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168,800.- 
(มดัจ ำทำ่นละ 40,000.-) 

28 เม.ย. – 09 พ.ค. 62 25 ก.ค. – 05 ส.ค. 62 8 – 19 ส.ค. 62 

19 – 30 ก.ย. 62 17 – 28 ต.ค. 62 26 ธ.ค. – 6 ม.ค. 63 

แกรนด์คิวบา 12 วัน 
พิเศษ แวะเที่ยวอิสตันบูล ประเทศตุรกี 2 วัน 

 

วันที่  1 : กรุงเทพ – อิสตันบูล 
วันที่ 2 : อิสตันบูล - เซนต์โซเฟีย – ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – ฮาวานา  
วันที่ 3 : ฮาวานา – ย่านคาซา บลนัคา – พิพธิภัณฑ์เฮมิงเวย์   
วันที่  4 : ฮาวานา – จัตุรัสแห่งการปฏิวัติคิวบา  – วิหารฮาวานา – จัตุรัสซานฟรานซิสโก 
วันที่ 5 : ฮาวานา – ปินาร์ เดล ริโอ – ไวนาเลส – ฮาวานา   
วันที่ 6 : ฮาวานา – ซานตา คลารา – เซียนฟวยโก – ตรินิแดด 
วันที่  7 : ตรินิแดด – กามากูเอย์ 
วันที่ 8 : กามากูเอย์ – บายาโม – ซานเตียโก เดอ คิวบา 
วันที่ 9 : ซานเตียโก เดอ คิวบา –  ฮาวานา 
วันที่   10 : ฮาวานา – อิสตันบูล 
วันที่   11 : อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปึ – สไปรซ์ มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ 
วันที่   12 :  กรุงเทพฯ  
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วันที ่(1)  กรุงเทพ – อิสตันบูล 

 
18.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ ประตู 10 แถว U 
21.45 น.  ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเท่ียวบินท่ี TK 065 
 

วันที ่(2)  อิสตันบูล – เซนต์โซเฟีย – ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – ฮาวานา 

 
04.00 น.  เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเท่ียวก่อนบินสู่กรุงฮาวานา 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Golden Way หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ( เมนู  Seafood – Grilled Fish) 
บ่าย  น าท่านเข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตท่ี 1 ซึ่งมีพระ

ประสงค์ท่ีจะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย 
(St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งนี้สร้างประจันหน้ากับโบสถ์เซนต์โซเฟีย 
อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยังคงเป็นโบสถ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตุรกีจวบจนปัจจุบัน  

  ชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต 
สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นท่ีจัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมา
ในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นท่ีต้ังแสดง
ประติมากรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานท่ีแห่งนี้ใช้เป็นท่ี
จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นท่ีลานด้านหน้ามัสยิสสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นท่ีต้ังของเสาโอเบ
ลิกส์ 3 ต้นคือ เสาท่ีสร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสา
ต้นท่ีสองคือ เสางู และเสาต้นท่ีสามคือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7   

  น าท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้
เป็น  1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบ
แซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์ แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปล่ียนโบสถ์
ดังกล่าวมาเป็นมัสยิส แต่ได้เปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเตริ์ก หลังจาก
ท่ีเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี 
ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองท่ี
สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีต่อคริสต์ศาสนา 

  น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black sea) เข้ากับ
ทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวท้ังส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างต้ังแต่ 500 
เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีนี่  
นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญยิ่งในการป้องกัน
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ประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนต้ังเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ว่ากันว่าจนกระท่ังถึงยุคของ
การน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อน
เลย ท้ังนี้เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี้เอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัสซึ่งท าให้เกิด
การเดินทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะท่ีล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี 
ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาท้ังส้ิน   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารไทย  
21.00 น.  เดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล เพื่อบินสู่กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา 
 

วันท่ี (3)  ฮาวานา – ย่านคาซาบลันคา – พิพิธภัณฑ์เฮมิงเวย์  

 
01.40 น.  ออกเดินทางสู่  กรุงฮาวานา โดยเท่ียวบินท่ี TK 183  
07.50 น. เดินทางถึง กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่าน

