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วันที่ (1) กรุงเทพฯ – นาริตะ – เม็กซิโก ซิตี้ 
วันที่ (2) เม็กซิโก ซิตี้ – เกาดาลูเป้ – เทโอทิฮัวคาน  
วันที่ (3) เม็กซิโก ซิตี้ – จัตุรัสพลาซ่ามายอร์  
วันที่ (4) เม็กซิโก ซิตี้ – โซชิมิลโก – บินภายใน – เมริดา 
วันที่ (5) เมริดา – คาบาห์ – อูซบาล – นั่งรถม้าชมเมืองยามค่่าคืน 
วันที่ (6) เมริดา – ชิเชน อิทซา – พีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน  
วันที่ (7) ชิเชน อิทซา – สกาเล็ต (เตรียมชุดว่ายน้่า) – แคนคูน 
วันที่ (8) แคนคูน – ทูลัม – แคนคูน 
วันที่ (9) แคนคูน – ฮาวาน่า 
วันที ่ (10) ฮาวานา – นั่งรถเปิดประทุนชมย่านเมืองใหม่ฮาวานา –  
  วิหารฮาวานา  

วันที่ (11) ฮาวานา – ปินาร์ เดล ริโอ (Pinar Del Rio) – ฮาวานา  
วันที ่ (12)   ฮาวานา – สนามบินเม็กซิโก ซิตี้  
วันที ่ (13) เม็กซิโกซิตี ้– นาริตะ  
วันที ่ (14) นาริตะ – กรุงเทพฯ   
 
 

     
    
    

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

วันที่ (11) ฮาวานา – ปินาร์ เดล ริโอ (Pinar Del Rio) – ฮาวานา  

เม็กซิโก – คิวบา 14 วัน 

198,800. - 

มัดจ่าท่านละ 80,000 บาท 

20 – 29 ก.ย. 62 

18 – 27 ต.ค. 62 

15 – 24 พ.ย. 62 

27 ธ.ค. 62 – 05 ม.ค. 63 

07 – 16 ก.พ. 63 

20 – 29 มี.ค. 63 

10 – 19 เม.ย. 63 

01 – 10 พ.ค. 63 

05 – 14 มิ.ย. 63 
 

Ku Kul Kan Pyramid 
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วันแรก (1)  กรุงเทพฯ – นาริตะ – เม็กซิโก ซิตี้ 
 

03.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ แถว L ประตู 6 
06.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยเที่ยวบินที่ NH 806 / รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง 
15.00 น.  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
16.00 น.  ออกเดินทางสู่ เม็กซิโก ซิตี้ โดยเที่ยวบิน NH 180 

    *********  เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ********* 

15.20 น.  เดินทางถึง เม็กซิโก ซิตี้ (Mexico City) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่ในหุบ
เขาเม็กซิโกบริเวณกึ่งกลางประเทศ 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Krystal Grand Reforma Uno Mexico City หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง (2)  เม็กซิโก ซิตี้ – เกาดาลูเป้ – เทโอทิฮัวคาน – ชมการแสดงพื้นเมืองเม็กซิกัน 
  

 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น่าท่านเข้าชม โบสถ์เกาดาลูเป้ (Basilica De Guadalupe) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ทั่วโลกเป็น
สถานที่จาริกแสวงบุญของเหล่าชาวคริสต์ทั่วโลก เมื่อ
ได้มาเม็กซิโกแล้วจะต้องมาสักการะบูชา  

 

น่ า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง เท โ อ ทิ ฮั ว ค า น 
(Teotihuacan) เมืองที่เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน
เก่าแก่ตั้งแต่ยุคพรีฮิสแปนค ที่มีชื่อเสียง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์) 
บ่าย  ชมพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ (Pyramid of The Sun) พีระมิดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก  

