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   188,000. - 
(มัดจ ำ 50,000. -) 

ก ำหนดวันเดินทำง 12 – 23 เม.ย. 62 17 – 28 พ.ค. 62 

14 - 25 มิ.ย. 62 26 ก.ค. – 06 ส.ค. 62 09 – 20 ส.ค. 62 

13 - 24 ก.ย. 62 11 - 22 ต.ค. 62 08 - 19 พ.ย. 62 27 ธ.ค. – 07 ม.ค. 63 

# ชมพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ (Pyramid of The Sun) พีระมิดท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 
# ชมพีระมิดแห่งเวทมนต์ (Magician’s Pyramid) เป็นพีระมิดท่ีสูงท่ีสุดในอูซมาล 

** บินด้วยเครื่อง โบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์ เครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุด สะสมไมลร์่วมกับการบินไทย ** 

เม็กซิโก 12 วัน 

 
 

วันที ่ 1 : กรุงเทพฯ – นำริตะ – เม็กซิโก ซิต้ี - โซกำโล่  (พักเม็กซิโกซิต้ี 3 คืน) 
วันที ่ 2 : เม็กซิโก ซิต้ี – เกำดำลูเป้ – เทโอทิฮัวคำน  
วันที ่ 3 :   เม็กซิโก ซิต้ี – แทกซ์โก 
วันที ่ 4 : แทกซ์โก – ล่องเรือชมอ่ำวอคำปุลโก – ชมกำรกระโดดหน้ำผำที่เสี่ยงชีวิต 
วันที ่ 5 :   อคำปุลโก – เม็กซิโก ซิต้ี – เมริดำ (บินภำยในประเทศ) 
วันที ่ 6 :   เมริดำ – คำบำห์ – อูซบำล – นั่งรถม้ำชมเมืองเมริดำยำมค่ ำคืน 
วันที ่ 7 :   เมริดำ – ชิเชน อิทซำ – แคนคูน (พักท่ีแคนคูน เมืองริมทะเล 2 คืน) 
วันที ่ 8 :   แคนคูน – สกำเร็ต – ว่ำยน้ ำในแม่น้ ำใต้ดิน – แคนคูน 
วันที ่   9 :   แคนคูน – ทูลัม – แคนคูน – เม็กซิโกซิต้ี (บินภำยในประเทศ) (พักเม็กซิโกซิต้ี) 
วันที ่ 10 :   เม็กซิโก ซิต้ี – จัตุรัสพลำซ่ำมำยอร์ – ล่องเรือโซชำมิงโก้ - ชมกำรแสดงพื้นเมืองเม็กซิกัน 
วันที ่ 11 :  เม็กซิโก ซิต้ี - นำริตะ 
วันที ่ 12 :   นำริตะ – กรุงเทพฯ 
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วันที ่1  กรุงเทพฯ – นำริตะ - เม็กซิโกซิต้ี – โซกำโล่ (พักเม็กซิโกซิต้ี 3 คืน) 
 

04.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ แถว L ประตู 6 
06.50 น.  ออกเดินทางสู่ นำริตะ โดยเท่ียวบินท่ี NH 806  
15.00 น.  เดินทางถึง นำริตะ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
16.55 น.  ออกเดินทางสู่ เม็กซิโกซิต้ี โดยเท่ียวบินท่ี  

    ********  เดินทำงขำ้มเส้นแบ่งเวลำสำกล ********* 

14.10 น.  เดินทางถึง เม็กซิโกซิต้ี (Mexico City)  เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศเม็กซิโกต้ังอยู่ใน
หุบเขาเม็กซิโกบริเวณกึ่งกลางประเทศ 

  ชม จัตุรัสโซกำโล่ (Zocalo or Plaza Mayor)  
หนึ่งในจัตุรัสกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชม 
เท็มโปล มำยอร์ (Templo Mayor) มหาวิหาร
ศักด์ิสิทธิท่ีชาวแอสเท็กซ์ เช่ือว่าเป็นท่ีต้ังของ 
ศูนย์กลางจักรวาล จึงสร้างปีรามิดคู่ไว้เพื่อการ
สักการะเทพแห่งสงคราม Huitzilopochtli และ
เทพแห่งฝนและการเกษตร Tlaloc ก่อนท่ีชาว
สเปนจะเผาทําลายในปี1521 ปัจจบันได  ้รับการบูรณะและ ประกาศให  ้เป็นมรดกโลกของ UNESCO 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม InterContinental Presidente Mexico City หรือเทยีบเท่ำ  
  

