Sleepy Shark) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์) 
บ่าย  แนะนำท่านว่ายน้ำใน แม่น้ำใต้ดิน (Underground Rivers) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ที่อยู่ใต้พื้นดิน

ทอดตัวยาว ซึ่งท่านสามารถว่ายน้ำในแม่น้ำใต้ดินแห่งนี้ได้ โดยทางสวนจะจัดหาเส้ือชูชีพเตรียมให้ท่าน
สำหรับการว่ายน้ำใต้ดิน เป็นกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาด 

  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์) 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Finest Playa Mujeres By Excellence Group หรือเทียบเท่า 
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วันที่แปด (8)  แคนคูน – ฮาวานา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อน ให้ท่านได้ว่ายน้ำทะเลแคริบเบียน หรือ สระว่ายน้ำของโรงแรมตามอัธยาศัย  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (ลิ้มลองเมนูกุ้งมังกร Lobster) 
บ่าย  นำท่าน ชมเมืองแคนคูน และแวะถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ของ เมืองแคนคูน 
  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน  
17.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงฮาวานา โดยเท่ียวบินท่ี 4O 900 
20.05 น.  เดินทางถึง สนามบินโฮเซ มาร์ติ , กรุงฮาวานา (Havana) ประเทศคิวบา นําท่านผ่านพิธีตรวจคน 
  เข้าเมืองและศุลกากร   
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เก้า (9)  ฮาวานา – นั่งรถเปิดประทุน – ทานอาหารค่ำพร้อมโชว์พื้นเมือง Tropicana Show 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านชม ย่านเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana) ย่านท่องเท่ียวหลักท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งส่วนใหญ่

ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นย่านท่ีมีความโดดเด่นในเรื่องของอาคารสถาปัตยกรรม
บาโร๊ค (Baroque Style) และ สไตล์นีโอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซึ่งอาคารหลายหลังได้ชำรุด
ทรุดโทรมลงไปในช่วงศตวรรษท่ี 20 แต่ในช่วงหลังๆก็ได้มีบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง  
เดินเล่นสู่ จัตุรัสวิหาร (Cathedral Square) ชม วิหารฮาวานา ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ใน
กรุงฮาวานา  / ชมพลาซ่า เดอ อาร์ม หรือจัตุรัสเก ่ าแก่ท่ีสร้างเป็นป้อมปราการล้อมรอบเมือง เพื่อใช้
ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและโจรสลัดในอดีต ชมความงดงามของเมืองเก่าฮาวานา ที่ได้รับการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ ของหมู่อาหารท่ีได้รับอิทธิพล
ในสมัยโคโลเนียล ยังคงสีสันและสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและการล่าอาณานิคมในอดีตของชาว
ยุโรปได้เป็นอย่างดี  
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ชม จัตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) 
ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่ในการค้าขายและเปลี่ยนสินค้า 
และเป็นที่เก็บสินค้าในการค้าขายทางเรืออีกด้วย อิสระ
ให้ท่านได้เก็บความสวยงามของเมืองมรดกโลกฮาวานา
ตามอัธยาศัย / ชมบ้านของ เช เกวารา (Che Guevara 
House) อีกหนึ่งวีรบุรุษของชาวอาร์เจนตินาอันเป็นท่ีรัก
ยิ ่งของชาวคิวบา แพทย์และนักปฎิวัติเพื ่ออุดมคติใน
การปฎิรูปการปกครองของคิวบา  
ชมพิพิธภัณฑ์เหล้ารัม (Havana Club Rum’s Museum) แหล่งผลิตรัมยอดนิยม “ฮาวานาคลับ” 
รัมยี่ห้อนี้เป็นหนึ่งในเหล้ารัมช่ือดังของประเทศ มีการจัดแสดงประวัติและขั้นตอนการทำรัม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  นำท่านถ่ายรูปกับ คาปิโทลิโอ (Capitolio) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1929 เพื่อใช้เป็นท่ีทำการของรัฐบาลใน

อดีต เป็นอาคารโดมสูงขนาดใหญ่ มีความสวยงามโออ่าและถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกา  