ชมพีระมิดแห่งดวงจันทร์ (Pyramid of The Moon)  อีกหนึ่งพีระมิดในเขตของเทโอทิฮัวคาน มี
ขนาดเล็กและเตี้ยกว่าพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ แต่เมื่อมองจากตาเปล่า อาจแลดูเหมือนว่าพีระมิดแห่ง
ดวงจันทร์มีความสูงมากกว่าพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ เนื่องจากตั้งอยู่บนระดับพื้นดินที่สูงกว่านั่นเอง   
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น่าท่านเดินผ่านบริเวณที่เรียกว่า Avenue of Dead ถนนสายหลักของเขตพีระมิดแห่งนี้ เป็นถนน
ทอดยาวจากปากทางเข้าไปจรดด้านใต้ของ
เขตพีระมิด / น่าท่านชมการหัตถกรรมแบบ
พ้ื น เมื อ ง  ช ม วิ ธี ก า ร ท่ า เห ล้ า เต กิ ล่ า 
(Tequila) ซึ่งเป็นเหล้าเม็กซิกันที่มีชื่อเสียง
ไปทั่ วโลก ท่าจากต้นอากาเว่ ซึ่ งมีมากใน
เม็กซิโก  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง/ 
ลิ้มรสเครื่องดื่มต้นต่ารับเม็กซิกัน “มากา
ริต้า” (Magaritta) พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองแบบเม็กซิกัน การเล่นดนตรีแบบเม็กซิกันที่เรียกว่า 
“มาริอาชิ” (Mariachis) ซึ่งเป็นวงดนตรีแบบพื้นเมือง โดยนักดนตรีแต่ละคนแต่งกายแบบเม็กซิกัน 
มีทั้งไวโอลิน, ทรัมเป็ท, กีต้าร์ 

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Krystal Grand Reforma Uno Mexico City หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่สาม (3)  เม็กซิโก ซิตี้ – จตัุรัสพลาซ่ามายอร์  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น่าท่านชม เม็กซิโก ซิตี้ (Mexico City) หนึ่งในมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นเมืองที่เก่าแก่
ที่สุดในซีกโลกตะวันตก ในสมัยที่ยังมีชื่อว่า เทน็อคชทิทลัน Tenochtitlan สเปนผู้พิชิตโดย เฮอร์นัน 
คอร์เตส Hernan Cortes ตกตะลึงเมื่อเห็นวิหารอันสง่างามของชาวแอซเท็ก และได้รายงานกลับไปที่
กษัตริย์คาร์ลอส V, Cortes ว่า “หนึ่งใน plaza ใหญ่เป็นสองเท่าของขนาดของที่ซาลามันกา” และ “ปิ
รามิดหลักที่สูงกว่าหอคอยของโบสถ์ที่เซบียา” หรือว่าฝีมือหินและไม้ที่ประดับอนุสาวรีย์เหล่านี้ “อาจไม่
มีที่ไหนเทียบเคียงได”้  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  ชม มหาวิหารแคธิดรอล เมโทรโปลิตาโน (Cathedral Metorpolitan) ที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา 

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
เตเปค ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาในสวนสาธารณะ
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ขนาดใหญ่ของเมือง ท่าให้นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงยุคหลังการปฎิวัติการปกครองแล้ว  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Krystal Grand Reforma Uno Mexico City หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่  (4) เม็กซิโก ซิตี้ – โซชิมิลโก – บินภายใน – เมริดา 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น่าท่านเดินทางสู่ เมืองโซชิมิลโก (Xochimilco) เมืองทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี้ น่าท่าน ล่องเรือกอน
โดล่า สไตล์เม็กซิกันที่เรียกว่า ทราจิเนรัส (Trajineras) เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจ่าเมือง เป็นเรือไม้ที่
ตกแต่งด้วยสีสันสดใสที่ชาวบ้านเพ้นท์กันเอง โดยเรือแต่ละล่าจะตกแต่งด้วยลวดลายแลละสีสันสไตล์
เม็กซิกันพร้อมข้อความต่างๆเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของ ท่านจะได้สนุกสนานกับการล่องเรือไปตามล่า
น้่าพร้อมกิจกรรมบนเรือ ทั้งร้องเล่นเต้นร่า ดนตรี  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
16.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเมริดา (Merida) โดยเที่ยวบินที่ AM 527 
18.05 น.  เดินทางถึง เมืองเมริดา (Merida) เมืองหลวงของรัฐยูคาทัน เมืองเมริดาได้ชื่อว่า “เมืองสีขาว” (The 

White City) เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเงียบสงบและปลอดภัยที่สุดในประเทศเม็กซิโก  
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  Hyatt Regency Merida หรือเทียบเท่า  
  
 