วันที ่2   เม็กซิโก ซิต้ี – เกำดำลูเป้ – เทโอทิฮัวคำน  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   
นํ า ท่ า น เ ข้ า ช ม  โ บ ส ถ์ เ ก ำ ด ำ ลู เ ป้  ( Basilica De 
Guadalupe)  โบสถ์ศักด์ิสิทธิ์ของชาวคริสต์ท่ัวโลกเป็น
สถานท่ีจาริกแสวงบุญของเหล่าชาวคริสต์ท่ัวโลก เมื่อได้มา
เม็กซิโกแล้วจะต้องมาสักการะบูชา  
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเทโอทิฮัวคำน (Teotihuacan) 
เมืองท่ีเป็นท่ีต้ังของโบราณสถานเก่าแก่ต้ังแต่  ยุคพรีฮิสแปนิค ท่ีมีช่ือเสียง  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมพีระมิดแห่งพระอำทิตย์  (Pyramid of The Sun)  

พีระมิดท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก  
ชมพีระมิดแห่งดวงจันทร์ (Pyramid of The Moon)  อีก
หนึ่งพีระมิดในเขตของเทโอทิฮัวคาน มีขนาดเล็กและเต้ีย
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กว่าพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ แต่เมื่อมองจากตาเปล่า อาจแลดูเหมือนว่าพีระมิดแห่งดวงจันทร์มีความ
สูงมากกว่าพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ เนื่องจากตั้งอยู่บนระดับ
พื้นดิน ท่ีสูงกว่านั่นเอง 
น ำท่ำนเดินผ่ำนบริเวณที่ เ รียกว่ำ Avenue of Dead  
ถนนสายหลักของเขตพีระมิดแห่งนี้ เป็นถนนทอดยาวจาก
ปากทางเข้าไปจรดด้านใต้ของเขตพีระมิด / นําท่านชมการ
หัตถกรรมแบบพื้นเมือง ชมวิธีกำรท ำเหล้ำเตกิล่ำ (Tequila) ซึ่งเป็นเหล้าเม็กซิกันท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัว
โลก ทําจากต้นอากาเว่ ซึ่งมีมากในเม็กซิโก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม InterContinental Presidente Mexico City หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่3  เม็กซิโก ซิต้ี – แทกซ์โก 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแทกซ์โก (Taxco) เมืองท่ีใน
อดีตเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องของการทําเหมืองแร่
เงิน ค้นพบโดย Jose De La Borda ระหว่ำงทำงแวะ
ชมเมือง กูเอร์นำบำกำ (Cuernavana) ศูนย์กลาง
ด้านเกษตรกรรม  / แวะชมโบสถ์ใจกลางเมือง  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นมือง 
บ่าย น ำท่ำนชมเมืองแท็กซ์โก เมืองท่ีต้ังอยู่บนระดับความสูงท่ี 1,800 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล แต่เดิม

มีช่ือว่า Taxco De Alarcon เคยเป็นเมืองหลวงแห่งการทําเหมืองเงินของเม็กซิโก 
ชม โบสถ์ ซำนตำ พริสกำ (Cathedral De Santa 
Prisca) โบสถ์สไตล์บาร็อก  
น ำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณจัตุรัสบอร์ดำ (Plaza Borda) 
จัตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองแท็กซ์โก ซึ่ง  เต็มไปด้วยร้านค้า
ต่างๆ มากมาย อาทิ ร้านอาหาร บาร์ ร้านขายของท่ี
ระลึกต่างๆ โดยเฉพาะร้านเครื่องเงิน อิสระให้ท่านเดิน
เล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม MonteTaxco หรือเทียบเท่ำ       

 

