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วันอังคารที ่

7เม.ย. 

2563 

 

กรุงเทพฯ – ไต๎หวัน – ฮอนโนลูล[ู1] 

 

05.35น. คณะพร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิตัวอักษร  Sประตู 9 เคาน์เตอร์

สายการบินไชนํา  แอร์ไลน์  โดยมีเจ๎าหน๎าของบริษัทฯ  คอยต๎อนรับ

และอํานวยความสะดวกกํอนการเดินทาง 

08.35น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สูํไต๎หวัน เที่ยวบินที่ CI 838 

13.15น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

14.30น. เหินฟ้าตํอจากไต๎หวัน สูํสนามบินฮอนโนลูลู โดยเที่ยวบินที่ CI 002 

**** บินข๎ามเส๎นแบํงเขตเวลาสากล **** 

05.50 น. เดินทางถึง เมืองฮอนโนลูลหูลังจากผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎า

เมืองและศุลกากรเรียบร๎อยแล๎ว  

นําทํานเดินทางเข๎าสูํตัวเมืองฮอนโนลูล ูเกาะโออาอู มลรัฐฮาวาย 

เป็นรัฐที ่50 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังอยูํในมหาสมุทรแปซิฟิก 

โดยฮาวายอยูํหํางจากชายฝั่งสหรัฐอเมริกา ประมาณ 3,700 กม. 

(2,300 ไมล์) หมํูเกาะฮาวายเกิดจากแนวภูเขาไฟโผลํขึ้นกลาง

มหาสมุทรแปซิฟิกทอดยาวตํอเน่ืองกันเป็นลูกโซํ ประกอบด๎วยเกาะ

ขนาดใหญํที่ปรากฏให๎เห็นตามแผนที่ทางภูมิศาสตร์ 8 เกาะ คือ 

ฮาวายอิ หรือ บิ๊กไอส์แลนด์ (Hawai’i), เมาวี (Maui), โอวาฮู 

(O’ahu), คาไว (Kaua’i) , โมโลไก (Moloka’i), ลาไน (Lana’i), นี

เฮา (Ni’ihau), คาโฮลาเว (Kaho’olawe) และเกาะเล็กเกาะน๎อยอีก 

124 เกาะ แรกเริ่มเดิมทีเป็นถิ่นอาศัยของชาวพื้นเมืองโปลินีเชียนที่

อพยพถํายเทข๎ามไปมาระหวํางเกาะแกํงตําง ๆ ในมหาสมุทร
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แปซิฟิก หมํูเกาะฮาวายแตํเกํากํอนแยกกันปกครอง ตํอมาภายหลัง

พระเจ๎าคาเมฮาเมฮามหาราช (King Kamehameha the Great) 

ได๎รวบรวมหมํูเกาะเหลํานี้เข๎าเป็นอาณาจักรเดียวกันเรียกวํา

ราชอาณาจักรฮาวาย ปกครองตํอเน่ืองสืบมาจนสิ้นรัชกาลในป ี

ค.ศ. 1872 หรือ พ.ศ. 2415 อันตรงกับรัชสมัยของพระปิยมหาราช

ของกรุงสยาม 

นําทํานชมอนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซนําหรือ 

เพิร์ลฮาร์เบอร ์(Pearl Harbor) สมรภูมิเลือดที่นําอเมริกาเข๎าสูํ

สงครามโลกครั้งที ่2 ที่ชนชาวอมเริกันไมํเคยลืม เพิร์ลฮาร์เบอร์ 

ฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่สําคัญที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิค(เน่ือง

ด๎วยการเที่ยวชมเพิร์ลฮาร์เบอร์นั้นมีการจํากัดผู๎เข๎าชมตํอวัน ซ่ึง

การเข๎าชมเป็นแบบ first come first serve) 

 

 

 

 

 นําทํานแวะถํายรูปรอบๆ พระราชวังอิโอลาน ิ(Iolani Palace)

พระราชวังแหํงเดียวในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ประทับ

อยํางเป็นทางการของพระมหากษัตริย์ฮาวายถึงสองพระองค ์คือ 

พระเจ๎าคาลาคาอัวแหํงฮาวาย (King Kalakaua of Hawaii) 

