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แกรนด์เม็กซิโก คิวบา
ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ – เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 (16 วัน)

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการเยือนดินแดนแห่งอารยธรรมชนเผ่ามายา
เม็กซิโกซิตี้ เมืองหลวงของเม็กซิโกที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกากลาง
ขึ้นบอลลูนชมทิวทัศน์แบบพาโนรามาของนครโบราณเทโอทิฮวั คานที่มีอายุมากกว่า2,000ปี
ล่องเรือยอร์ชโบนันซา ชมความงามของอคาปุลโก เมืองตากอากาศยอดนิยมของมหาเศรษฐีทั่วโลก
ชมปิรามิดแห่งเมืองโบราณชิเชนอิทซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
ฮาวานา นั่งรถเปิดประทุนชมเมืองที่ยังคงเสน่ห์วัฒนธรรมยุคอาณานิคมสเปนและวิถีชีวิตอัฟริกันคิวบา
เซียนฟูเอโกส เมืองที่สร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส โดดเด่นในด้านศิลปะนีโอคลาสสิกและการวางผังเมืองที่ดีเยี่ยม
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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01. ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
กรุงเทพ – นาริตะ – เม็กซิโกซิตี้ (เม็กซิโก)
05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินออลนิปปอน (Row L) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอานวยความสะดวก
07.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน NH 806 (5.55 ชม. / Breakfast)
15.05 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง
16.40 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน NH 180 (12.15 ชม. / Dinner, Breakfast)
***** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล *****
13.55 น. ถึงสนามบินเม็กซิโกซิตี้ (Mexico City) ประเทศเม็กซิโก ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งมนุษย์วิทยา (National Museum of Anthropology) พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ภายในรวบรวม
งานฝีมือ งานศิลปะที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานสาคัญมากมายที่บ่งชี้ ถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเม็กซิกัน
พื้นเมืองได้อย่างดี
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พัก HOTEL HYATT REGENCY MEXICO CITY (4*) หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

02. เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

เม็กซิโกซิตี้ - นครโบราณเทโอทิฮัวคาน

อาหารเช้าแบบกล่อง
05.30 น. เดินทางสู่ นครโบราณเทโอทิฮวั คาน (Teotihuacan) (48 กม. / 1 ชม.) โบราณสถานเก่าแก่ที่สุดของเม็กซิโก ซึง่ มีอายุ
มากกว่า 2,200 ปี โดยความเชื่อโบราณของนครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้า สวรรค์ โลก และมนุษย์มาพบกัน จึงได้รับ
การขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า “นครแห่งเทพเจ้า” ด้วยอายุทยี่ าวนานและความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987
นาท่าน ขึน้ บอลลูน (Hot Air Balloon Sunrise Flight) ชมวิวทิวทัศน์ของนครโบราณจากเบื้องบนพร้อมรับแสงอาทิตย์ยามเช้า
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนัน้ นาชม ปิรามิดแห่งสุริยัน (Pyramid of the Sun) มีความสูงถึง 65.5 เมตร ซึง่ ใหญ่เป็นอันดับ 3
ของโลกเป็นรองแค่เพียง ปิรามิดแห่งเมืองโซลูลาและปิรามิดแห่งกิซ่า ต่อด้วยชม ปิรามิดแห่งจันทรา (Pyramid of the Moon)
ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าปิรามิดแห่งสุริยันพอสมควร ด้วยความสูงประมาณ 46 เมตร ต่อด้วยชม วิธีการผลิตพร้อมทดลองชิมเตกีลา
(Tequila Tasting) เหล้าเม็กซิกันที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่หมู่บ้านกัวดาลูป (40 กม. / 1 ชม.) ชมวิหารอันสาคัญของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก โบสถ์พระแม่มารีแห่งกัวดาลูป
(Basilica of Our Lady of Guadalupe) ที่เป็นจุดหมายของเหล่านักแสวงบุญชาวคริสต์ทั่วโลกเมื่อได้มาเม็กซิโกแล้วจะต้องมา
สักการะบูชา จากนั้นเดินทางกลับเม็กซิโกซิตี้ ชม เทมโปลมายอร์ (Temple of Mayor) โบสถ์ที่สร้างโดยชนพื้นเมืองเอ็ซเทค
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(Aztec) ในช่วงศตวรรษที่ 14-15 เพื่อเป็นโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ในการบูชาสุริยเทพ ต่อมาสเปนเข้ามาปกครอง และสร้างบ้านเรือนทับถม
โบสถ์แห่งนี้ไว้และได้ถูกลืมไปนานหลายศตวรรษ จนกระทั่งปี ค.ศ.1978 คนงานวางท่อสายไฟได้ขุดพบเข้าโดยบังเอิญ รัฐบาลจึงมี
คาสั่งให้ดาเนินการขุดค้นซากและบูรณะร่องรอยแห่งอารยธรรมแห่งนี้จนเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน
ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารแห่งนครหลวง (Metropolitan Cathedral) ที่ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานถึง 300 ปี นับเป็น
วิหารใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา ภายในตกแต่งอย่างสวยงามด้วยศิลปะแบบบารอค
อาหารค่าทีภ่ ัตตาคาร

03. อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

เม็กซิโกซิตี้ – ถ้าคาคาฮัวมิลปา – แทคส์โก

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ทางทิศใต้ของเมืองเพื่อชม ถ้้าคาคาฮัวมิลปา (Cacahuamilpa Grotto) (163 กม. / 2.30 ชม.) ชมความงดงามของหิน
งอกหินย้อยที่เลืองชื่อ เนื่องมาจากออกไซด์ของแร่ธาตุต่างๆ ที่มีมากมายในบริเวณนี้ทาปฏิกิริยากับหินปูนทาให้เกิดสีสันต่างๆ อาทิ
สีชมพู สีเขียว สีฟ้า อันงดงามตระการตา
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองแทคส์โก (Taxco) (30 กม. / 1 ชม.) เมืองอาณานิคมที่มีเสน่ห์จนได้รับการยกย่องเป็นอนุสรณ์แห่งชาติ ต่อมาในปี
ค.ศ.1254 ชาวสเปนได้เข้ามาปกครองและค้นพบแร่เงินมากมายในบริเวณนี้ ทาให้เมืองนี้เจริญยิง่ ขึ้นและเป็นเมืองหลวงแห่งการทา
เหมืองเงิน ส่งผลให้เม็กซิโกได้ชื่อว่ามีเครื่องเงินมีคุณภาพดีที่สุด นาชม โบสถ์เซนต์ปริสกา (St.Prisca) และ เซนต์เซบาสเตียส
(St. Sebastian) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1748 ชมศิลปะแบบบารอคที่งดงามซึ่งเจ้าของเหมืองที่ร่ารวยได้สร้างขึ้นถวายแด่พระผู้เป็นเจ้า
อาหารค่าที่โรงแรม

ที่พัก HOTEL BOUTIQUE PUEBLO LINDO (4*) หรือเทียบเท่า
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แทคส์โก – อคาปุลโก

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองอคาปุลโก (Acapulco) (245 กม. / 3.30 ชม.) เมืองท่าสาคัญในอดีต ปัจจุบันเป็นเมืองตากอากาศชายทะเล ริม
มหาสมุทรแปซิฟคิ ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของเม็กซิโกและโด่งดังไปทั่วโลก จนบรรดาเศรษฐีจากเมืองต่างๆ นาเรือยอร์ชหรูมาจอดเทียบท่า
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นาท่าน ล่องเรือยอร์ชโบนันซา (Bonanza Yacht) ชมความงดงามของอ่าวอคาปุลโก (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
อ่าวที่มคี วามงามระดับโลก (รวมเครื่องดื่มตลอดการล่องเรือ อาทิ น้าผลไม้, น้าอัดลม และเครื่องดืม่ แอลกอฮอลล์)
อาหารค่าที่ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงโชว์กระโดดหน้าผาซึ่งถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของเมืองนี้