  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งการปฏิวัติ (Museum of the Revolution) ได้ร ับการออกแบบโดย 
Calos Maruri สถาปนิกชาวคิวบาและ Paul Belau สถาปนิกชาวเบลเยี่ยม และได้รับการเปิดตัวในปี 
1920 และได้รับการตกแต่งโดย Tiffany studios of Ney York City  

  ชมตลาดสินค้ากลางเมือง (Craft Market) อิสระช้อปป้ิงสินค้าท่ีระลึก 
 

 นั่งรถคลาสสิคอเมริกัน เปิดประทุน พร้อมคนขับรถ ชมเมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern 
Havana) เป็นท่ีต้ังของสถานท่ีสำคัญเพื่อย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา   

 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำ นำท่านชมโชว์พื้นเมือง  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สิบ    (10) ฮาวานา – หุบเขาวินาเลส – ฮาวานา  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาวินาเลส (Vinales Valley) อยู่ในเทือกเขาเซียร์รา เด โลส ออร์กาโนส หุบ
เขาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1999 เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
ทำการกสิกรรมและยังคงรูปแบบการทำไร่แบบดั้งเดิม นอกจากนี้บริเวณหุบเขาแห่งนี้ยังมีการอนุรกัษ์
ธรรมชาติอันสวยงามจากคนในหมู่บ้าน จึงทำให้หุบเขาไวนาเลสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
นอกจากนี้หุบเขาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ปลูกยาสูบที่ใช้ในการทำซิการ์ของผู้ผลิตรายใหญ่ระดับประเทศ
และเป็นตัวอย่างของการดำเนินชีวิตในชนบนของชาวคิวบาด้วย 
นำท่านเดินทางสู่ แวะชมโรงงานผลิตรัม (Rum Factory) อันขึ้นชื่อของคิวบา และแวะชมไร่ยาสูบ 
อันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซิการ์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันเลื่องชื่อของคิวบา หากคิดถึงคิวบา ซิการ์ 
คิวบา ได้ช่ือว่าเป็นซิการ์คุณภาพดีท่ีสุดในโลก ชมโรงงานผลิตซิการ์ ชมการสาธิตการม้วนซิการ์ และล้ิม
ลองเหล้ารัม  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ Los Jasmines โรงแรมที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวของเมืองวิ

นาเลสที่สวยงามมาก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของหุบเขาวินาเลส ตามอัธยาศัยก่อนนำท่าน
กลับสู่กรุงฮาวานา  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ลิ้มลองเมนูกุ้งมังกร Lobster) 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สิบเอ็ด (11)    ฮาวานา - ป้อมปราการมอร์โร – หาดต้นปาล์ม - ฮาวานา 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชม ป้อมปราการมอร์โร (Morro Castle)   สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 16 ซึ่งต้ังช่ือตามคัมภีร์เมไจ 
เป็นป้อมปราการโบราณท่ีต้ังอยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในช่วง
ศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นที่สังเกตุการณ์การจู่โจมจาก
โจรสลัด มีหอประภาคารบริเวณปลายสุดของแหลมท่ียัง
ทำการมาถึงปัจจุบัน บริเวณด้านบนเป็นจุดชมวิวมุมสูงท่ี
สวยงามอย่างมาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านชม เมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern 

Havana) อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญเพื่อย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา นำท่านถ่ายรูปกับ
อนุสาวรีย์ โฮเซ มาร์ติ ( Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีสร้างเป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 
เมตร เพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษชาวคิวบา  

  นำท่านชม จัตุรัสแห่งการปฏิวัติคิวบา ( Revolution Square) และ จัตุรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity 
Square)  
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  เดินทางเล่นชมท่ี หาดต้นปาล์ม (Playas Del Este) ชายหาดที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองฮาวานา ที่มีทิว
แถวต้นปาล์มยาวหลายไมล์ เป็นแหล่งท่องเท่ียว แหล่งพักผ่อนและช้อปป้ิง 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่า 
  

วันที่สิบสอง   (12) ฮาวานา – อิสตันบูล (ตุรกี) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
09.35 น.  ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล (Istanbul) โดยเท่ียวบิน TK 183 
  