เดินทางสู่ กรุงฮาวานา หรือ ลาอาบา (La Habana) เมืองหลวงและเมืองท่าท่ีเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของ ประเทศคิวบา ปัจจุบันกรุงฮาวานาได้กลายเป็นมีช่ือเสียงในด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และ สถานท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณย่านเมืองเก่าฮาวานาและป้อม
ปราการท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1982  
เดินทางสู่ ย่านคาซา บลันคา Casa Blanca (Statue Of Jesus Christ) น าท่านบันทึกภาพกับ
รูปป้ันพระเยซูคริสต์ท่ีต้ังตระหง่านอยู่กลางเนินเขา  ริมอ่าวฮาวานา หันพระพักตร์สู่เมืองฮาวานา ซึ่ง
ท่านมองเห็นได้ ในระยะไกล 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านบันทึกภาพกับ อนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานท่ี

สร้างเป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 เมตร เพื่อร าลึกถึงวีรบุรุษของชาวคิวบา 
น าท่านถ่ายรูปกับ คาปิโทลิโอ (Capitolio) อาคารรูปโดมสูง อดีตใช้เป็นท่ีท าการรัฐสภา และเป็น
อาคารทรงโดมสูงท่ีสร้างคล้ายคลึงกับอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซี ของสหรัฐอเมริกา  
น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บ้านเฮมิงเวย์ (Hemingway Home Museum)  หรือ เออร์เนสต์ มิล
เลอร์ เฮมิงเวย์ (Ernest Miller Hemingway) นักเขียนชาวอเมริกันช่ือดังของโลกท่ีหลงใหลใน
ประเทศคิวบา จนตัดสินใจย้ายมาอยู่ในคิวบานานกว่า 5 ปี และในปีพ.ศ.2497 เขาได้รับรางวัล
โนเบลสาขาวรรณกรรม ในฐานะผู้ส่ือข่าวสงครามโลกครั้งท่ี 2   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม ระดับ 5***** หรือเทียบเท่า 
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วันที่   (4) ฮาวานา – นั่งรถเปิดประทุนชมย่านเมืองใหม่ฮาวานา – วิหารฮาวานา  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นั่งรถคลาสสิคอเมริกัน เปิดประทุน ชมเมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern Havana) เป็นท่ีต้ัง
ของสถานท่ีส าคัญเพื่อย้อนร าลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา  

ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติคิวบา (Revolution Square) และจัตุรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity 
Square) / ชม ถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลียบชายฝ่ังท่ีมีความยาวประมาน 8 กิโลเมตร ซึ่ง
หากมาในช่วงเย็นๆจะพบว่ามีผู้คนออกมาท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นการปาร์ต้ี
สร้างสรรค์ ตกปลา หรือแม้แต่การลงเล่นน้ าทะเล นอกจากนี้แล้วบนถนนมาเลคอนยังเป็นท่ีต้ังของ
อาคารส าคัญๆเป็นจ านวนมาก ได้แก่ ตึกรามบ้านช่องเก่าแก่ รวมไปถึงป้อมปราการเก่าแก่ท่ีเป็นส่วน
หนึ่งของมรดกโลก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย น าท่านชม ย่านเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana) ย่านท่องเท่ียวหลักท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งส่วน

ใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นย่านท่ีมีความโดดเด่นในเรื่องของอาคารส
ถาปตยกรรมบาโร๊ค (Baroque Style) และ สไตล์นีโอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซึ่งอาคาร
หลายหลังได้ช ารุดทรุดโทรมลงไปในช่วงศตวรรษท่ี 20 แต่ในช่วงหลังๆก็ได้มีบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง  
เดินเล่นสู่ จัตุรัสวิหาร (Cathedral Square) น าท่านเข้าชม วิหารฮาวานา ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่
และศักด์ิสิทธิ์ในกรุงฮาวานา  / ชมพลาซ่า เดอ อาร์ม หรือจัตุรัสเก่าแก่ท่ีสร้างเป็นป้อมปราการ
ล้อมรอบเมือง เพื่อใช้ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและโจรสลัดในอดีต ชมความงดงามของเมืองเก่า
ฮาวานา ท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ 
ของหมู่อาหารท่ีได้รับอิทธิพลในสมัยโคโลเนียล ยังคงสีสันและสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและการ
ล่าอาณานิคมในอดีตของชาวยุโรปได้เป็นอย่างดี  
ชม จัตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) ซึ่งในอดีตเป็นสถานท่ีในการค้าขายและ
เปล่ียนสินค้า และเป็นท่ีเก็บสินค้าในการค้าขายทางเรืออีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บความสวยงาม
ของเมืองมรดกโลกฮาวานาตามอัธยาศัย / ชมบ้านของ เช เกวารา (Che Guevara House) อีก
หนึ่งวีรบุรุษของชาวอาร์เจนตินาอันเป็นท่ีรักยิ่งของชาวคิวบา แพทย์และนักปฎิวัติเพื่ออุดมคติใน
การปฎิรูปการปกครองของคิวบา  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
  หลังอาหารค้่า น้าท่านชมโชว์พื นเมือง Tropicana Show 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม ระดับ 5***** หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(5) ฮาวานา – ปินาร์ เดล ริโอ – ไวนาเลส – ฮาวานา  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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เดินทางสู่ เมืองปินาร์ เดล ริโอ (Pinar Del Rio) (ระยะทาง189 กม./ใช้เวลา 2.30 ชม.) ระหว่าง
การเดินทางน าท่านแวะชมโรงงานผลิตรัม (Rum Factory) อันขึ้นช่ือของคิวบา และแวะชมไร่ยาสูบ 
อันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซิการ์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันเล่ืองช่ือของคิวบา หากคิดถึงคิวบา 
ซิการ์ คิวบา ได้ช่ือว่าเป็นซิการ์คุณภาพดีท่ีสุดในโลก ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพความ
สวยงามของไร่ยาสูบ และไร่ผลไม้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อโวคาโด สับปะรด มะละกอ ฝรั่ง และ มัน
ฝรั่ง ท่ีเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของคิวบา  ระหว่างทางให้ท่านได้เก็บภาพวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติอัน
สวยงามบนเกาะคิวบา  จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองปินาร์ เดล ริโอ เมืองเล็กๆ ในแบบบรรยากาศ
ชนบท แต่ยังคงกล่ินอายของศิลปะแบบโคโลเนียลของหมู่อาคารเก่าแก่ภายในตัวเมือง 
 น าท่านชม โรงงานผลิตซิการ์ (Cigar Factory) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิการ์ช้ันดีส่งออกขายยัง
ต่างประเทศ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาไวนาเลส (Vinales Valley) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจาก

องค์การยูเนสโกในปี 1999 เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีการท าการกสิกรรมและยังคงรูปแบบการท าไร่
กสิกรรมแบบด้ังเดิม นอกจากนี้บริเวณหุบเขาแห่งนี้ยังมีการอนุรักษ์ธรรมชาติอันสวยงามจากคนใน
หมู่บ้านท าให้หุบเขาไวนาเลสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านชมความงามของหุบเขาไว
นาเลส อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัยก่อนน าท่านกลับสู่กรุงฮาวานา  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ลิ มลองเมนูกุ้งมังกร Lobster) 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม ระดับ 5***** หรือเทียบเท่า 
  

วันที ่(6)  ฮาวานา – ซานตา คลารา – เซียนฟวยโก – ตรินิแดด 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองซานตา คลารา (Santa Clara) (ระยะทาง 278 ก.ม./ใช้เวลา3.30 ชม.) เมืองหลวง
ของจังหวัดวิลลาคลารา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับห้าของคิวบา  / ชมอนุสรณ์สถาน เช เกวารา 
(Che Guevara Memorial) นักปฏิวัติลัทธิมากซ์ นายแพทย์ นักเขียน ผู้น านักรบกองโจร นักการ
ทูต และนักทฤษฎีการทหารชาวอาร์เจนตินา เป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งจากการปฏิวัติคิวบา ภาพ
ใบหน้าของเขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ท่ีพบได้ท่ัวไปของวัฒนธรรมต่อต้านและการกบฏ และเป็นตรา
ต้นแบบท่ีรู้จักกันเป็นสากลภายในวัฒนธรรมประชานิยม ส าหรับ เช เกวารา ออกจากคิวบาในปี ค.ศ.
1965 เพื่อจะก่อให้เกิดการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในประเทศอื่นอีก ครั้งแรกในคองโก-กินชาซาแต่ไม่
ประสบความส าเร็จ และครั้งต่อมาในโบลิเวีย ท่ีนี่เขาถูกกองทัพโบลิเวียซึ่งมีซีไอเอ สนับสนุนอยู่จับ 
และถูกประหารชีวิตโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม เชได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์ให้เป็น1 ใน100 
บุคคลผู้ทรงอิทธิพลท่ีสุดในคริสต์ศตวรรษท่ี20 ส่วนภาพถ่ายของเขาท่ีมีช่ือว่า นักรบกองโจรผู้เป็น
วีรบุรุษ (Guerrillero Heroico) และถ่ายโดยอัลเบร์โต กอร์ดา ก็ได้รับการยกย่องจากสถาบัน
วิทยาลัยศิลปะแมริแลนด์ว่าเป็น “ภาพถ่ายท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก” อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชม
ประวัติวีรบุรุษแห่งคิวบา  
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น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ทางทหารแห่งเมืองซานตาคลารา (Armored Train) ซึ่งได้เก็บรวบรวม
รถไฟ และรถท่ีใช้ในการท าสงครามซานตาคลารา ( Battle Of Santa Clara) ในป ี1958 / ชมสวน
ไวดอล (Vidal Park) อันเป็นท่ีต้ังของหมู่อาคารแบบโคโลเนียลท่ียังคงความสวยงามจวบจนปัจจุบัน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) ( ระยะทาง70ก.ม / ใช้เวลา1.30ชม.) เป็นเมืองทาง