วันที ่4  แทกซ์โก – ล่องเรือชมอ่ำวอคำปุลโก – ชมกำรกระโดดหน้ำผำที่เสี่ยงชีวิต 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอคำปุลโก (Acapulco) เมืองท่าท่ีสําคัญในอดีต เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงใน
เรื่อง  ของความเป็นเมืองตากอากาศ หาดทรายขาว น้ําทะเลใส มีรีสอร์ทสวยงามมากมาย 
ระหว่ำงทำงผ่ำน เมือง อิกัวลำ (Iguala) เป็นเมืองท่ีใช้ใน
สถานท่ีประชุมในการใช้ธงชาติเม็กซิโกผืนแรกในปี ค.ศ. 1821  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
บ่าย นําท่านชม วิหำรประจ ำเมือง อคำปุลโก (Acapulco 

Cathedral) เป็นสัญลักษณ์ท่ีสําคัญและมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
เมืองอคาปุลโก  

16.00 น. น ำท่ำนล่องเรือเพื่อชมควำมงดงำมของอ่ำวอคำปุลโก ใช้เวลาในการ
ล่องอ่าวอคาปุลโกประมาณ 2 ช่ัวโมง พร้อมชมการแสดงบนเรือ 

 พิเศษ !! บีไลน์ทัวร์บริกำรเคร่ืองด่ืมส ำหรับทุกท่ำนตลอดกำรล่องเรือ 
ให้ท่านเลือกตามอัธยาศัย เช่น น้ําส้ม, น้ําอัดลม, เบียร์, เตกิล่า, เหล้า
รัม เป็นต้น  

19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ชม กำรกระโดดหน้ำผำที่
มีชื่อเสียงของเมืองนี้ ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมสุดยอดที่ท่ำนจะพลำดไม่ได้ 

เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Elcano หรือเทียบเท่ำ  
 

วันที ่5  อคำปุลโก – เม็กซิโก ซิต้ี – เมริดำ (บินภำยในประเทศ) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  อิสระให้ท่านได้ว่ายน้ําบริเวณชายหาดส่วนตัวของโรงแรมหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน 
18.44 น.  ออกเดินทางสู่ เม็กซิโก ซิต้ี โดยเท่ียวบินท่ี AM 314 
20.00 น.  เดินทางถึง เม็กซิโก ซิต้ี เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
21.55 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเมริดำ โดยเท่ียวบินท่ี AM 647 
23.32 น.  เดินทางถึง เมืองเมริดำ (Merida)  เมืองหลวงของรัฐยูคาทัน 

เมืองเมริดาได้ ช่ือว่า “เ มืองสีขำว” (The White City) 
เนื่องจากเป็นเมืองท่ีมีความเงียบสงบและปลอดภัยท่ีสุดใน
ประเทศเม็กซิโก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  Hyatt Regency Merida or Intercontinental Presidente Merida หรือเทียบเท่ำ  
 

วันที ่6   เมริดำ – คำบำห์ – อูซบำล – นั่งรถม้ำชมเมืองเมริดำยำมค่ ำคืน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคำบำห์ (Kabah) เมืองท่ีอยู่ในรัฐยูคาทัน  
ชม Mayan Arch สถาปัตยกรรมของชนเผ่ามายัน ซึ่งเช่ือกันว่าในสมัยโบราณเป็นศูนย์กลางของ
เมือง / ชม Temple of Chaac ซึ่งเป็นวิหารท่ีเช่ือกันว่าสร้างอุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งสายฝน  

   

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  น ำเดินทำงสู่ เมืองอูซมำล (Uxmal) เมืองโบราณคดี

ท่ีสําคัญท่ีสุดของยุคก่อนฮิสปานิคในทวีปอเมริกา / 
ชม พีระมิดแห่งเวทมนต์ (Magician’s Pyramid)  
เป็นพีระมิดท่ีสูงท่ีสุดในอูซมาล คือสูงประมาณ 47 
เมตร  ท่านสามารถเดินขึ้นชม พีระมิดได้ 

  ชม Nunnery Quadrangle จัตุรัสใหญ่ มีความยาว 
75 เมตร และกว้าง 45 เมตร ประดับตกแต่งด้วย
หน้ากากเทพเจ้าชัค, เสือจากัวร์, นกเค้าแมว เป็นต้น / นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมริดำ 