วันที่ห้า  (5) เมริดา – คาบาห์ – อูซบาล – นั่งรถม้าชมเมืองเมริดายามค่่าคืน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   น่าท่านเดินทางสู่ เมืองคาบาห์ (Kabah) เมืองที่อยู่ในรัฐยูคาทัน  

ชม Mayan Arch สถาปัตยกรรมของชนเผ่า
มายั น  ซึ่ ง เชื่ อ กั น ว่ า ในสมั ย โบ ราณ เป็ น
ศู น ย์ ก ล า งข อ ง เมื อ ง  /  ช ม  Templ of 
Chaac ซึ่งเป็นวิหารที่ เชื่อกันว่าสร้างอุทิศ
ให้กับเทพเจ้าแห่งสายฝน  
น่าเดินทางสู่ เมืองอูซมาล (Uxmal) เมือง
โบราณคดีที่ส่าคัญที่สุดของยุคก่อนฮิสปานิค
ในทวีปอเมริกา / ชม พีระมิดแห่งเวทมนต์ 
(Magician’s Pyramid) เป็นพีระมิดที่สูงที่สุดในอูซมาล คือสูงประมาณ 47 เมตร  ท่านสามารถเดิน
ขึ้นชม พีระมิดได้  
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ชม Nunnery Quadrangle จัตุรัสใหญ่ มีความยาว 75 เมตร และกว้าง 45 เมตร ประดับตกแต่งด้วย
หน้ากากเทพเจ้าชัค, เสือจากัวร์, นกเค้าแมว เป็นต้น  

13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย   ชม จัตุรัสโซคาโล่ (Zocalo or Plaza Mayor) หนึ่งในจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชม เท็ม

โปลมายอร์ (Templo Mayor) มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิที่ชาวแอสเท็กซ์ เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของ 
ศูนย์กลางจักรวาล จึงสร้างปีรามิดคู่ไว้เพ่ือ
ก า ร สั ก ก า ร ะ เ ท พ แ ห่ ง ส ง ค ร า ม 
Huitzilopochtli แ ล ะ เท พ แ ห่ ง ฝ น แ ล ะ
การเกษตร Tlaloc ก่อนที่ชาวสเปนจะเผา
ท่าลายในปี1521 ปัจจบันได  ้รับการบูรณะ
และประกาศให้เป็นมรดกโลกของ UNESCO 

17.45 น.  น่าท่านนั่งรถม้าชมความงามยามราตรีของเมืองเมริดา  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  Hyatt Regency Merida หรือเทียบเท่า 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

วันที่หก  (6) เมริดา – ชิเชน อิทซา – พีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  ชม พีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน (Ku Kul Kan Pyramid) เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็นผู้สร้าง

มนุษย์ เป็นพีระมิดแบบขั้นบันได โดยปลายของบันไดจะท่าเป็นรูปหัวงู ทุก ๆ วันที่ 21 มีนาคมและวันที่ 
21 กันยายนของทุกปี จะมีปรากฏการณ์พิเศษคือ (Spring and Autumn Equinox) นักท่องเที่ยวจะ
แห่กันมาเพ่ือชมภาพของงูใหญ่จะดูเหมือนเลื้อยจากยอดพีระมิดลงมาด้านล่าง เวลา 16.00 น. ใช้เวลา 
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25 นาที จากนั้นจะค่อยๆ จางหายไป โดยจะเลื้อยไปตามแสงของพระอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่
ชาวมายันคิดค้นขึ้น 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Mayaland Hotel & Bungalows หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด  (7) ชิเชน อิทซา – สกาเล็ต (เตรียมชุดว่ายน้่า) – แคนคูน 
 

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

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์) 
บ่าย  แนะน่าท่านว่ายน้่าใน แม่น้่าใต้ดิน (Underground Rivers) ซึ่งเป็นแม่น้่าสายเล็ก ๆ ที่อยู่ใต้พ้ืนดิน

