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                   1-10 ธ.ค. ราคา 159,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรกของการเดินทาง///กรุงเทพ-อมัสเตอร์ดัม 
09.00 คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเค แอล เอม็ รอยลัดัชช์ แอร์ไลน์
แถว P 1-15 ประตูทางเขา้ท่ี 7-8 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
12.15 ออกเดินทางสู่กรุงอมัสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยสายการบินเค แอล เอม็ รอยลั ดชัช์ แอร์
ไลน์ส เท่ียวบิน KL876  (ใช้เวลาบินประมาณ 12.15 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์และจอทีวส่ีวนตวัทุก
ท่ีนัง่ ทั้งน้ีสายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวนั และอาหารเยน็ บนเคร่ืองบิน 
18.30 เดินทางถึงสนามบินสคิปโพลล์ (AMS) กรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์(แนะน า ใหท้่าน
เตรียมกระเป๋าเล็ก ส าหรับพกัคา้งคืน 1 คืน ท่ีอมัสเตอร์ดมั ก่อนข้ึนเคร่ืองในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับกระเป๋า
เดินทางใบใหญ่จะท าการ Check through ไปยงัสนามบินปลายทาง)  
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม น าท่านเขา้สู่โรงแรมภายในสนามบิน 
พกัทีส่นามบินโรงแรม Mercure Hotel Schiphol Terminal หรือเทยีบเท่า  
 



วนัทีส่องของการเดินทาง///อัมเตอร์ดัม-โบโกต้า 
เช้า      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
12.35 ออกเดินทางสู่ ฮาวานา ประเทศคิวบา โดยสายการบิน KLM  เทีย่วบินที ่KL723  (ใช้เวลาบิน 10.40 

ช่ัวโมง) 

17.15 เดินทางถึง สนามบินJose Marti Intl กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

พกัทีเ่มืองฮาวานา โรงแรม H10 Habana Panorama หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ามของการเดินทาง ///ฮาวานา-ปินาร์ เดล ริโอ-ไวนาเลส-ฮาวานา 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองปินาร์ เดล ริโอ (Pinar Del Rio) (ระยะทาง 189 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30ช.ม.) 

ระหวา่งการเดินทางน าท่านแวะชมโรงงานผลติรัม (Rum Factory) อนัข้ึนช่ือของคิวบา และ แวะชมไร่

ยาสูบ อนัเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตซิการ์ ซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออกอนัเล่ืองช่ือของคิวบา หากคิดถึงคิวบา 

ซิการ์คิวบาไดช่ื้อวา่เป็นซิการ์คุณภาพดีท่ีสุดของโลก ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพความ

สวยงามของไร่ยาสูบ และไร่ผลไมม้ากมาย ไม่วา่จะเป็น อโวคาโด สับปะรด มะละกอ ฝร่ัง และ มนัฝร่ัง ท่ี

เรียกไดว้า่เป็นอีกพืชเศรษฐกิจของคิวบา ระหวา่งทางใหท้่านไดเ้ก็บภาพววิทิวทศัน์ ธรรมชาติอนัสวยงามบน

เกาะคิวบา จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองปินาร์ เดล ริโอ เมืองเล็กๆในแบบบรรยากาศชนบท แต่ยงัคงกล่ินอาย

ของศิลปะแบบโคโลเนียลของหมู่อาคารเก่าแก่ภายในตวัเมือง จากนั้นน าท่านชมโรงงานผลิตซิการ์ (Cigar 

Factory) ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตซิการ์ชั้นดีส่งออกขายยงัต่างประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพหรือเลือกซ้ือของ

ฝากตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเดินทางสู่หุบเขาไวนาเลส (Vinales Valley) ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์าร
ยูเนสโกในปี 1999 เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีการท ากสิกรรมและยงัคงรูปแบบการท าไร่กสิกรรมแบบดั้งเดิม 
นอกจากน้ีบริเวณหุบเขาแห่งน้ียงัมีการอนุรักษธ์รรมชาติอนัสวยงามจากคนในหมู่บา้นท าใหหุ้บเขาไวนาเลส
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านชมความงามของหุบเขาไวนาเลส จากนั้นน าท่านข้ึนเรือเพื่อล่อง
แม่น ้าชมถ า้อนิเดียน (Indian Cave) น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบัภาพเขียนสีขนาดใหญ่ยคุก่อน
ประวติัศาสตร์ของชาวมูรัล (Prehistory Mural) ท่ีมีการวาดภาพเขียนสีบนแผน่หินบนภูเขาขนาดใหญ่ อิสระ
ใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยัก่อนน าท่านกลบัสู่กรุงฮาวานา   