ชายฝ่ังตอนใต้ของประเทศคิวบา เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนฟวยโกส ช่ือเมืองนี้ต้ังตามช่ือของ
นายพลโฮเซ่ เซียนฟวยโกส (Jose Cienfuegos) ซึ่งเป็นผู้ปกครองเมืองนี้ในช่วงแรก เมืองนี้มีส่งออก
น้ าตาลเป็นสินค้าออก และโคลัมบัสเดินทางมาส ารวจพบสถานท่ีแห่งนี้เป็นคนแรก ต่อมามีการตั้งถิ่น
ฐานใน ค.ศ.1738 จนอาณานิคมของฝรั่งเศสได้สร้างเมืองนี้ขึ้นในค.ศ.1819 ในศิลปะแบบนีโอ
คลาสสิค มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีเยี่ยม องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเซียนฟวยโกส เป็น
มรดกโลกในป ี2005 
 น าท่านชมเมืองเก่าและ จัตุรัสโฮเซ่ มาร์ติ (Jose Marti Park) ฃึ่งล้อมรอบไปด้วยหมู่อาคารเก่าแก่
มากมาย น าท่านถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง /น าท่าน เดินเล่นบนถนนพราโด  (Prado 
Promenade) /น าท่านถ่ายรูปกับ โรงละครเก่าแก่ที่สุดในคิวบา Tomas Terry Theater อิสระ
ให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองตรินิแดด  (Trinidad) ( ระยะทาง 80 ก.ม./ใช้เวลา 1.30 ชม.) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Brisas Trinidad Del Mar Hotel or Hacienda Maria Dolores /3*** หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(7)  ตรินิแดด – กามากูเอย์  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองตรินิแดด (Trinidad) เมืองเล็กๆ ในจังหวัดซังตีสปีรีตุส ประเทศคิวบาท่ีถูกขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1988 ครบรอบ 500 ปี ของการก่อต้ังเมืองในปี 2015 แม้จะก่อตั้งมา
นานเกือบ 5 ศตวรรษ แต่วิถีชีวิตและสภาพบ้านเมืองของตรินิแดด ยังคงมนต์สเน่ห์ในแบบเดิมๆ ราว
กับหยุดเวลาเอาไว้ ส่วนอาคารเก่าแก่ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น และตกแต่งอย่างหรูหรา
ด้วย เพดานสไตส์มูเดจาร์ กระเบ้ืองเคลือบจากประเทศฝรั่งเศส พื้นหินอ่อนจากอิตาลี ล้วนเป็นผลมา
จากความมั่งค่ังในยุคท่ีอุตสาหกรรมน้ าตาลก าลังเฟื่องฟูในสมัยศตวรรษท่ี  19 / ชม จัตุรัสหลัก 
(Main Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองท่ีล้อมรอบไป ด้วยหมู่อาคารเก่าแก่มากมาย ท่ียังคง
สภาพสมบูรณ์ยิ่ง  / ชม จัตุรัสซานตาแอนนา และจัตุรัส สามแยก (Santa Ana & Three 
Crosses Square) / ชมโบสถ์ศักด์ิสิทธิ์แห่งตรินิแดด (Holy Trinidad Church) / ชม หอคอย
อิสนากา  (Izanaga Tower) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 18 โดยเศรษฐีชาวคิวบา “ นาคัส อิสนากา 
“ ซึ่งสร้างหอคอยแห่งนี้ขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมและดูทาสท่ีมาจากแอฟริกา ท่ีเข้ามาท างานในไร่
อ้อยกว่า30,000 คน ซึ่งหอคอยแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันน่าสะเทือนใจในการมาเป็น
ทาสในไร่อ้อยของทาสชาวแอฟริกันในสมัยอุตสาหกรรมผลิตน้ าตาลของคิวบารุ่งเรือง  
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองกามากูเอย์ (Camaguey) (ระยะทาง 265 กม. /  ใช้เวลา 3.30 ช.ม.) เป็นเมือง