หรือ สมเด็จพระราชาธิบดีเดวิด ลาอาเมอา คามานาคาปูอู มาฮีนู

ลาน ีนาไลอาเอฮูโอกาลาน ีลูมีอาลาน ี

นําทํานชมและถํายรูปกับรูปปั้นประดับทองKamehameha Statue

มหาราชผ๎ูยิ่งใหญํผ๎ูค๎นพบและกํอต้ังราชอาณาจักรฮาวาย คาเมฮา

เมฮามหาราช (Kamehameha I หรือ King Kamehameha The 
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Great) ซ่ึงประดิษฐานอยูํหน๎าตึกAliʻiolani Hale ซ่ึงปัจจุบันใช๎เป็น

ที่ต้ังของศาลสูงของรัฐ เป็นที่ต้ังของรัฐบาลแหํงราชอาณาจักร

ฮาวายและสาธารณรัฐฮาวาย  

นําทํานแวะถํายรูปรอบๆ พระราชวังอิโอลาน ิ(Iolani Palace)

พระราชวังแหํงเดียวในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ประทับ

อยํางเป็นทางการของพระมหากษัตริย์ฮาวายถึงสองพระองค ์คือ 

พระเจ๎าคาลาคาอัวแหํงฮาวาย (King Kalakaua of Hawaii) 

หรือ สมเด็จพระราชาธิบดีเดวิด ลาอาเมอา คามานาคาปูอู มาฮีนู

ลาน ีนาไลอาเอฮูโอกาลาน ีลูมีอาลานี คาลาคาอัวพระมหากษัตริย์

องที่ 7 แหํงราชอาณาจักรฮาวาย และทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี

พระองค์แรกและพระองค์เดียวในราชวงศ์คาลาคาอัว ครองราชย์ใน

ปี พ.ศ.2417-2434 (ค.ศ.1874-1891) และพระองค์สุดท๎ายที่

ประทับ ณ พระราชวังแหํงนี้ คือ สมเด็จพระราชินีนาถลีลีโอกาลานี

แหํงฮาวาย(Queen Liliuokalani of Hawaii) ครองราชย์ในปี พ.ศ.

2434 (ค.ศ.1891) ตํอจากพระเชษฐา ตลอดรัชกาลพระองค์ทรงมี

บทบาทมากมาย ทั้งปฏิรูปการเมือง ปรับแก๎รัฐธรรมเพื่อยับยั้งชาว

อเมริกันและคืนอํานาจให๎ชาวพื้นเมืองฮาวายและชาวเอเชียที่อาศัย

อยูํกํอน และความพยายามรํางรัฐธรรมนูญเหลํานั้นทําให๎เกิดการล๎ม

ล๎างราชอาณาจักรฮาวายโดยชาวอเมริกันและยุโรปในป ีพ.ศ.2436 

(ค.ศ.1893) พระองค์ทรงยอมรับและอยูํใต๎รัฐบาลเฉพาะกาล ซ่ึง

ประกอบไปด๎วยนักธุรกิจชาวยุโรปและอเมริกา ก็ได๎ประสบ

ความสําเร็จในการรวมฮาวายเข๎ากับสหรัฐอเมริกา เม่ือวันที่ 1 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2436 (ค.ศ.1893) โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ประกาศวําฮาวายเป็นดินแดนในอารักขาของสหรัฐอเมริกาสมเด็จ

พระราชินีนาถลีลีโอกาลาน ีทรงถูกจับกุมเม่ือวันที่ 16 

มกราคม พ.ศ. 2438 (ค.ศ.1895) พระองค์ถูกตัดสินให๎จําคุก 5 ป ี
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ทํางานหนัก และปรับ 5,000 ดอลลาร์ โดยพระองค์ถูกขังใน

พระราชวังอิโอลาน ิ

นําทํานผํานชม วอชิงตันเพลส (Washington Place) ในอดีต

สถานที่แหํงเป็นที่พักแหํงสุดท๎ายกํอนทีส่มเด็จพระราชินีนาถลีลีโอ

กาลานีแหํงฮาวายถูกพบและจับกุมในชํวงการโคํนล๎มอาณาจักร

ฮาวาย หลังจากนั้นก็กลายเป็นที่อาศัยของผ๎ูวําการรัฐฮาวาย

เรื่อยมา จนปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ได๎ถูกกําหนดให๎เป็นสถานที่