17.45 น.  น ำท่ำนนั่งรถม้ำชมควำมงำมยำมรำตรีของเมืองเมริดำ  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  Hyatt Regency Merida or Intercontinental Presidente Merida หรือเทียบเท่ำ  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

วันที ่7    เมริดำ – ชิเชน อิทชำ – แคนคูน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําเดินทางสู่ เมืองชิเชน อิทซำ (Chichen Itza) ล่าสุด
ได้รับการ โหวตให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก้ด้วย  
ชม พีระมิดแห่งเทพเจ้ำคูคุลคำน (Ku Kul Kan 
Pyramid) เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์ เป็นพีระมิดแบบข้ันบันได โดยปลายของ
บันไดจะทําเป็นรูปหัวงู ทุก ๆ วันท่ี 21 มีนาคมและวันท่ี 21 กันยายนของทุกปี จะมีปรากฏการณ์
พิเศษคือ (Spring and Autumn Equinox) นักท่องเท่ียวจะแห่กันมาเพื่อชมภาพของงูใหญ่จะดู
เหมือนเล้ือยจากยอดพีระมิดลงมาด้านล่าง เวลา 16.00 น. ใช้เวลา 25 นาที จากนั้นจะค่อยๆ จาง
หายไป โดยจะเล้ือยไปตามแสงของพระอาทิตย์  ซึ่งถือ
เป็นส่ิงมหัศจรรย์ท่ีชาวมายันคิดค้นขึ้น  

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) เป็นเมืองท่ี

มีช่ือเสียงในเรื่องของหาดทรายขาว น้ําทะเลใส และเป็น
รีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงสําหรับนักท่องเท่ียวทั่วโลกและ เคยใช้
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เป็นสถานท่ีประกวดนางงามจักรวาลเมื่อปี ค.ศ.1991 (ปีท่ีคุณพรทิพย์ นาคหิรัญกนก เป็นผู้ชนะการ
ประกวด)  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม The Westin Resort & Spa Cancun or Presidente InterContinental Cancun 

Resort หรือเทียบเท่ำ 
   

วันที ่8  แคนคูน – สกำเรต็ (เตรียมชุดว่ำยน้ ำ) – แคนคูน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองสกำเร็ต (Xcaret) สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ / ชม โชว์ Papantla ของ

ชนเผ่าอินเดียแดง เผ่าเล็กๆในแม็กซิโก / ชม สวนนิเวศวิทยำโบรำณคดี (Archeo-Ecological 
Park) เป็นสวนนิเวศน์ท่ีดําเนินการและเป็นเจ้าของโดยเอกชน / ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม
หลากหลายภายในสกาเร็ต ท้ังกิจกรรมทางบกหรือกิจกรรมทางน้ํา เช่น หมู่บ้านมายัน วัฒนธรรม
ของเผ่ามายัน ชมสนาม Ball Game กีฬาท่ีเล่นในพิธีกรรมของมายัน ซึ่งเล่นกันมากว่า 3,500 ปี 
มาแล้วในหมู่ภูมิภาคเมโสอเมริกา (Meso America) / ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำ (Coral Reef 
Aquarium) ซึ่งได้รวบรวมปะการังนานาชนิด / ชม เสือจำกัวร์ เสือพูม่ำ (Jaguars and Pumas) 
สัตว์ท่ีได้ช่ือว่าเป็นสัตว์ศักด์ิสิทธิ์ของชาวเผ่ามายา / ชม สมเสร็จ (Tapir) , ลิงสไปเดอร์ (Spider 
Monkey)  , ปลำฉลำมขี้เซำ (Sleepy Shark) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)   
บ่าย แนะนําท่านว่ายน้ําใน แม่น้ ำใต้ดิน (Underground Rivers) ซึ่งเป็น

แม่น้ําสายเล็ก ๆ ท่ีอยู่ใต้พื้นดินทอดตัวยาว ซึ่งท่านสามารถว่ายน้ําใน
แม่น้ําใต้ดินแห่งนี้ได้ โดยทางสวนจะจัดหาเส้ือชูชีพเตรียมให้ท่านสําหรับ
การว่ายน้ําใต้ดิน เป็นกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาด   