หลวงของจังหวัดกามากูเอย์ ต้ังอยู่ตอนกลางของประเทศคิวบา เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 3 
ของประเทศ เมืองด้ังเดิมมีช่ือว่า ซานตามารีอาเดลเปร์โตเดลปรินซีเป เดิมเมืองนี้เป็นเมืองติดชายฝ่ัง
ทะเลก่อตั้งราว ค.ศ.1515 แต่ถูกโจรสลัดโจมตีอย่างต่อเนื่อง จึงได้ย้ายเมืองเข้ามาในเกาะ เมืองนี้เคย
เป็นเมืองหลวงของอาณานิคมเวสต์ อินดีสของสเปนเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และ ในปี 2008 
เมืองเก่าแห่งกามากูเอย์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Grand Hotel Camaguey หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว) 
 

วันที ่(8)  กามากูเอย์ – บายาโม – ซานเตียโก เดอ คิวบา  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองกามากูเอย์ (Camaguey) เป็น 1 ใน 7 เมืองท่ีก่อต้ังขึ้นโดยชาวสเปนท่ีเข้ามาล่า
อาณานิคมในคิวบาในยุคแรกๆประมาณปี ค.ศ.1528 และได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
หลากหลายรูปแบบท้ัง นีโอคลาสสิค , อาร์ตเดโค , นีโอ – อาร์ตนูโว และ Rationalism  ตลอดจน
ความสามารถในการอนุรักษ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบด้ังเดิมของเมืองนี้ท าให้องค์การยูเนสโกได้
ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2008  
น าท่านชม เมืองเก่าแห่งกามากูเอย์ ชมพลาซา ซานฮวน เดอ ดิออส  (Plaza San Juan De 
Dios) จัตุรัสท่ีได้รับการขนานนามว่าสวยท่ีสุดในคิวบา โดดเด่นด้วยสีสันของอาคาร โบสถ์ และ
โรงพยาบาลซานฮวน เดอ ดิโอส สร้างต้ังแต่ ค.ศ.1728 ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีมีสเน่ห์ในสไตล์บาโรค-
โคโลเนียล / ชมพลาซา เดอ คาร์เมน (Plaza Del Caemen) จัตุรัสท่ีล้อมรอบไปด้วยหมู่อาคารโค
โลเนียลสีพาสเทล / ชม Centro Storico, Casa Natal Del Mayor (Iganacio Agramonte) 
และ (Inglesia De Nuestra De La Merced)  โบสถ์เก่าแก่ในกามากูเอย์ท่ีสร้างขึ้นครั้งแรกใน 
ค.ศ.1601 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกแห่งนี้ตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองบายาโม  (Bayamo) ( ระยะทาง 170 กม./ใช้เวลา 2.45 ช.ม.) เป็นเมืองหลวงของ