ทอดตัวยาว ซึ่งท่านสามารถว่ายน้่าในแม่น้่าใต้ดินแห่งนี้ได้ โดยทางสวนจะจัดหาเสื้อชูชีพเตรียมให้ท่าน
ส่าหรับการว่ายน้่าใต้ดิน เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด 
น่าท่านเดินทางสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) 
เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหาดทรายขาว 
น้่าทะเลใสและเป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงส่าหรับ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก และ เคยใช้เป็นสถานที่
ประกวดนางงามจักรวาลเมื่อปี ค.ศ.1991 (ปีที่
คุณพรทิพย์  นาคหิรัญกนก เป็นผู้ชนะการ
ประกวด)  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์) 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม The westin Resort & spa Cancun หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปด (8)  แคนคูน – ทูลัม – แคนคูน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น่าท่านเดินทางสู่ เมืองทูลัม (Tulum) เมืองส่าคัญแห่งคาบสมุทรยูคาทัน เป็นเมืองที่มีโบราณสถาน  
ตั้งอยู่ในรัฐควินทานารู เป็นเมืองที่มีความ
งดงามเนื่องจากตั้งอยู่บนหน้าผาที่หันหน้า
ออกสู่ทะเลแคริบเบียน อดีตเมืองทูลัมเคยอยู่
ภายใต้การปกครองของสเปน   
เข้าชมวิหารทูลัม ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผา
ริมทะเลแคริบเบียน ท่านจะได้โบราณสถาน
มากมาย  อาทิ  El Castillo ซึ่งเป็นอาคารที่
ใหญ่และส่าคัญที่สุด มีบันไดขนาดกว้างเพ่ือ
ขึ้นสู่วิหาร, วิหารแห่งเทพเจ้า ซึ่งมีรูปสลักเหนือประตูทางเข้า, วิหารแห่งลม เป็นต้น  

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เดินทางกลับสู่ เมืองแคนคูน 
15.00 น.  อิสระให้ท่านได้พักผ่อน ให้ท่านได้ว่ายน้่าทะเลแคริบเบียน หรือ สระว่ายน้่าของโรงแรมตามอัธยาศัย  
17.00 น.  น่าท่าน ชมเมืองแคนคูน และแวะถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ของ เมืองแคนคูน 
19.00 น.  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม The westin Resort & spa Cancun หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เก้า  (9) แคนคูน – ฮาวาน่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / น่าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
10.51 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงฮาวานา โดยเที่ยวบินที่ AM 449 
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินโฮเซ มาร์ติ , กรุงฮาวานา (Havana) ประเทศคิวบา น่าท่านผ่านพิธีตรวจคน 
  เข้าเมืองและศุลกากร   

เดินทางสู่ ย่านคาซา บลันคา Casa Blanca (Statue Of Jesus Christ) น่าท่านบันทึกภาพกับรูป
ปั้นพระเยซูคริสต์ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเนินเขา  ริมอ่าวฮาวานา หันพระพักตร์สู่เมืองฮาวานา ซึ่งท่าน
มองเห็นได ้ในระยะไกล 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่า 
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วันทีสิ่บ (10) ฮาวานา – นั่งรถเปิดประทุนชมย่านเมืองใหม่ฮาวานา – วิหารฮาวานา  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นั่งรถคลาสสิคอเมริกัน เปิดประทุน ชมเมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern Havana) เป็นที่ตั้ง
 ของสถานที่ส่าคัญเพ่ือย้อนร่าลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา  

 ชมจัตุรัสแห่งการปฏิวัติคิวบา (Revolution Square) และจัตุรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity Square) 
ชม ถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลียบชายฝั่งที่มีความยาวประมาน 8 กิโลเมตร ซึ่งหากมาในช่วง
เย็นๆจะพบว่ามีผู้คนออกมาท่ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นการปาร์ตี้
สร้างสรรค์ ตกปลา หรือแม้แต่การลงเล่นน้่า
ทะเล นอกจากนี้แล้วบนถนนมาเลคอนยังเป็น
ที่ตั้งของอาคารส่าคัญๆเป็นจ่านวนมาก ได้แก่ 
ตึกรามบ้านช่องเก่าแก่ รวมไปถึงป้อมปราการ
เก่าแก่ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น่าท่านชม ย่านเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana) ย่านท่องเที่ยวหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งส่วนใหญ่

ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นย่านที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอาคารสถาปตยกรรม
บาโร๊ค (Baroque Style) และ สไตล์นีโอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซึ่งอาคารหลายหลังได้ช่ารุด
ทรุดโทรมลงไปในช่วงศตวรรษท่ี 20 แต่ในช่วงหลังๆก็ได้มีบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง  
เดินเล่นสู่ จัตุรัสวิหาร (Cathedral Square) น่าท่านเข้าชม วิหารฮาวานา ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่และ