  เดินทำงกลับสู่เมืองแคนคูน  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์) 
เข้าสู่ท่ีพัก  โ ร ง แ รม  The Westin Resort & Spa Cancun or Presidente 

InterContinental Cancun Resort หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่9  แคนคูน – ทูลัม – แคนคูน – บินภำยใน – เม็กซิโก ซิต้ี  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองทูลัม (Tulum) เมืองสําคัญแห่งคาบสมุทรยูคาทัน เป็นเมืองท่ีมีโบราณสถาน  
ต้ังอยู่ในรัฐควินทานารู เป็นเมืองท่ีมีความงดงามเนื่องจากต้ังอยู่บนหน้าผาท่ีหันหน้าออกสู่ทะเล
แคริบเบียน อดีตเมืองทูลัมเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสเปน   
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เข้ำชม วิหำรทูลัม ต้ังตระหง่านอยู่บนหน้าผาริมทะเล
แคริบเบียน ท่านจะได้โบราณสถานมากมาย  อาทิ  El 
Castille ซึ่งเป็นอาคารท่ีใหญ่และสําคัญท่ีสุด มีบันได
ขนาดกว้างเพื่อขึ้นสู่วิหาร, วิหารแห่งเทพเจ้า ซึ่งมีรูป
สลักเหนือประตูทางเข้า, วิหารแห่งลม เป็นต้น  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เดินทำงสู่
สนำมบินเมืองแคนคูน  

16.25 น.  ออกเดินทางสู่ เม็กซิโก ซิต้ี โดยเท่ียวบินท่ี AM 428 
18.00 น.  เดินทางถึง เม็กซิโกซิต้ี (Mexico City)  เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศเม็กซิโกต้ังอยู่ใน

หุบเขาเม็กซิโกบริเวณกึ่งกลางประเทศ 
คํ่า.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม InterContinental Presidente Mexico City หรือเทยีบเท่ำ  
 

วันที ่10  เม็กซิโก ซิต้ี – ล่องเรือโซชำมิงโก้ – ชมกำรแสดงพื้นเมืองเม็กซิกนั - นำริตะ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองโซชิมิลโก (Xochimilco) เมืองทาง
ตอนใต้ของเม็กซิโกและได้ช่ือว่าเป็น“เวนิสแห่ง
เม็กซิ โก” (Venice Of Mexico) นําท่าน  ล่องเ รือ
กอนโดล่ำแบบเม็กซิกันในล ำคลอง  โซชิมิลโก เป็น
ลําคลองท่ีมี ช่ือเสียงของเมืองเม็กซิโกซิต้ี และได้
สมญานามว่าเป็น “สวนน้ ำ” (Floating Garden) 
ท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองข้างคลอง   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เม็กซิโกซิต้ี (Mexico City) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศเม็กซิโกต้ังอยู่ใน

หุบเขาเม็กซิโกบริเวณกึ่งกลางประเทศ   
  น ำท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑ์มำนุษยวิทยำแห่งชำติ (National Museum of Anthropology) ท่ี   
  รวบรวมเอาศิลปวัตถุและปิระมิดจําลอง รวมทั้งอารายธรรม

เก่าแก่ของชนเผ่าโบราณต่างๆในเม็กซิโก มาไว้ในท่ีเดียวกัน 
เช่น มายัน แอซเทค โอเมกา นําท่านชมร่องรอยความ
รุ่งเรืองของชนเผ่าต่างๆจากข้าวของท่ีสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้  

  เข้ำชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์ (National Museum 
of History) ในปราสาทชาปุลเตเปค (Chapultepec Castle) ซึ่งต้ังอยู่บนเนินเขาในสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ของเมือง ทําให้นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกต้ังแต่สมัยก่อน
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ประวัติศาสตร์จนถึงยุคหลังการปฏิวัติการปกครองแล้ว นักท่องเท่ียวยังจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
หลวงจากจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของเมืองเม็กซิโกซิต้ีจาก
มุมสูง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  ลิ้มรส
เคร่ืองด่ืมต้นต ำรับเม็กซิกัน “มำกำริต้ำ” (Magaritta) 
พร้อมชมกำรแสดงพื้นเมืองแบบเม็กซิกัน กำรเล่นดนตรี
แบบเม็กซิกันที่เรียกว่ำ “มำริอำชิ” (Mariachis) ซ่ึงเป็น
วงดนตรีแบบพื้นเมือง โดยนักดนตรีแต่ละคนแต่งกำย
แบบเม็กซิกัน มีทั้งไวโอลิน, ทรัมเป็ท, กีต้ำร ์ 