วันที่สิบสาม  (13) อิสตันบูล (ตุรกี) – เซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดรม – แกรนด์บาซาร์ – กรุงเทพฯ 
 

09.05 น.  เดินทางถึง อิสตันบูล  
  นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น  

1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ 
เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์ แต่หลังจากจักรวรรดิออตโต
มันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็น
มัสยิส แต่ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติใน
สมัย เคมาล อะตาเตริ ์ก หลังจากที ่เป็นโบสถ์ใน
ศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิสข
องศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้
นักท่องเที ่ยวเข้าชมความงามและความยิ ่งใหญ่ 
ภายในมีภาพประดับโมเสกทองท่ีสมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนติน
ท่ีมีต่อคริสต์ศาสนา  

  ชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้าง
ขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นท่ีจัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัย
ของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นท่ีต้ังแสดงประติมากรรม
ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานท่ีแห่งนี้ใช้เป็นท่ีจัดงานพิธี แต่ใน
ปัจจุบันเหลือเพียงพื้นท่ีลานด้านหน้ามัสยิสสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นท่ีต้ังของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาท่ี
สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สองคือ เสางู และ
เสาต้นท่ีสามคือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง และ Fashion Show อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตาม

อัธยาศัย 
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  นำท่านเดินทางสู่ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็นตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 
เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดในโลก แกรนด์บาซาร์ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1461 โดย
สุลต่านเมห์เหม็ดท่ี 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน (Fatih Sultan Mehmet) หลังจากพิชิตกรุงคอนสแตนติ
โนเปิล ในปี ค.ศ. 1453 เพื่อกระตุ้นความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้าใน
เส้นทางสายไหมจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลไปยังประเทศจีน ท่านสามารถหาซื้อสินค้าจากร้านค้าท่ีมีอยู่
หลากหลายประเภท ได้แก่ เครื่องประดับเงิน,ทองและเทอร์ควอยซ์,ไข่มุก, เหรียญเก่า, เครื่องปั้นดินเผา
ท่ีทำด้วยมือ, พรม และงานเย็บปักถักร้อย, นาฬิกา, เชิงเทียน, เครื่องเทศ, ร้านขายของเก่าและอื่นๆอีก
มากมาย จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 064 
 

วันที่สิบสี่   (14) กรุงเทพฯ   
 

09.50 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
------------------------------------------------------------ 
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อัตราค่าบริการทัวร์เม็กซิโก – คิวบา 14 วัน (TK) 
 

 

อัตรานีร้วม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินเตอร์กิชและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุ
ในรายการ (ตั๋วเครื่องบินท่ีทางบริษัทออกตั๋ว จะเป็นตั๋วเดี่ยว ออกแล้วไมส่ามารถทำคืนได้) 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศแม็คซิโก และประเทศคิวบา พร้อมเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า  
8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและ

สุขภาพ วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท รักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท (ตาม
เง่ือนไขกรมธรรม์ แผนประกันภัย Worldwide Plus Basic)  

14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้น
เครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        
อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,400 บาท ต่อท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณา

ดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  
เง่ือนไข 
การสำรองที ่

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำทา่นละ 80,000 บาท  
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล ์sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
เม่ือทางบริษทัได้รับเงินมัดจำแล้ว จะทำการออกตัว๋โดยสารเครื่องบินไป - กลับ และภายใน ตามรายการ (ตั๋ว
เครื่องบินออกแล้วไม่สามารถทำคืนได้) 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 10 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   198,000.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน) ท่านละ   188,000.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ) ท่านละ  (โรงแรมไม่มีเตียงเสริม) 180,000.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   38,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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งวดที่ 2 : ชำระสว่นที่เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทาง 
การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

 ช่ือบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกดั 
 ประเภทบัญชี: ออมทรพัย์ 
                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดษิฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์
เพื่อแอดไลน ์https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100 พร้อมระบุชื่อผู้สง่ และ
ผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดติ Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดติ AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดตดิต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดติ 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บรษิัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกดั”  