จังหวัดแกรนด์มา ทางตะวันออกของประเทศคิวบา เป็นเมืองเล็กๆท่ีเป็นเมืองขึ้นของสเปนในยุคล่า
อาณานิคมเช่นเดียวกัน ดังนั้นสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างท่ีส าคัญของเมืองจึงได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะแบบโคโลเนียล / ชมโบสถ์อิเกรเซียล ปาโรคูเอล มายอร์ เดอ ซาน ซาวัลดอร์  (Inglesia 
Parroquial Mayor De San Salvador) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างขึ้นต้ังแต่ปี 1514 และได้รับการ
บูรณะเรื่อยมาต้ังแต่ปี 1740 ด้านหน้าโบสถ์คือพลาซ่า เดล ฮิมโน เนช่ันแนล ( Plaza Del Himmo 
National) สถานท่ีแห่งแรกท่ีได้มีการขับร้องเพลงชาติคิวบา “ LA BAYAMESA “ ในปี1868  / น า
ท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ Torre De San Juan Evangelista สร้างขึ้นในช่วงการแรกของการ
สร้างเมืองบายาโม และถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ครั้งใหญ่ในปี 1869 น าท่านชมสถานท่ีท่องเท่ียวและ
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สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ของคิวบา  Anthem Square , Nico Lopez Park, Cespedes 
Park / น าท่านเดินทางสู่เมืองซานเตียโก เดอ คิวบา ( Santiago De Cuba )(ระยะทาง 129 กม.
ใช้เวลา 1.30 ชม.) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม ระดับ 5 ***** หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(9)  ซานเตียโก เดอ คิวบา –  ฮาวานา  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองซานเตียโก เดอ คิวบา  (Santiago De Cuba) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของคิวบา 
ต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศคิวบา และเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญอีกแห่งของคิวบา เป็นเมืองท่ี
ห้า ท่ีถูกสเปนค้นพบในช่วงการล่าอาณานิคม 
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านผู้พิชิต (Casa De Diego Velazquez) เป็นบ้านท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในคิวบา 
เริ่มสร้างขึ้นในปี 1516 แล้วเสร็จในปี 1530 และได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยศตวรรษท่ี 19 / ชม 
สวนเชสเปเดส (Cespedes Park) ลานกว้างท่ีเป็นศูนย์กลางทางการเมือง ศาสนา และสังคม / ชม
โบสถ์ซานติเอโก (Santiago Church) ท่ีสร้างต้ังแต่ศตวรรษท่ี 16 ได้เวลา 
/ ชมค่ายทหารมอนคาดา  (Moncada Barracks) ต้ังช่ือตาม นายพลกิลเลอมอง มอนคานา 
(Guillermon Moncana) วีรบุรุษแห่งสงครามอิสรภาพ ในวันท่ี 26 กรกฎาคม ฐานท่ีต้ังถูกโจมตีโดย
กลุ่มปฏิวัติติดอาวุธท่ีน าโดย ฟิเดล คาสโตร การโจมตีในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการปฏิวัติคิวบา 
วันท่ีมีการโจมตีถูกน ามาเป็นช่ือท่ีใช้เรียกว่า Movimiento 26 หรือ M26-7 ซึ่งในท่ีสุดสามารถโค่น
ล้มการปกครองแบบเผด็จการของฟูเซนซิ โอ บาติสตา (Fulgencio Batista ) ในปีค.ศ.1959  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านชม หมู่บ้านเอล โคเบร (El Cobre) หมู่บ้านท่ีมีช่ือเสียงในการน าเหมืองทองแดง แต่ได้ถูก

ปิดลงในปี 1807 ปัจจุบันหมู่บ้านนี้กลับมีช่ือเสียงเรื่องโบสถ์ศักด์ิสิทธิ์ Basilica Del Cobre ภายใน
โบสถ์เป็นท่ีประดิษฐานรูปของพระแม่มารีองค์ด า Virgin Caridad Dal Cobre หรือท่ีรู้จักในนาม  
Black Madonna ซึ่งความเช่ือถึงความศักด์ิสิทธิ์ของพระแม่มารีองค์นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นพระ
แม่ผู้พิทักษ์คิวบา ต้ังแต่ปี 1916 และในปี 1998 พระสันตะปาปา จอห์น ปอลท่ี 2 ได้ถวายมงกุฎ
ให้กับพระแม่ เมื่อคราวเสด็จเยือนคิวบา มีเรื่องราวเกี่ยวกับอภินิหารท่ีพระแม่ทรงช่วยชีวิตผู้คนหลาย
เรื่อง ท าให้คนต่างเล่ือมใสและเดินทางมาแสวงบุญที่โบสถ์แห่งนี้  / ชมปราสาท San Pedro De la 
Roca Morro Castle ป้อมปราการป้องกันเมืองท่าซานติอาโก เดอ คิวบา ป้อมปราการแห่งนี้
ออกแบบ โดย Giovanni Battista Antonelli วิศวกรรมทหาร ชาวอิตาลี ในปี ค.ศ.1637 และได้
ก่อสร้างในนามของผู้ว่าราชการของเมือง สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของโจรสลัดและข้าศึกศัตรู
ในสมัยก่อน เดิมป้อมแห่งนี้เป็นป้อมปราการขนาดเล็ก แต่ได้มีการบูรณะและสร้างให้ใหญ่ขึ้นระหว่าง
ปี 1590 – 1610 เนื่องด้วยสถาปัตยกรรมการก่อสร้างมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด เป็นตัวอย่างของ
สถาปัตยกรรมทางทหารแบบสเปน-อเมริกัน ผนวกกับงานวิศวกรรมในยุคเรเนซองส์ จึงท าให้
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องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้ป้อมปราการแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี 1997 อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพความสวยงามของป้อมแห่งนี้ตามอัธยาศัย  

 ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
19.00 น.  น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
21.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงฮาวานา โดยเท่ียวบิน CU 987 ( ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช่ัวโมง )  
23.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน โฮเซ่ มาร์ติ กรุงฮาวานา  / น าท่านสู่โรงแรมท่ีพัก 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม ระดับ 5***** หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(10)  ฮาวานา – อิสตันบูล                                                                                                                                                            

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่สนามบิน 
09.20 น.   ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเท่ียวบินท่ี TK 183 
 

วันที่ (11)  อิสตันบูล - พระราชวังทอปกาปึ - สไปรซ์ มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ        

 
09.00 น.  เดินทางถึง อิสตันบูล ประเทศตุรกี  
  น าท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 

หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมี
พระราชประสงค์ท่ีจะให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้าง
พระราชวังนี้ขึ้นเป็นท่ีประทับอย่างถาวร พระราชวังทอปกาปึนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อท่ี
เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวัง
ประกอบด้วยต าหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส หอพัก โรงเรียน ฯลฯ   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย 
บ่าย  น าท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือ ตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถ

เลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอัน
เล่ืองช่ือของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย ชมร้านขนม 
Turkish Delight  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควร น าท่านออกเดินทางสู่
สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร  

21.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 064 
 

วันที่ (12)  กรุงเทพฯ  

 
09.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

***************************************** 
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อัตราค่าบริการทัวร์แกรนด์คิวบา 12 วัน (TK) 

 

 

อัตรานี รวม 1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ (ประเทศคิวบา) และเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวกที่สนามบิน 
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือข้ึนเคร่ือง 

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

อัตรานี ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,200 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เง่ือนไข 
การส้ารองที ่

งวดที่ 1 : ส้ารองที่น่ัง มัดจ้าท่านละ 40,000 บาท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100   
ทางอีเมล์  sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช้าระส่วนทีเ่หลอื 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การช้าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทวัร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ากัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรพัย ์

28 เม.ย. – 09 พ.ค. 62 25 ก.ค. – 05 ส.ค. 62 8 – 19 ส.ค. 62 

19 – 30 ก.ย. 62 17 – 28 ต.ค. 62 26 ธ.ค. – 6 ม.ค. 63 

อัตราค่าบริการส้าหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ นไป ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   168,800. - 

เด็กต้่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   165,800. - 

เด็กต้่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ   160,800. - 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   17,000. - 

mailto:sp@beelinetour.com
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• SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ 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 จ ากัด” 

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วัน
ท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 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 ท้ังนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศคิวบา 
(ระยะเวลาในการพิจารณา 5-7 วันท้าการ) 

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

(อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ) 

3. ข้อมูลส่วนตัว  
 

• ช่ือ-นามสกลุ

........................................................................................... .................................................................... 

• ช่ือ-นามสกลุเดิม หรือ ช่ือ-สกลุ ก่อนแตง่งาน(  ) ไมมี่ (  ) มี ระบช่ืุอ-นามสกลุ

....................................................... 

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

• ท่ีอยู่ปัจจบุนัสามารถตดิตอ่ได้

...................................................................................................................................... 

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

• เบอร์โทรศพัท์ท่ีบ้าน........................................เบอร์แฟกซ์..................................... 

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

• สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   (  ) แตง่งานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / มา่ย (  ) หย่าร้าง (  ) แยกกนัอยู่ 

ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

• รายละเอียดท่ีท างาน(ปัจจบุนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

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

ช่ือบริษัท................................................................................. 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน

............................................................................................................................................. ................. 

วนัท่ีเร่ิมท างาน.................................. เบอร์โทรท่ีท างาน............................................................... 

• รายละเอียดสถานศกึษา (ปัจจบุนัท่ีเรียนอยู่)ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ช่ือโรงเรียน......................................................................................................... 

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

ท่ีอยู่และเบอร์โทรสถานศกึษา

............................................................................................................................. ............. 

 