ที่พัก HOTEL EMPORIO ACAPULCO – Sea View Room (3*) หรือเทียบเท่า

05. อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อคาปุลโก – เมริดา

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่สนามบินอคาปุลโก
12.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AM 304 (1.10 ชม. / Refreshment)
13.30 น. ถึงสนามบินเม็กซิโกซิตี้ พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลีย่ นเครื่อง
อาหารกลางวันที่สนามบินตามอัธยาศัย
15.40 น. ออกเดินทางต่อโดยเทีย่ วบิน AM 527 (1.55 ชม. / Refreshment)
17.30 น. เดินทางถึง เมืองเมริดา (Merida) เมืองหลวงของรัฐยูคาทัน
อาหารค่าที่ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL INTERCONTINENTAL PRESIDENTE MERIDA (5*) หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)
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เมริดา – คาบาห์ – อุกซ์มาล – เมริดา

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองคาบาห์ (Kabah) (105 กม. / 1.30 ชม.) เพื่อชม วิหารแห่งหน้ากาก (Temple of the Masks) ซึ่งหน้ามุขประดับ
ด้วยหินแกะสลักสวยงาม
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางต่อสู่ เมืองอุกซ์มาล (Uxmal) (22 กม. / 30 นาที) โบราณสถานที่มั่งคั่งที่สุดในทวีปอเมริกา สร้างโดยปราศจากเครื่องมือ
โลหะ ใช้เพียงแรงงามสัตว์ และวงล้อ อยู่ในบริเวณภูเขา Puuc สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 6 ปลายยุคคลาสสิคของชาวมายา
ชม พระราชวังเจ้าเมือง (Governor’s Palace) ซึ่งในอดีตได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังมายาที่สวยงามที่สุดในอุกซ์มาล สร้างบนฐาน
กว้าง 8 เมตรยาว 97.5 เมตร และสูง 8 เมตรในอดีตใช้เป็นสถานที่พานักของชนชั้นปกครอง นาชม ปิรามิดแห่งเวทย์มนต์
(Pyramid of the Magician) ซึ่งประตูทางเข้าจะเป็นปากของ Chac เทพเจ้าแห่งสายฝน และชม จัตุรัสนันเนรี (Nunnery
Quadragle) เป็นหมู่อาคารยาวที่สร้างล้อมรอบจัตุรัส ซึ่งยังคงสภาพสถาปัตยกรรมได้อย่างสมบูรณ์
เดินทางกลับเมืองเมริดา และให้ท่านนั่งรถม้า (Horse Carriage) ชมความงามยามค่าของเมืองเมริดา
อาหารค่าที่ภัตตาคาร

07. พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เมริดา – ชิเชนอิทซา – แคนคูน

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่ เมืองอิซามาล (Izamal) (68 กม. / 1 ชม.) หรือชาวเม็กซิกันเรียกว่า The Yellow Magic City อดีตเมืองศูนย์กลางทาง
ศาสนาที่สาคัญของชนเผ่ามายา นาท่านชมบ้านเรือน ร้านค้า หรือแม้กระทั่งโบสถ์ล้วนทาด้วยสีเหลือง จากนั้นเดินทางสู่
เมืองชิเชนอิทซา (Chichen Itza) (70 กม. / 1 ชม.) เมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 และเป็นเมืองสาคัญที่สุดของรัฐยูคา
ทาน โดยได้รับการโหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย
ชม วิหารเหล่านักรบ (Temple of the Warriors) ที่ล้อมรอบด้วยลานที่มีเสานับพันต้น เปรียบเสมือนเหล่านักรบนั่นเอง
ชม วิหารเสือจากัวร์ สัญลักษณ์แห่งอานาจและบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการบูชายัญ
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
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นาชม ปิรามิดแห่งเทพเจ้าคูคูลคาน (El Castillo) เทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าสูงสุดของชาวมายา ปิรามิดแห่งนี้
ประกอบด้วยบันได 365 ขั้น (เท่ากับจานวนวันใน 1 ปี) มีทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน และปลายของบันไดถูกสร้างเป็นรูปงู
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินสู่ เมืองแคนคูน (Can Cun) (197 กม. / 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศที่ มีชื่อเสียงในเรื่องหาดทรายขาว
และเป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงสาหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก อดีตเคยเป็นที่ประกวดนางงามจักรวาลเมื่อปี ค.ศ.1997
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พัก OMNI CANCUN HOTEL & VILLAS – Sea View Room (4*) หรือเทียบเท่า ( พัก 2 คืน )

08. ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

แคนคูน – ทูลัม – สวนเอ็กซ์คาเรท

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองทูลัม (Tulum) (131 กม. / 2 ชม.)เมืองสาคัญของคาบสมุทรยูคาตาน ซึ่งมีโบราณสถานอันเก่าแก่ของชาวมายทูรัม
ที่อาศัยอยู่ริมทะเล ปัจจุบันได้ถูกทาลายไปแล้ว คงเหลือให้เห็นเพียงโบสถ์เท่านั้น ในอดีตเคยอยู่ใต้การปกครองของสเปน ใช้เป็น
สถานที่ในการค้าทางทะเล นาชม วิหารทูลัม ที่สร้างเด่นเป็นสง่าบนหน้าผาสูง 12 เมตร ริมฝั่งทะเลแคริเบียน ชมแท่นประกอบพิธี
ศพ (Plataforma Funeraria) ภาพเฟรสโกบนผนังวิหาร (Temple of the Frescos) และป้อมปราสาท
อาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร
เดินทางต่อสู่ สวนเอ็กซ์คาเรท (Xcaret Thempark) (58กม. / 1 ชม.) สถานที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสวนน้า
Underground River เดินเล่นชมสวนพืชพันธุ์เขตอเมริกากลาง รวมถึงการจัดแสดงปะการังในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า ถ่ายรูปกับนก
ชนิดต่างๆ เช่น นกแก้ว นกเงือกสีสันสดใส หรือ ชมการแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่ามายัน จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเมืองแคนคูน
อาหารค่าที่ภัตตาคาร

แกรนด์เม็กซิโก
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แคนคูน – ฮาวานา (คิวบา)

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่สนามบินแคนคูน
12.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AM 447 (1.20 ชม. / Refreshment)
13.20 น. ถึงสนามบินกรุงฮาวานา เมืองหลวงของประเทศคิวบา ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเข้าสู่เมืองเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในแถบแคริบเบียนซึง่ ยังคงเสน่ห์ความเป็นอมตะที่ผสมผสานรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่
สวยงามยุคอาณานิคมสเปนและสีสันชีวิตชีวาของวิถีชวี ิตแบบอัฟริกนั -คิวบา
นาท่านเที่ยวชม กรุงฮาวานา (Havana) อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สาคัญเพื่อย้อนราลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา นาชมจัตุรัสแห่ง
การปฏิวัติคิวบา (Revolution Square) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่โฮเซ มาร์ติ (Jose Marti) กวีและนักประพันธ์ชาวคิวบาผู้เป็น
หัวหน้าคณะทาการปลดแอกคิวบาจากการเป็นอาณานิคมของสเปน และถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti
Memorial) ที่สร้างเป็นหอคอยรูปดาวสูง 109 เมตร จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลียบ
ชายฝั่งยาว 8 กม. ประกอบด้วยอาคารเก่าซึ่งเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1901 เมื่อกองทัพอเมริกันเข้ามาตั้งฐานทัพชั่วคราวที่ฮาวานา
อาหารค่าที่ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL MERCURE SEVILLA LA HAVANA (4*) หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

10. อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

ฮาวานา

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชม โรงงานผลิตซิการ์ (Cigar Factory) ของขึ้นชื่อของประเทศคิวบา ชมกระบวนการผลิต ขั้นตอนการมวนและเรื่องราว
ประวัติของซิการ์ จากนั้นนาท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถเปิดประทุนสุดคลาสสิค (Classic open Top Car) ชมบรรยากาศทรง
เสน่ห์ของกรุงฮาวานา
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