สําคัญทางประวัติศาสตร ์National History Landmark 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บําย นําทํานชมรอบเมือง  ผํานชมไดมอนเฮด(Diamond Head) ภูเขาไฟ

ที่ดับแล๎วกลางเมือง นําทํานชม โบว์ลโฮล(Blow Hole) ชายฝั่งที่น้ํา

ทะเลนําคลื่นแรงซัดสาดสูํโขดหินใหญํที่มีโพรงอากาศ จนทําให๎เกิด

น้ําพุํงสูํขึ้นสูํอากาศเป็นละอองด๎วยความนําอัศจรรย์ใจ    

นําทํานชมอําวฮานาอูมํา (Hanauma Bay)จากจุดชมวิวมุมสูง  

ต้ังอยูํตามแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต๎ของเกาะ เป็นทั้งเขต

อนุรักษ์ธรรมชาติและเขตอนุรักษ์ชีวิตสัตว์ทะเลปัจจุบันทางการได๎

จํากัดนักทํองเที่ยวตํอวัน เป็นแหลํงเรียนร๎ูที่มีสัตว์ทะเลอาศัยอยูํ

มากกวํา 400 สายพันธ์ุ โดยสัตว์เลื่องชื่อคือเตําทะเลสีเขียว (Green 

Sea Turtles) และปลานกแก๎ว เป็นทั้งแหลํงอนุบาลทางธรรมชาติ

และที่อยูํอาศัยของสัตว์ทะเลเหลํานี ้

16:00 น. นําทํานเดินทางเข๎าโรงแรม จากนั้นให๎ทํานได๎พักผํอนเปลี่ยนอริย

บทหลังจากการเดินไกล ให๎ทํานได๎เดินสํารวจและชมความงามของ

หาดไวกิกิอันเลื่องชื่อ ที่ซ่ึงนักเดินทางทุกทํานฝันที่จะมาเยือนสัก

ครั้งในชีวิต 
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วันพุธที ่

8เม.ย. 

2563 

 

ฮอนโนลูล[ู2] 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

เข๎าพักโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani( - / L / D ) 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม 

นําทํานเดินทางสูํโลกแหํงจินตนาการจากภาพยนตร์ดังฮอลีวู๎ด 

“Jurassic Park” ดินแดนแหํงขุนเขามหึมา ซ่ึงเป็นผลจากความ

อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบนเกาะแหํงนี้ Kualoa Ranchสถานที่

ทํองเที่ยวยอดนิ ยมซ่ึงอยูํหํางจากโฮโนลูลูเพียง  1ชั่วโมง  30นาที  

ทัศนียภาพที่สวยงามและพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์แตกตํางกันในหลาย

มุมทําให๎ที่นี่ได๎รับความสนใจจากผ๎ูสร๎างภาพยนตร์มากมายและ

ยังเป็นสถานที่ถํายทําของทั้ง  Jurassic Park, Pearl Harbor 

และ Godzillaพบกับกิจกรรมภายใน Kualoa Ranch เดํนๆ

มากมาย เชํน 

ให๎ทํานได๎ตะลอนไปกับรถจ๊ีป4WD ขับเข๎าสูํป่า Hakipu`u 

Jurassic rainforestฉากป่าจริงที่ใช๎เป็นถํายทําภาพยนตร ์ทํานจะ

ได๎พบกับความสมบูรณืและธรรมชาติอันสวยงามของพื้นป่าแหํงนี้

และไมํ

แปลก

ใจเลย

วํา
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วัน

พฤหัสบดทีี ่

9เม.ย. 