ศักดิ์สิทธิ์ในกรุงฮาวานา  / ชมพลาซ่า เดอ อาร์ม หรือ
จัตุรัสเก่   าแก่ที่สร้างเป็นป้อมปราการล้อมรอบเมือง เพ่ือ
ใช้ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและโจรสลัดในอดีต ชม
ความงดงามของเมืองเก่าฮาวานา ที่ได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและ
สมบูรณ์ ของหมู่อาหารที่ได้รับอิทธิพลในสมัยโคโลเนียล 
ยังคงสีสันและสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและการล่า

อาณานิคมในอดีตของชาวยุโรปได้เป็นอย่างดี  
ชม จัตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่ในการค้าขายและเปลี่ยน
สินค้า และเป็นที่เก็บสินค้าในการค้าขายทางเรืออีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บความสวยงามของเมือง
มรดกโลกฮาวานาตามอัธยาศัย / ชมบ้านของ เช เกวารา (Che Guevara House) อีกหนึ่งวีรบุรุษ
ของชาวอาร์เจนตินาอันเป็นที่รักยิ่งของชาวคิวบา แพทย์และนักปฎิวัติเพ่ืออุดมคติในการปฎิรูปการ
ปกครองของคิวบา  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหารค่่า น่าท่านชมโชว์พื้นเมือง Tropicana Show 
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เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สิบเอ็ด  (11) ฮาวานา – ปินาร์ เดล ริโอ (Pinar Del Rio) – ฮาวานา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองปินาร์ เดล ริโอ (Pinar Del Rio) ระหว่างการเดินทาง แวะชมโรงงานผลิตรัม (Rum 
Factory) อันขึ้นชื่อของคิวบา และแวะชมไร่ยาสูบ อันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซิการ์ ซึ่งเป็นสินค้า
ส่งออกอันเลื่องชื่อของคิวบา หากคิดถึงคิวบา ซิการ์ คิวบา ได้ชื่อว่าเป็นซิการ์คุณภาพดีที่สุดในโลก 
ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพความสวยงามของไร่ยาสูบ และไร่ผลไม้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
อโวคาโด สับปะรด มะละกอ ฝรั่ง และ มันฝรั่ง ที่เรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของคิวบา  ระหว่างทางให้
ท่านได้เก็บภาพวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติอันสวยงามบนเกาะคิวบา  จากนั้นน่าท่านเที่ยวชมเมืองปินาร์ เดล 
ริโอ เมืองเล็กๆ ในแบบบรรยากาศชนบท แต่ยังคงกลิ่นอายของศิลปะแบบโคโลเนียลของหมู่อาคาร
เก่าแก่ภายในตัวเมือง 
น่าท่านชม โรงงานผลิตซิการ์ (Cigar Factory) ซึ่ งเป็นโรงงานผลิตซิการ์ชั้นดีส่งออกขายยัง
ต่างประเทศ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหรือเลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น่าท่านเดินทางสู่ หุบเขาไวนาเลส (Vinales Valley) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจาก

องค์การยูเนสโกในปี 1999 เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการท่าการกสิกรรมและยังคงรูปแบบการท่าไร่      
กสิกรรมแบบดั้งเดิม นอกจากนี้บริเวณหุบเขาแห่งนี้ยังมีการอนุรักษ์ธรรมชาติอันสวยงามจากคนใน
หมู่บ้านท่าให้หุบเขาไวนาเลสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก น่าท่านชมความงามของหุบเขาไว
นาเลส อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัยก่อนน่าท่านกลับสู่กรุงฮาวานา  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ลิ้มลองเมนูกุ้งมังกร Lobster) 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สิบสอง  (12)    ฮาวานา – สนามบินเม็กซิโก ซิตี้  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น่าท่านบันทึกภาพกับ อนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้าง
เป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 เมตร เพ่ือร่าลึกถึง
วีรบุรุษของชาวคิวบา   
น่าท่านถ่ายรูปกับ คาปิโทลิโอ (Capitolio) อาคาร
รูปโดมสูง อดีตใช้ เป็นที่ท่าการรัฐสภา และเป็น
อาคารทรงโดมสูงที่สร้างคล้ายคลึงกับอาคารรัฐสภา
ในกรุงวอชิงตันดีซี ของสหรัฐอเมริกา  
น่ า ท่ า น เข้ า ช ม  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า น เฮ มิ ง เว ย์ 
(Hemingway Home Museum)  ห รื อ  เอ อ ร์
เนสต์ มิลเลอร์ เฮมิงเวย์ (Ernest Miller Hemingway) นักเขียนชาวอเมริกันชื่อดังของโลกที่
หลงใหลในประเทศคิวบา จนตัดสินใจย้ายมาอยู่ในคิวบานานกว่า 5 ปี และในปีพ.ศ.2497 เขาได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในฐานะผู้สื่อข่าวสงครามโลกครั้งที่ 2   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / น่าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
15.05 น.  ออกเดินทางสู่ เม็กซิโก ซิตี้ โดยเที่ยวบิน AM 452 
17.15 น.  เดินทางถึง เม็กซิโก ซิตี้ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ภายในสนามบิน 
  