22.30 น.   น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเม็กซิโก ซิต้ี  
 

วันที ่11  เม็กซิโก ซิต้ี - นำริตะ  
 

02.20 น.  ออกเดินทางสู่ นำริตะ โดยเท่ียวบินท่ี NH 179 
 

********  เดินทำงข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล *********   
 

วันที ่12  นำริตะ – กรุงเทพฯ 
 

06.40 น.  เดินทางถึง นำริตะ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
11.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี NH 847 

15.40 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

************************************* 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ เม็กซิโก 12 วัน (NH+AM) 

 

 

อัตรำน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ (ประเทศเม็กซิโก) และเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวกที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอํานวยความสะดวกที่สนามบิน 
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. นํ้าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สําหรับถือข้ึนเคร่ือง 

(Baggage) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง  
3. ค่าวีซ่าอเมริกา 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เง่ือนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 50,000 บำท    
พร้อมส่งสําเนาใบโอนเงินและสําเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100   
ทำงอีเมล์  sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   

12 – 23 เม.ย. 62 17 – 28 พ.ค. 62 14 - 25 มิ.ย. 62 

26 ก.ค. – 06 ส.ค. 62 09 – 20 ส.ค. 62 13 - 24 ก.ย. 62 

11 - 22 ต.ค. 62 08 - 19 พ.ย. 62 27 ธ.ค. – 07 ม.ค. 63 

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ   188,000. - 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ   183,000. - 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ   178,000. - 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ   25,000. - 

mailto:sp@beelinetour.com


  Update 30/01/2019 

  Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088        10 

งวดที่ 2 : ช ำระส่วนทีเ่หลอื 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่ำนบัญชีธนำคำร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทวัร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรพัย ์

• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนําฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์
เพ่ือแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และ
ผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จํากัด” 

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดําเนินการคืนเงินให้ผู้ชําระเงินมัดจําภายใน 15 วัน
ทําการ  
- เอกสารการรับเงินคืน สําเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจําพร้อม เซ็นรับรองสําเนา  
- สําเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจํา (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจําเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะดําเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน สําเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจําพร้อม เซ็นรับรองสําเนา  
- สําเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจํา (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจําเท่าน้ัน) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 25,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อ งเงินคืน ใน
กรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านชําระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชํารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ํา) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 

mailto:sp@beelinetour.com
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เอกสำรยื่นวีซ่ำเม็กซิโก 
(ใช้เวลำยื่นโดยประมำณ 15 วันท ำกำร) 

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. รูปถ่ำย สี หนำ้ตรง ขนำด 3.5*4.5 ซ.ม. จ ำนวน 3 รูป พ้ืนฉำกหลัง
รูปต้องเป็นพ้ืนสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพ้ืนเป็นสีเทำ ใช้ไม่ได้) ห้ำม
สวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยตอ้งถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถำนฑูตมีกำร
เทียบรูปกับหน้ำวีซำ่ที่เคยได้รับ)  

3. สําเนาบัตรประชาชน  
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนคํานําหน้าเป็น ...นาง... 

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

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

9.4 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  

9.5 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

10. หลักฐานการทํางาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คัดสําเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 
วันเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีท่ีศึกษา  
11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบัญชี ทั้งสองอย่ำง

นี้ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 1เดือนนับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 

- สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับ
สมุดบัญชีและถ่ายสําเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไป

เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคารแทน

การถ่ายสําเนาสมุดบัญชี 

- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) 
มาด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี ้
✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 
✓ สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้

สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า 
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุช่ือผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11 

(สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมำ) 

 
 