2563 

 

ฮอนโนลูล–ู โพลินิเชี่ยน เซ็นเตอร ์[3] 

ทําไมถึงมีผ๎ูสร๎างมากมายมาใช๎เป็นสถานที่ถํายทําภาพยนตนร์ของ

เค๎า (เจ๎าหน๎าที่จะมีการตรวจสอบระบบและความปลอดภัยทุกอยําง

กํอนการออกทัวร์) 

  

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันใน Kualoa Ranch  

บําย เพลิดเพลินไปกับการบรรยายของเจ๎าหน๎าที ่ที่จะพาถํายผํานชม

สถานที่ถํายทําและฉากของภาพยนตร์ชื่อดังหลายเร่ืองของฮอลีวู๎ด 

เชํน Kong Skull Island, Jurassic World, และ Jumanji และที่

พลาดไมํได๎ทํานจะพบกับรอยเท๎าไดโนเสาร ์หนึ่งในฉากของ

ภาพยนตร์ Jurassic World 

ให๎ทํานได๎ชมในสํวนของพืชไรํในฟาร์มแหํงนี้ ซ่ึงล๎วนแตํเป็นพืช

ท๎องถิ่นโดนชาวบ๎านละแวกนี ้อ่ิมตาอ่ิมใจไปกับวิวทิวทัศน์ ของ

สถานที่แหํงนี้ที่นิยมใช๎เป็นสถานที่จัดเลี้ยงอันแสนโรแมนติก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

 เข๎าพักโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani( B / L / D ) 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม 

ชํวงเช๎าวันน้ีให๎ทํานได๎อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให๎ทํานได๎ดื่มด่ํากับ

หาดไวกิกหิาดทรายขาวยาวเหยียดบนคาบชายฝั่งมหาสมุทร

แปซิฟิกชายหาดที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วโลกตํางฝันจะมาเยือน 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
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วันศุกรท์ี ่

10เม.ย. 

2563 

 

ฮอนโนลูล ู– อิสระ[4] 

 

ฮอลโนลูล ู– อิสระ[4] 

12:00 นําทํานเดินทางสูํ โพลินีเชี่ยน เซ็นเตอร ์(Polynesian Cultural 

Center) ซ่ึงเป็นศูนย์วัฒนธรรมของชนเผําตํางๆแหํงรัฐฮาวาย ซ่ึง

ประกอบด๎วย 7 เผําทํานจะได๎สัมผัสวัฒนธรรมของแตํละเผําอยําง

ใกล๎ชิดพร๎อมชมการแสดงระบําของสาวสวยชาวโพลินีเชี่ยน เสนํห์

แหํงแปซิฟิกใต๎ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น  พร๎อมชมโชว์อันยิ่งใหญํตระการของเผํา

โพลนีเชี่ยน  

เข๎าพักโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani ( B / - / D ) 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม  

วันน้ีอิสระให๎ทํานมีโอกาสได๎สัมผัสเลํนนํ้า หรือเดินเลํนชายหาดไว

กิกกิับอากาศที่อบอํุนตลอดป ีหรือทํานอาจเลือกไปช๎อปปิ้งที่ตลาด

สินค๎านานาชาต(ิInternational Market)ตลาดทันสมัยที่รวบรวม

ร๎านค๎า และร๎านอาหารตําง ๆ มากมาย งานศิลป์ท๎องถิ่นมากมาย

(เดินได๎จากโรงแรมที่พัก) 

อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น  
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เข๎าพักโรงแรมSheraton Princess Kaiulani ( B / - / - ) 

 

 

 

 

Shopping Ala Moana Center 

หรือเลือกที่จะไปอาลาโมนําเซ็นเตอร์ ช๎อปปิ้งมอลล์ที่ใหญํที่สุดใน

ฮาวาย ที่มีร๎านแบรนด์เนมมากมาย เชํน AIX Armani Exchange, 

Burberry, Bvlgari, Coach, DKNY, Guess, Victoria’s Secret 

และอ่ืนๆมากมายโดยทํานสามารถนั่งรถ Trolleys (สายสีชมพู) ที่

ให๎บริการระหวําง อาลาโมนําเซ็นเตอร์ กับ 14 จุดสถานที่ตํางๆใน

เมืองที่ทํานสามารถเดินไปขึ้นได๎จากโรงแรมที่พัก โดยรถจะผํานจุด

ตํางทุกๆ 10 – 12 นาทีโดยมีคําบริการทํานละ $2 ตํอเที่ยว (ราคา

ตรวจสอบเดือน มีนาคม 2562) เด็กอายุตํ่ากวํา 2 ขวบขึ้นฟรี เวลา

ทําการรถ Trolleys 

จันทร์ – เสาร์ 09:10 – 21:59 

อาทิตย์ – และวันหยุดนักขัตฤกษ ์09:10 – 20:09 
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** 