การยกเลิก กรณีที่บรษิัททวัร์ยกเลิกการเดนิทาง 
นับตั้งแต่วันท่ีบริษัททัวรแ์จ้งยกเลิกการเดนิทางกับลูกคา้ ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินใหผู้้ชำระเงินมดัจำภายใน 15 
วันทำการ  
          - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
          - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมดัจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมดัจำเท่านัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดนิทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนนิการคืนเงินใหแ้ก่ผู้มัดจองภายใน 15 วนัทำการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดนิทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
           - เอกสารการรับเงินคนื สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมดัจำพร้อม เซน็รับรองสำเนา  
           - สำเนาหนา้สมดุบัญชผีู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมดัจำเท่านัน้) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หกัคืนได้ตามความเป็นจริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร ์

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่ีเกดิเหตุสดุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาต ิสภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชนข์องท่าน
ไว้ให้มากท่ีสุด   
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรยีกร้องเงินคนืใน กรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นๆ ท่ีทางทัวร์จัดให้   
3. รายการนีเ้ป็นเพียงการเสนอราคาท่ีต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองท่ีนั่งกับสาย
การบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสารยื่นวีซ่าเม็กซิโก 
(ใช้เวลายื่นโดยประมาณ 7-10 วันทำการ) 

ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที ่
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่าด้ือและยึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูป
ต้องเป็นพ้ืนสขีาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) หา้มสวม
แว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบ
รูปกับหนา้วีซ่าที่เคยได้รับ)  

3. สำเนาบัตรประชาชน (หน้าบัตร และ หลังบัตร) 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... 

ต้องแนบมา) 
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สำเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

9.3 เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

9.4 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  

9.5 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

10. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คัดสำเนาอายุไม่
เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการ
ว่าจ้าง เงินเดือน วันเดินทางท่ีจะไป (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ลงนามใน
จดหมาย) 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีท่ีศึกษา  
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ Bank Statement ทั้งสองอย่าง

นี้ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 1เดือน นับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 

- สเตทเม้น (Bank Statement) บัญชีย้อนหลัง 3 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 
100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า (อัพเดทยอดเงินภายในเดือนที่ย่ืนวีซ่า) 

- บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มา
ด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี ้
✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) ออก

โดยธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันท่ีจะยื่นวซี่า 
✓ สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้

สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ช่ือผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็น
คนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11 

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศคิวบา 
(ระยะเวลาในการพิจารณา 5-7 วันทำการ) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว 

(อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ) 

3. ข้อมูลส่วนตัว  
 

 

• ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................................................................. 

• ชื่อ-นามสกุลเดิม หรือ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน(  ) ไม่มี (  ) มี ระบุชื่อ-นามสกุล........................................................ 

• เพศ (  ) ชาย  (  ) หญิง วนั/เดือน/ปีเกิด...............................................สถานที่เกิด.................................................... 

• ที่อยู่ปัจจุบนัสามารถติดต่อได้......................................................................................................................................... 

..............................................................................................................รหสัไปรษณีย์.................................................. 

• เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน........................................เบอร์แฟกซ์............................................................................................... 

• มือถือ.............................................................. อีเมล์.................................................................................................... 

• สถานภาพ (  ) โสด    (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน   (  ) แต่งงานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / ม่าย  (  ) หย่าร้าง   (  ) แยกกนัอยู่ 

ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

• รายละเอียดท่ีท างาน(ปัจจุบนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

ต าแหน่งงาน........................................................................................................................ ........................................ 

ชื่อบริษัท...................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ที่ท างาน......................................................................................... ....................................................................... 

วนัที่เร่ิมท างาน...................................................... เบอร์โทรที่ท างาน............................................................................. 

• รายละเอียดสถานศึกษา (ปัจจุบนัที่เรียนอยู่) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ชื่อโรงเรียน.................................................................................................................................................. ................ 

ระดบัชัน้.................................................................................................................................................................... .. 

ที่อยู่และเบอร์โทรสถานศึกษา.................................................................................................. ...................................... 
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ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ล็อบสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหมู (No Pork)   □   แพ ้ปู (No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________  
                                      ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพัก 

□   Single Room ห้องพกัเด่ียว (1 ห้อง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room ห้องพกั 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองท่ีน่ังบนสายการบิน (ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
 

 