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัทีเ่มืองฮาวานา โรงแรม H10 Habana Panorama หรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่ี่ของการเดินทาง/// ฮาวานา-เซียนฟวยโกส-ตรินิแดด 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) (ระยะทาง 253 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
3 ชัว่โมง 30นาที) เมืองแห่งมุกเมด็งามตอนใต ้เมืองชายทะเลท่ีมีอ่าวสวยงามของ ทะเลคาริเบียน “Caribbean 
Sea” ลกัษณะเป็นแหลมยาวยืน่ ไปในทะเล และไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเท่ียวชม เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) กนัท่ีบริเวณเขตเมืองเก่า โดยตวัเมืองนั้นเร่ิมสร้างตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1819 ในสมยัท่ี สเปน (Spain) ประคองอยู ่และถือไดว้า่มีการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดีเยีย่ม ชม จตุัรัสกลาง
เมือง “Parqaue Marti” ท่ีลอ้มรอบไป ดว้ยตึกเก่าแก่ แต่ไดมี้การรักษาไวอ้ยา่งดี ชม อาคารท่ีท าการรัฐบาล 
Palacio Valle อาคารท่ีตั้งตระหง่าน โดดเด่นดว้ย สถาปัตยกรรมแบบสเปน จากนั้นใหท้่านเดินเล่นชมความ
ร่มร่ืนของถนนริมทางเดินทะเล ผา่นชมอาคารท่ีตกแต่งแบบโกธิค ผสมอาหรับและสเปน (Spain) กระทัง่
สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองตรินิแดด (Trinidad) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองท่ีไดรั้บการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางดา้นสถาปัตยกรรมในปี 
ค.ศ. 1988 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัทีเ่มืองตรินิแดด Brisas Trinida del Mar Hotel หรือเทียบเท่า 
วนัที่ห้าของการเดินทาง/// ตรินิแดด-คามาเกว 
เช้า      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมเมืองตรินิแดด (Trinidad) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีการอนุรักษส่ิ์งก่อสร้างของอาคารบา้นเรือนในสมยัเก่า
ไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ชมรอบๆ จัตุรัสซานต้าแอน “The Santa Ana Square” ท่ีลอ้มรอบไปดว้ยบา้นสีสันสวยงาม
ต่างๆ จากนั้นน าท่านออกนอกเมืองกนัเล็กนอ้ย เพื่อไปสู่ ดินแดนแห่งน า้ตาล “Sugar Mills Valley” โดยท่ี
แห่งน้ี อดีตเคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตน ้าตาลท่ีส าคญัของคิวบา (Cuba) กินเน้ือท่ีกวา่ 270 ตาราง
กิโลเมตร และเคยมีโรงงานผลิตน ้าตาลกวา่ 70 โรงงาน ในพื้นท่ีแห่งน้ี ชมหอคอยมานาคัส อซินากา 
“Manacas Iznaga Tower” ท่ีสร้างในสมยัศตวรรษท่ี 18 โดยเจา้ของไดส้ร้างหอคอยสูงเพื่อไวค้อยควบคุม
และดูทาสท่ีมาจากแอฟริกา (Africa) ท่ีเขา้มาท างานในไร่ออ้ย ของเขากวา่ 30,000 คน และถือวา่เป็น 
อนุสาวรียส์ าหรับความทรงจ าทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าเศร้าจากการเป็นทาส ในไร่ออ้ยแห่งน้ี 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคามาเกว (Camagüey) (ระยะทาง 256 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง 30นาที) เมืองท่ีก่อตั้งข้ึนโดยชาวสเปนในคิวบา (Cuba) ในยคุแรกๆ มีบทบาทโดดเด่นในฐานะเป็น