โปรด

ตรวจสอบตารางเวลาเดินรถอีกครั้ง ** 

  

 

 

 

 

Atlantis Submarine Tour 

เปิดประสบการณ์ใหมํกับการดําดิ่งลงสูํใต๎มหาสมุทรกวํา 100 ฟุต 

(30 เมตร) ไปกับเรือดําน้ําแอตแลนติสที่ทันสมัยและสามารถจุ

ผ๎ูโดยสารได๎ถึง 48 คน ต่ืนตากับสิ่งมีชีวิตใต๎ท๎องทะเลที่เติมเต็มแนว

ปะการังและซากเรืออับปางเม่ือคุณลํองลอยไปในนํานน้ําเขตร๎อนที่

พวกเขาเรียกวําบ๎านช่ืนชมกับหมํูฝูงปลาตามธรรมชาติสีสรรสดใส 

หลากสี, ฉลาม, ปลากระเบน, เตํา, ปะการังและ ดอกไม๎ทะเล อัน

สวยงามมากมาย 

 คําบริการ เริ่มต๎น 4,500 บาทตํอทําน  

 ระยะเวลาทัวร์ 2 ชั่วโมง เริ่มจากจุดรับและสํง 

 เวลาในเรือดําน้ํา 45 นาที 

 มี บรรยาย

ภาษา 

อังกฤษ 
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วันเสารท์ี ่

11เม.ย. 

2563 

 

ฮอนโนลูล ู– สนามบิน [5] 

วันอาทิตยท์ี ่

12เม.ย. 

2563 

 

ไต๎หวัน– กรุงเทพฯ[6] 

จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ สเปน 

 

 

 

 

 

 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม 

  หลังอาหารเช๎าอิสระเดินเลํนเก็บบรรยากาศอันสดชื่นกํอนเดินทาง

กลับ 

ได๎เวลาสมควร นําทํานเดินทางสูํสนามบินฮอนโนลูลู เพื่อเดินทาง

กลับกรุงเทพฯ 

07.50น. เหินฟ้าจากฮอนโนลูลู สูํไต๎หวัน โดยเที่ยวบินที่ CI 001 

**** บินข๎ามเส๎นแบํงเขตเวลาสากล**** 

12.25น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

13.35น.  ออกเดินทางตํอ โดยเที่ยวบิน CI 835 

16.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
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อัตราคําบริการ 

วันเดินทาง 
7-12เม.ย. 

2563 

ผู๎ใหญํทํานละ   (พักห๎องละ 2 ทําน) 69,999 

เด็กอายุตํ่ากวํา 12 ปี   (นอนกับผู๎ใหญํ1

ทําน) 
66,999 

เด็กอายุตํ่ากวํา 12 ปี  (นอนกับผู๎ใหญํ2

ทําน และไมํมีเตียงเสริม) 54,999 

ผู๎ใหญํทํานท่ีสาม (นอนกับผู๎ใหญํ2ทําน 

และไมํมีเตียงเสริม) 
67,999 

พักห๎องเดี่ยว (จํายเพิ่ม) 15,000 

ไมํเอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน) 20,000 

กรุ๏ปขั้นตํ่าเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุ๏ปตํ่ากวํา 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

***โรงแรมสํวนใหญํของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไมํมีเตียงเสริมหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ีเป็นผู๎ใหญํ

และต๎องการพัก 3 ทํานตํอหน่ึงห๎องหรือเด็กพักกับผู๎ใหญํ 2 ทํานตํอหน่ึงห๎อง จะต๎องพักด๎วยกัน

โดยไมํมีเตียงเสริม ท้ังน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงความเส่ียงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม๎ในห๎องพักและมีการ

อพยพ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 

 

การสํารองที่นั่ง 

⁜ 
บริษัทฯ ขอรับคํามัดจําสําหรับการสํารองทํานละ 20,000 บาทภายหลังจากมีการ

ยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน 

⁜ 
สํวนท่ีเหลือของราคาทัวร์กรุณาชําระให๎ครบถ๎วนกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 14 วัน