วันที่สิบสาม  (13) เม็กซิโกซิตี้ – นาริตะ  
 

02.20 น.  ออกเดินทางสู่ นาริตะ โดยเที่ยวบิน NH 179 

    *********  เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ********* 
 

วันที่สิบสี ่  (14) นาริตะ – กรุงเทพฯ   
 

06.25 น.  เดินทางถึง นาริตะ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
11.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน NH 847 
15.40 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

------------------------------------------------------------ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



  Update 08-07-19 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 
                     Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                               11 

อัตราค่าบริการทัวร์เมก็ซิโก – คิวบา 14 วัน (NH+AM) 
 

20 – 29 ก.ย. 62 18 – 27 ต.ค. 62 15 – 24 พ.ย. 62 

27 ธ.ค. 62 – 05 ม.ค. 63 07 – 16 ก.พ. 63 20 – 29 มี.ค. 63 

10 – 19 เม.ย. 63 01 – 10 พ.ค. 63 05 – 14 มิ.ย. 63 

 

อัตรานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ (ตั๋วเคร่ืองบินที่ทางบริษัทออกตั๋ว จะเป็นตั๋วเดี่ยว) 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศแม็คซิโก และประเทศคิวบา พร้อมเจ้าหน้าที่อ่านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ่านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้่าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ 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
เงื่อนไขกรมธรรม์ แผนประกันภัย Worldwide Plus Basic)  

14. ค่าน้่าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้่าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส่าหรับถือขึ้น
เครื่อง (Baggage) น้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        
อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท่าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  

รายละเอียดอัตราค่าบริการส่าหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 10 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   198,800.- 

เด็กต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   195,800.- 

เด็กต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   192,800.- 

เด็กต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  189,800.- 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   28,000.- 



  Update 08-07-19 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 
                     Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                               12 

4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ 
กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  

เงื่อนไข 
การส่ารองที่ 

งวดที่ 1 : ส่ารองที่นั่ง มัดจ่าทา่นละ 80,000 บาท  
พร้อมส่งส่าเนาใบโอนเงนิและสา่เนาหนา้หนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
เมื่อทางบริษัทได้รับเงินมัดจ่าแล้ว จะท่าการออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป - กลับ และภายใน ตามรายการ (ตั๋ว
เครื่องบินออกแล้วไม่สามารถท่าคืนได้) 
งวดที่ 2 : ช่าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การช่าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชธีนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บรษิัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ่ากัด 
 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 
                     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 
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน่าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทั บไีลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จา่กัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดนิทาง 
นับตั้งแต่วนัทีบ่ริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด่าเนนิการคืนเงนิให้ผู้ช่าระเงินมัดจ่าภายใน 
15 วันท่าการ  
          - เอกสารการรับเงินคืน ส่าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงนิมัดจ่าพร้อม เซ็นรับรองส่าเนา  
          - ส่าเนาหน้าสมดุบัญชผีู้โอนเงินมัดจา่ (ชื่อบัญชจีะต้องเป็นชื่อเดียวกับผูโ้อนเงินมัดจา่เท่านัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษทัจะดา่เนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท่าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทวัร์เดินทางกลบัมาถึง
ประเทศไทย 
           - เอกสารการรับเงินคืน ส่าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมัดจ่าพร้อม เซ็นรับรองสา่เนา  
           - ส่าเนาหน้าสมดุบัญชผีู้โอนเงินมัดจา่ (ชื่อบัญชจีะต้องเป็นชื่อเดียวกับผูโ้อนเงินมัดจา่เท่านัน้) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักคืนได้ตามความเป็นจริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคา่นึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้มากที่สุด   
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตัวแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นๆ ที่ทางทัวร์จัดให้   
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยนัจากทางบริษทั ฯ และทางต่างประเทศ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สา่รองที่นั่งกับ
สายการบนิ และโรงแรมที่พักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ที่ท่านช่าระแล้ว   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านช่ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้่า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 
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เอกสารยื่นวีซ่าเม็กซิโก 
(ใช้เวลายื่นโดยประมาณ 7-10 วันท่าการ) 