เมืองศูนยก์ลางภายในประเทศท่ีโดดเด่นดา้นปศุสัตว ์และอุตสาหกรรมน ้าตาล โดยการพฒันาของผงัเมืองท่ี
ผดิจากเมืองทัว่ไปท่ีปกติจะเป็นส่ีเหล่ียมท่ีมีระบบ แต่เมืองน้ีกลบัมีถนนเล็กๆ คดเค้ียว ตรอกซอกซอย 
เหมือนดงัเขาวงกต ต่างจากเมืองอาณานิคมใน ลาตินอเมริกา (Latin America) และเมืองคามาเกว 
(Camagüey) ถือเป็นตวัอยา่งท่ีโดนเด่นของการตั้งถ่ินฐานในเขตเมืองดั้งเดิมท่ีแยกจาก เส้นทางการคา้หลกั 
อาณานิคมของสเปน (Spain) ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากยโุรป 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัทีเ่มืองคามาเกว โรงแรม Grand Hotel หรือเทียบเท่า 
วนัที่หกของการเดินทาง/// คามาเกว-บายาโม-เอล คอลเบ้-ซานติเอโก เดอ คิวบา 
เช้า      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม เมืองคามาเกว (Camagüey) อนุสาวรีย์ อกินาซิโอ อากามอนเต้ “Parque Ignacio Agramonte” 
นกักฎหมายช่ือดงัท่ีมีบา้นเกิดอยูท่ี่เมืองแห่งน้ี และเป็นหน่ึงในผูน้ าการประกาศอิสรภาพของชาวคิวบา ท่ีถูก
ปกครองโดยชาวสเปนจากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบายาโม (Bayamo) (ระยะทาง 206 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) อีกหน่ึงเมืองส าคญัท่ีถูกปกครองโดยชาวสเปน ตวัเมืองเร่ิมสร้างข้ึนตั้งแต่
ในปี ค.ศ. 1513 และเป็นหน่ึงในสมรภูมิท่ีชาวคิวบาต่อสู้เพื่ออิสรภาพ น าท่านเขา้สู่ จัตุรัสฮิมโน “Plaza del 
Himno” สถานท่ีส าคญัของเมืองในบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย ไม่วุน่วานไปดว้ยผูค้นมากนกั ให ้
ท่านเดินเล่นชมสถาปัตยกรรมรอบๆ บริเวณกนัตามอธัยาศยั 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอล คอลเบ้ “El Cobre” (ระยะทาง 109 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่โมง 30 นาที) ท่ีหมู่บา้นน้ีเคยมีช่ือเสียงของเหมืองทองแดง ซ่ึงมีคนงานจ านวนมากและไดถู้กปิดลงในปี 
ค.ศ. 1807 แต่ปัจจุบนัหมู่บา้นน้ีกลบัมีช่ือเสียงเร่ืองโบสถท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิ น าท่านข้ึนเนินเขาเพื่อไปชม โบสถ์ที่
ศักดิ์สิทธ์ิประจ าเมืองคอลเบ้ “Basilica del Cobre” ท่ีภายในโบสถเ์ป็นท่ีประดิษฐานพระรูปของพระแม่มารี 
ท่ีแต่องคด์ว้ยชุดสีเหลือง ทรงมงกุฎประดบัเพชร มรกต และทบัทิม มีรัศมีท าดว้ยทองค า และถือ 
ไมก้างเขนท่ีประดบัดว้ยเพชรและหินอาเมธิส โดยพระแม่มารี องคน้ี์ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นพระแม่ผูพ้ิทกัษ์
คิวบาตั้งแต่ปี 1916 และในปี 1998 สันตะปาปา จอนห์ ปอลท่ี 2 ไดถ้วายมงกุฎใหก้บัพระแม่ เม่ือคราวเสด็จ
มาเยอืนคิวบา (Cuba) มีเร่ืองราวเก่ียวกบัอภินิหารท่ีพระแม่ทรงช่วยชีวติผูค้นหลายเร่ือง ท าผูค้นเล่ือมใสและ
เดินทางมาสักการะท่ีโบสถแ์ห่งน้ีเป็นจ านวนมาก จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซานติเอโก เดอ 
คิวบา (Santiago de Cuba) (ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 25 นาที) 
เป็นเมืองใหญ่ท่ีส าคญัมากอีกเมืองหน่ึงของคิวบา (Cuba) เพราะมีเหตุการณ์ส าคญัๆ เกิดข้ึนมากมาย และเป็น
เมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศคิวบา (Cuba) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัเมืองซานติเอโก เดอ คิวบา Meliá Santiago de Cuba หรือเทียบเท่า 



วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง/// ซานติเอโก เดอ คิวบา-ฮาวานา 
เช้า      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางออกนอกเมืองเล็กนอ้ย เพื่อไปชม ป้อมปราการมอร์โร “Morro Castel” ป้อมปราการขนาด
ใหญ่ ท่ีสร้างในปี 1637ป้อมท่ีใชป้้องกนัจากการปลน้สะดมของเหล่าโจรสลดั ภายในมีพื้นท่ีส าหรับทหาร มี
โบสถเ์ล็กๆ กองบญัชาการและหอ้งใตดิ้นสถาปัตยกรรมของป้อมน้ีเป็นการผสมผสานของศิลปะยคุกลาง
และรูปแบบคลาสิค ในรูปทรงเราขาคณิตและหนัหนา้ออกสู่อ่าว ท่ีเช่ือมไปยงัทะเลคาริเบียน “Caribbean 
Sea” และองคก์ารยเูนสโก ไดจ้ดัใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 อีกดว้ย 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่าน ชม พพิธิภัณฑ์ดิเอโก เวลสักสั “Casa de Diego Velazquez” ท่ีอยูใ่นยา่นหมู่ยา่นเก่าแก่อีกหน่ึงแห่ง
หน่ึงในประเทศคิวบา (Cuba) ตวัพิพิธภณัฑเ์ร่ิมสร้างในปีค.ศ. 1516 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1530 ซ่ึงมี
การจดัแสดงถึงผลงานของ ดิเอโกเวลสักสั “Diego Velazquez” จิตรกรผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดของสเปนในช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ชมหอ้งท่ีจดัแสดงววิฒันาการของงานเฟอร์นิเจอร์และส่ิงของต่างๆ ต่อดว้ย ชม สวน
เชสเปเดส “Parque Cespedes” ลานกวา้งท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการเมือง ศาสนาและสังคม มีโบสถ์ซานติอาโก 
“Santiago Church” ท่ีสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 16 เป็นศูนยก์ลาง ลานกวา้งในอดีตถูกใชเ้ป็นท่ีฝึกการสวนสนามและ
ขบวนพาเหรดของทหาร ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของผูค้น ถือเป็นศูนยก์ลางของเมืองซานติเอ
โก เดอ คิวบา(Santiago de Cuba) จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองซานติเอโก เดอ คิวบา 
“Santiago de Cuba Airport” 
18.00      ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงฮาวานา โดยสายการบิน Cubana de Aviacion เทีย่วบินที ่CU987 
(ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.25ชม.) 
19.25       ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโฮเซ่มาร์ติ “José Martí International Airport” แห่ง กรุงฮาวานา  
 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัทีเ่มืองฮาวานา โรงแรม H10 Habana Panorama หรือเทยีบเท่า 
วนัทีแ่ปดของการเดินทาง///  กรุงฮาวานาเมืองเก่า-เมืองใหม่ 
เช้า      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ซ่ึงเดิมทีเคยเป็นอาณานิคมของสเปน (Spain) แต่ต่อมาก็เกิดการเรียกร้องเอก
ราชข้ึน ภายใตก้ารสนบัสนุนของประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) และสหรัฐอเมริกา 
(United States of America)ก็สนบัสนุนใหค้นของตนข้ึนบริหารประเทศ โดยมีผลประโยชน์จาก
อุตสาหกรรมน ้าตาลเป็นแรงจูงใจ อยา่งไรก็ตามในเวลาต่อมา นายฟิเดล คาสโตร ผูท่ี้เคยร่วมปฏิวติัร่วมกบั 
เช กูเวรา ไดเ้ขา้ยดึอ านาจ และปกครองคิวบา ดว้ยระบอบสังคมนิยม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959และถูกตดั
ความสัมพนัธ์จากสหรัฐอเมริกา (United States of America) นบัแต่นั้นเป็นตน้มา  น าท่านเขา้สู่ยา่น คาซา
บัลก้า “Casablanca” ท่ีอยูบ่ริเวณตรงขา้มกบัอ่าวฮาวานา “Havana Bay” ซ่ึงเปรียบเสมือนเมืองท่า ท่ีเร่ิมสร้าง



เมืองกนัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1700 น าท่านเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าแก่ แวะไปถ่ายรูปกบัรูปป้ันหินอ่อนของพระคริสต์ 
“Cristo de La Habana” ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าบริเวณริมอ่าว มีความสูงถึง 18 เมตร น ้าหนกัมากกวา่ 300 ตนั โดย
น ามาจากประเทศอติาล ี(Italy) จากนั้นน าท่านไปชม อาคารรัฐสภา“Capitolio Nacional” สถานท่ีท าการของ
รัฐบาลคิวบา โดยมีการออกแบบภายนอกคลา้ยกบัอาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา(United States of 
America) แลว้น าท่านไปชม วหิารประจ าเมือง “Cathedral of Havana” โบสถเ์ก่าแก่ ท่ีเร่ิมสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1748 โดยใชเ้วลาก่อสร้างยาวนานถึงเกือบ 30 ปี น าท่านชมยานเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana)ยา่นท่องเท่ียว
หลกัท่ีตั้งอยใูจกลางเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึนโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นยา่นท่ีมีความโดด
เด่นในเร่ืองของอาคารสถาปัตยกรรมบา โร๊ค (Baroque Style)และสไตลนี์โอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซ่ึง
อาคารหลายหลงัไดช้ ารุดทรุดโทรมลงไปในช่วงศตวรรษท่ี 20 แต่ในช่วงหลงัๆก็ไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่อีก
คร้ัง  ไดเ้วลาน าท่านสู่ พลาซ่า เดอ อาร์ม หรือจตุัรัสเก่าแก่ท่ีสร้างเป็นป้อมปราการลอ้มรอบเมือง เพื่อใช้
ป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึกและโจรสลดัในอดีต น าท่านเท่ียวชมความงดงามของเมืองเก่าฮาวานา ท่ีไดรั้บ
การยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ของหมู่อาคารท่ีไดรั้บ
อิทธิพลในสมยัโคโลเนียล ยงัคงสีสันและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองและการล่าอาณานิคมในอดีตของ
ชาวยโุรปไดเ้ป็ นอยา่งดี น าท่านชม จัตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) ซ่ึงในอดีตเป็นสถานท่ี
ในการคา้ขายและเปล่ียนสินคา้ และเป็นท่ีเก็บสินคา้ในการคา้ขายทางเรืออีกดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
ความสวยงามของเมืองมรดกโลกฮาวานาตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชม บ้านของ เช เกวารา (Che 
Guevara House)อีกหน่ึงวรีบุรุษชาวอาร์เจนตินาอนัเป็นท่ีรักยงิของชาวคิวบา แพทยแ์ละนกัปฏิวติัเพื่ออุดม
คติในการปฏิรูปการปกครองของคิวบา 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเท่ียวชม เมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern Havana) อนัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัเพื่อยอ้นร าลึก
ถึงประวติัศาสตร์ของคิวบา น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์
สถานท่ีสร้างเป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 เมตร เพื่อร าลึกถึงวรีบุรุษชาวคิวบา จากนั้นน าท่านชม จัตุรัสแห่ง
การปฎวิตัิคิวบา (Revolution Square) และ จัตุรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity Square) ไดเ้วลาน าท่าน ชม ถนน
มาเลคอน(Malecon)ถนนเลียบชายฝ่ังท่ีมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ซ่ึงหากมาในช่วงเยน็ๆจะพบวามี
ผูค้นออกมาท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนอยา่งคึกคกั ไม่วา่จะเป็นการปาร์ต้ีสังสรรค ์ตกปลา หรือแมแ้ต่การลง
เล่นน ้าทะเล นอกจากน้ีแลว้บนถนนมาเลคอนยงัเป็นท่ีตั้งของอาคารส าคญัๆเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ 
ตึกรามบา้นช่องเก่าแก่รวมไปถึงป้อมปราการเก่าแก่ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมรดกโลก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
สนามบิน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในสนามบิน 
20.55 ออกเดินทาง สู่กรุงปารีส โดยสายการบิน Air France เท่ียวบินท่ี AF825 (ใช้เวลาบิน 8.55 ช่ัวโมง) 



วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง /// ปารีส-กรุงเทพมหานคร 

11.50 เดินทางถึงกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือแวะเปลี่ยนเทีย่วบิน 4.25 ชม. 

16.15 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air France เทีย่วบินที ่AF166  (ใช้เวลาบิน 11 ช่ัวโมง) 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง /// กรุงเทพมหานคร 

09.15  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและประทบัใจยิง่ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือเด็ก1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่1 ท่าน 159,000.-  

ในกรณีตอ้งการพกัห้องเด่ียวเพิ่มท่านละ 24,000.- 

เด็กต ่ากวา่12 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก2 ท่าน) 159,000.- 