มิฉะนั้นจะถือวําการสํารองการเดินทางนั้น 

  ถูกยกเลิก และบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยึดบางสํวนเป็นคําดําเนินการ 
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อัตรานี้รวม: 

☑ 
คําต๋ัวเครื่องบินไป – กลับEconomy Class สายการบินไชนํา แอร์ไลน(์CHINA 

AIRLINES) 

☑ คํารถรับ – สํงปรับอากาศตามรายการ 

☑ คําโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุหรือในระดับเดียวกัน 

☑ คําอาหารตามรายการท่ีระบ ุ

☑ คําเข๎าสถานท่ีตํางๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

☑ คําภาษีสนามบินทุกแหํง 

☑ 
คําขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าทํานละ 2ใบน้ําหนักไมํเกิน 23

กิโลกรัม หากน้ําหนักหรือจํานวนของ 

  
กระเป๋าเกินกวําท่ีกําหนดทํานอาจต๎องชําระคําใช๎จํายโดยตรงกับสายการบินท่ี

เคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ 
คําประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาทในกรณีเสียชีวิต 

(สําหรับผู๎ท่ีอายุไมํเกิน 70 ป)ี 

☑ 
คํารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินทํานละ 500,000 บาท (สําหรับผู๎ท่ีอายุไมํ

เกิน 70 ปี) 

☑ 
คําประกัน และ คํารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุไมํครอบคลุมผู๎เดินทางท่ีมีอายุเกิน 

80 ป ี

 

อัตรานี้ไมํรวม 

☒ 

คําทิปหัวหน๎าทัวร์ (แนะนํา 5 USD ตํอวันตํอคน และ ข้ึนอยูํกับความพึงพอใจของ

ทําน) 

☒ คําทิปคนขับรถ (5 USD ตํอวันตํอคน) 

☒ Hotel Porter คําทิปยกกระเป๋า (3 USD ตํอใบ จํายตรงกับทางคนยกกระเป๋า) 

☒ คําทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

☒ คําธรรมเนียมวีซําประเทศสหรัฐอเมริกา 

☒ คําน้ําหนักกระเป๋าท่ีเกินจากท่ีสายการบินกําหนดไว๎ 

☒ 

คําใช๎จํายสํวนตัว เชํน คําอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, คําโทรศัพท์, คําซักรีดและอื่นๆท่ี

ไมํได๎ระบุในรายการ 

☒ คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และคําภาษีหัก ณ ท่ีจําย 3% 

☒ คําบริการร๎านอาหารบางร๎านกรณีท่ีต๎องการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ คําธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (หากมีการปรับข้ึน)ราคา ณ วันท่ี 5 
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พฤศจิกายน2562 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ ยกเลิกการเดินทางกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วันคืนเงินเต็มจํานวน 

⁜ 
ยกเลิกการเดินทางกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 15 - 30 วันคืนเงินครึ่งหนึ่งของคํา

ทัวร ์

⁜ 
ยกเลิกการเดินทางกะทันหันกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15 วันไมํมีการคืนเงินใดๆ

ทั้งสิ้น 

⁜ 
ยกเว๎นกรณีท่ีทางบริษัทฯ นําเงินชําระคําต๋ัวเครื่องบินคําแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนํา

เท่ียว กํอนผู๎เดินทางจะมีการแจ๎งยกเลิก 

  

การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้นทางบริษัทฯสามารถหักชําระคําใช๎จํายตามจริงกํอนท่ี

จะคืนให๎ผู๎โดยสารได๎ เชํนเท่ียวบินพิเศษ 

  

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได๎แคํบางสํวนเนื่องจากคํา

ต๋ัวเป็นการเหมาจํายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

เงื่อนไข และ หมายเหต ุ

⚠ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และเงื่อนไขท้ังหมด โดยมิต๎อง

แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

⚠ 
คณะเดินทางต๎องมีสมาชิกอยํางน๎อย15ทํานและทางบริษัทต๎องขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิก หรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ 

  เดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมํครบตามจํานวนดังกลําว 

⚠ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาคําบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาคําต๋ัว

เครื่องบินคําภาษีน้ํามัน หรือมีการ 

  
ประกาศข้ึนหรือลดคําเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได๎ปรับข้ึนในชํวงใกล๎วันท่ีจะ

เดินทาง 

⚠ 
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข๎าชมสถานท่ีทํองเท่ียวใดๆท่ีปิดทําการโดย

จะจัดหาสถานท่ีทํองเท่ียวอื่นเพื่อทดแทน 

  หรือคืนคําเข๎าชมแกํผู๎เดินทาง 

⚠ 
บริษัทฯขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทํองเท่ียวตามความเหมาะสมท้ังนี้

ข้ึนอยูํกับสภาวะของสายการบิน โรงแรม 

  
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯท่ีอยูํนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท 

โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย 

  ของผู๎เดินทางเป็นหลัก 
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⚠ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชํน

อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ 

  
กํอการจลาจล ความลําช๎าของเท่ียวบินการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าหรือออกนอกประเทศ 

เป็นต๎น 

⚠ 
บริษัทฯจะไมํรับผิดชอบตํอผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห๎ามเข๎า

ประเทศนั้นๆการนําสิ่งของผิดกฏหมาย 

  
ไปหรือกลับระหวํางการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมํถูกต๎องและความประพฤติท่ี

สํอไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

⚠ 
การไมํรับประทานอาหารในบางมื้อไมํเท่ียวตามรายการทํองเท่ียวการออกหรือเข๎า

กรุ๏ปกํอนหรือหลังตารางรายการท่ีกําหนด 

  ทางบริษัทฯขออนุญาตไมํหักคืนคําใชํจํายในสํวนท่ีไมํได๎รับบริการนั้นๆ 

⚠ 
กรณีท่ีทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) /หนังสือเดินทางนักการทูต 

(เลํมสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ 

  
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมํรับผิดชอบหากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าหรือออกประเทศใด

ก็ตามเพราะโดยปกติการทํองเท่ียวจะใช๎ 

  หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเทํานั้น (เลํมสีเลือดหมู) 

⚠ 
การเดินทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกับคณะหากทําน

ต๎องการเลื่อนวันเดินทางท้ังขาไปและขากลับ 

  
ทํานจะต๎องแจ๎งกับทางบริษัทฯเพื่อทําการตรวจสอบสถานะท่ีนั่งในวันเดินทางท่ีทําน

ต๎องการเปลี่ยนและผู๎โดยสารจะเป็น 

  ผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายสํวนตํางท่ีทางสายการบินเรียกเก็บและเป็นผู๎กําหนด 

⚠ 
ถ๎าทางบริษัทได๎ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล๎วและต๎องการยกเลิกการใช๎ต๋ัว ผู๎เดินทางต๎อง

รอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 

  
และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถทําการคืนต๋ัว หรือ refund 

ได๎เทํานั้น) 

⚠ 
หากทํานไมํเดินทางกลับพร๎อมคณะต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมํได๎ใช๎นั้น ไมํสามารถ

ขอคืนเงินได ๎

⚠ 
ในกรณีท่ีลูกค๎าซื้อต๋ัวเครื่องบินเอง และมาเท่ียวรํวมกับคณะ (join tour) ลูกค๎าต๎อง

เดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ 

  คําใช๎จํายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ 
ทํานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศโปรดสอบถามทางบริษัทฯกํอน เพื่อยืนยันการเดินทาง

หากไมํได๎รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ 

  และได๎ทําการออกต๋ัวไปแล๎วนั้นบริษัทฯไมํขอรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายใดๆท้ังสิน 

⚠ 
หลังจากการจอง และ ชําระเงินมัดจําแล๎ว ทางบริษัทฯถือวําทํานยอมรับในข๎อตกลง 

และ เงื่อนไขท่ีระบุไว๎ข๎างต๎น 
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รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชํวงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครื่องบินคําธรรมเนียมตั๋วและ

ภาษีน้ํามัน 

และปัจจัยอื่น  ๆฉะนั้นโปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกครั้ง 

 