แกรนด์เม็กซิโก
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นาชม พิพิธภัณฑ์บ้านเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ (Ernest Hemingway House) หนึ่งในนักเขียนที่ได้รับความเคารพมากที่สุดใน
ศตวรรษที่ 20 และเคยได้รับรางวัลโนเบลด้านวรรณกรรมในปีค.ศ. 1954 จากนั้นชม Cojimar หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆทีเ่ ออร์เนสต์
มักแวะมาอยู่บ่อยๆ และนาไปใช้เป็นฉากในนิยาย Old Man & the Sea ของเขาด้วย นาท่านสู่ยา่ นคาซาบลันคา (Casa Blanca)
ให้ท่านได้ถา่ ยภาพกับรูปปั้นพระเยซูคริสต์ (Statue of Jesus Christ) ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเนินเขาริมอ่าวฮาวานา
อาหารค่าที่ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงสดดนตรีสไตล์คิวบา

11. จันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ฮาวานา – เซียนฟูเอโกส – ทรินิแดด

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองเซียนฟูเอโกส (Cienfuegos) (233 กม. / 3 ชม.) ที่ได้รับฉายาว่า The Southern Pearl เป็นเมืองท่าทีม่ ี
ความสาคัญของประเทศคิวบาเนือ่ งจากในยุคการล่าอาณานิคมของชาติยุโรปเฟื่องฟู กองทัพฝรั่งเศสได้เข้ามาครอบครองและได้
พัฒนาเมืองนีใ้ นหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างสาคัญๆ ภายในเมืองและการพัฒนาการขนถ่ายสินค้าทางเรือเดินสมุทร
จนกระทั่งศตรวรรษที่ 19 เมืองนีค้ ือศูนย์กลางการค้าน้าตาล, ยาสูบ และเมล็ดกาแฟ
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นาท่านชม City Park หรือ Parque Jose Marty เป็นที่ตั้งของสถานที่สาคัญต่างๆ อาทิ ศาลากลาง ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี
ชม Cathedral de la Purisima Concepcion โบสถ์ที่สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1870 ตัวอาคารได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบ
นีโอคลาสสิก และได้มีการนาแก้วกระจกจากประเทศฝรั่งเศสนามาประดับเพิ่มความสวยงามสมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่
เมืองทรินิแดด (Trinidad) (82 กม. / 1.30 ชม.)
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พัก HOTEL IBEROSTAR GRAND TRINIDAD (4*) หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

แกรนด์เม็กซิโก
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ทรินิแดด

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาชมตัวเมืองทรินิแดด เมืองเล็กๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1988 แม้จะก่อตั้งมาเกือบ 5 ศตวรรษ แต่วิถีชีวิต
และสภาพบ้านเมืองยังคงมนต์เสน่ห์ในแบบเดิมๆ ราวกับเวลาถูกหยุดไว้ นาชม จัตุรัสหลัก (Main Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลาง
เมืองล้อมรอบด้วยหมู่อาคารเก่าแก่มากมายที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ยิ่ง ชม จัตุรัสซานตาแอนนาและจัตุรัสสามแยก (Santa
Ana & Three Crosses Square) ที่ล้อมรอบไปด้วยบ้านเรือนสีสันสดใสต่างๆ นาท่านเข้าชมโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งทรินิแดด
(Holy Trinidad Church)
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

เดินทางสู่บริเวณหุบเขา Valle de los ingenious (26 กม. / 30 นาที) ชมหอคอยอิซนากา (Iznaga Tower) สร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 18 เพื่อใช้ในการควบคุมและดูแลทาสที่มาจากอัฟริกาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันน่าสะเทือนใจใน
สมัยอุตสาหกรรมผลิตน้าตาลของคิวบายังรุ่งเรือง จากนั้นเดินทางกลับเมืองทรินิแดด
อาหารค่าที่ภัตตาคาร

13. พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ทรินิแดด – ซานตา คลารา – ฮาวานา