ณ ปัจจุบนั สถานฑตูไมอ่นญุาต ใหด้ึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแลว้ ดังนั้นถา้ลูกค้ามแีผนเดนิทางที่ 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจง้เจ้าหน้าที ่เพื่อขอยืน่วซี่าลว่งหน้ากอ่นกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เครือ่งบนิ+โรงแรม  
ในช่วงที่ลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

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

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ่านวน 2 รูป พื้นฉากหลัง
รูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้าม
สวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน...สถานฑูตมีการ
เทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)  

3. ส่าเนาบัตรประชาชน (หน้าบัตร และ หลังบัตร) 
4. ส่าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส่าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค่าน่าหน้าเป็น ...นาง... 

ต้องแนบมา) 
6. ส่าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค่าน่าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส่าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้  

9.3 เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อ่าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

9.4 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

9.5 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

10. หลักฐานการท่างาน (จดหมายรับรองการท่างาน) ท่าเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท่างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส่าเนาอายุไม่
เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท่างานจากนายจ้าง ระบุชื่อ นามสกุล ต่าแหน่ง ระยะเวลาการ
ว่าจ้าง เงินเดือน วันเดินทางที่จะไป (พร้อมแนบส่าเนาบัตรประชาชนหรือส่าเนาหนังสือเดินทางของผู้ลงนามใน
จดหมาย) 

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก่าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ Bank Statement ทั้งสองอย่าง

นี้ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มอีายุไม่เกิน 1เดือน นับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 

- สเตทเม้น (Bank Statement) บัญชีย้อนหลัง 3 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 
100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า (อัพเดทยอดเงินภายในเดือนท่ียื่นวีซ่า) 

- บัญชีฝากประจ่า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) 
มาด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจ่า ต้องเตรียมดังนี้ 
✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ่า (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
✓ ส่าเนาสมุดบัญชีฝากประจ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้

สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

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

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็น
คนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11 

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศควิบา 
(ระยะเวลาในการพิจารณา 5-7 วันท่าการ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดอืนขึ้นไป และ มีหนา้ว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ่านวน 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้องเปน็พื้นสีขาว 

(อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเปน็สีเทา ใช้ไมไ่ด)้ ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดอืน...สถานฑตูมีการเทียบรปูกับหนา้วซี่าที่เคยได้รับ) 

3. ข้อมูลสว่นตัว  
 

 

• ช่ือ-นามสกลุ................................................................................................................................................................. 

• ช่ือ-นามสกลุเดมิ หรือ ช่ือ-สกลุ กอ่นแตง่งาน(  ) ไมม่ี (  ) ม ี ระบช่ืุอ-นามสกลุ........................................................ 

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

• ที่อยูปั่จจบุนัสามารถติดตอ่ได้......................................................................................................................................... 

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

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

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

• สถานภาพ (  ) โสด    (  ) แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   (  ) แตง่งานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / มา่ย  (  ) หยา่ร้าง   (  ) แยกกนัอยู ่

ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

• รายละเอียดที่ท างาน(ปัจจบุนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกบัเอกสารที่โชว์สถานทตู 

ต าแหนง่งาน................................................................................................................................................................ 

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

ที่อยูท่ี่ท างาน................................................................................................................................................................ 

วนัท่ีเร่ิมท างาน...................................................... เบอร์โทรที่ท างาน............................................................................. 

• รายละเอียดสถานศกึษา (ปัจจบุนัท่ีเรียนอยู)่ ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

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

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

ที่อยูแ่ละเบอร์โทรสถานศกึษา........................................................................................................................................ 
 
 

 
 

 

 
 