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองซานตา คลารา (Santa Clara) (121 กม. / 2 ชม.) เป็นเมืองที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากตั้งอยู่
กึ่งกลางของเกาะคิ วบาพอดี และเป็ นเสมือนชุม ทางที่ถนนเส้ นต่ างๆต้องมาผ่ านบริเ วณนี้ นาท่า นเข้ าชม สุส านเช เกวารา
(Mausoleum of Che Guevara) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศความดีงามให้แก่วีรบุรุษแห่งการปฏิวัติ ชม พิพิธภัณฑ์รถไฟหุ้มเกราะ
(Armored Train Museum) ซึ่งจัดแสดงขบวนรถไฟหุ้มเกราะที่จอมพลบาติสตาส่งทหารพร้อมอาวุธและเสบียงมาปราบปรามฝ่าย
ปฏิวัติชม สวนไวดอล (Vidal Park) อันเป็นที่ตั้งของหมู่อาคารแบบโคโลเนียลที่ยังคงความสวยงามจวบจนปัจจุบัน
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางกลับกรุงฮาวานา (281 กม. / 3.30 ชม.)

แกรนด์เม็กซิโก

คิวบา | 10

อาหารค่าที่ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL MERCURE SEVILLA LA HAVANA (4*) หรือเทียบเท่า

14. พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ฮาวานา – เม็กซิโกซิตี้

อาหารเช้าที่โรงแรม
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหารกลางวันทีโ่ รงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านสู่สนามบิน
15.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AM 452 (3.15 ชม. / Snack)
17.20 น. ถึงสนามบินเม็กซิโกซิตี้
อาหารค่าที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่สนามบิน
15. ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

เม็กซิโกซิตี้ – นาริตะ

01.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน NH 179 (14.35 ชม. / Dinner, Breakfast)
***** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล *****
16. เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
06.35 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่

นาริตะ – กรุงเทพฯ

08.00 น. นาท่านเข้าที่พัก NARITA GARDEN HOTEL (3*) หรือเทียบเท่า
ให้ท่านได้พักผ่อน อาบน้า เปลี่ยนเสื้อผ้า ตามอัธยาศัย และหากท่านใดสนใจ สามารถเดินทางท่องเที่ยวในกรุงโตเกียวด้วยตัวเอง
จนถึงเวลานัดหมาย (รายการท่องเที่ยวกรุงโตเกียว, อาหารกลางวันและอาหารค่า ไม่รวมในค่าบริการ)

แกรนด์เม็กซิโก

15.00 น. นาท่านกลับสู่สนามบิน
17.35 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน NH 807 (7.20 ชม. / Dinner, Snack)
22.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
- กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิง่
หมายเหตุ

กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ
@ ท่านละ
@ พักเดี่ยว เพิม่
@ ชั้นธุรกิจ (NH) เพิ่มเริ่มต้น

264,000.-บาท
38,000.-บาท
110,000.-บาท

อัตรานีร
้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตั๋วเครื่องบินสายการบินออลนิปปอน (NH) และสายการบินในประเทศ ชั้นทัศนาจร ตามรายการ
ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
นาเที่ยวโดยรถบัสปรับอากาศ (33 – 42 ที่นั่ง) พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามรายการ
อาหารจัดเลี้ยง ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ คิวบา ภาษีสนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ผู้เอาประกันภัยอายุตากว่
่ า 15 ปีหรือ อายุ 75-85 ปี ความคุม้ ครอง 50%
7. ค่าทิปพนักงานขับรถ
8. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าวีซ่าเม็กซิโก
รายการท่องเทีย่ วในกรุงโตเกียว, ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่า วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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เอกสารการยืน
่ วีซา่
1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิว้ จานวน 2 รูป
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. ชื่อ และที่อยู่ของสถานที่ทางาน สาหรับกรอกข้อมูลใน Application Form
หมายเหตุ

กรณีที่มีวซี ่าของประเทศต่อไปนี้ในหนังสือเดินทาง: อเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มเชงเก้น
ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเดินทาง ไม่ต้องยื่นวีซ่าเม็กซิโก

สารองการเดินทาง
มัดจาท่านละ 50,000 บาท พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง
ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึ้นจริง

ติดต่อ :

นัท / ซัง / อร

Line ID : @chaitour

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 121 , 123 , 125

E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

า 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

โทรสาร. 0 2211 0119

