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วันที่ 1
08.30 น.
11.40 น.
16.30 น.
19.10 น.
22.05 น.

คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร Q-R ประตู 8 เคาน"เตอร"สายการบินอีวีเอ แอร" โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกก.อนการเดินทาง
เหินฟ1าจากกรุงเทพฯ สู.สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน เที่ยวบินที่ BR 062
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต.อจากไตหวัน สู.สนามบิน JFK นิวยอร"ก ดวยเที่ยวบินที่ BR 032
**** บินขามเสนแบงเขตวันสากล ****
เดินทางถึง เมืองนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป>นนครแห.งความมั่งคั่งทันสมัยทางดานสถาป?ตยกรรม
และเทคโนโลยี รวมถึงศูนย"กลางของธุรกิจและการท.องเที่ยว หลังจากผ.านการตรวจหนังสือเดินทางและ
ศุลกากรเรียบรอยแลว นําท.านเดินทางเขาสู.ที่พัก
เขาพักโรงแรม Crowne Plaza Newark หรือเทียบเท.า ( - / - / - )

วันที่ 2
เชา

เที่ยง
บ.าย

เย็น

กรุงเทพฯ – ไตหวัน – นิวยอรก [ 1 ]

นิวยอรก – ฟ7ลาเดลเฟ9ย – วอชิงตัน ดี.ซี. [2]

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
เดินทางสู.เมืองฟ7ลลาเดลเฟ9ย มลรัฐเพนซิลวาเนีย (ระยะทาง 156 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง) ซึ่งเป>นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก.อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา นําท.านชมระฆังแหง
เสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ"ของการก.อตั้งประเทศ และชมหอแหงเสรีภาพ (Independence
Hall) สมัยก.อนสรางขึ้นเพื่อใชเป>นศาลาว.าการรัฐ ป?จจุบันใชเป>นที่เก็บรักษาเอกสารประกาศอิสรภาพและ
ตั้งดินแดนใหม.โดยใชชื่อว.า “สหรัฐอเมริกา” (United States of America)
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท.านเดินทางสู. กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 224 กม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป>นเมืองหนึ่งที่ไดออกแบบผังเมืองไดอย.างสวยงามและเป>นระเบียบ ทั้งยัง
เป>นที่ตั้งที่ทําการของหน.วยงานรัฐบาลที่สําคัญ นําท.านชมสถานที่สําคัญต.างๆ ของกรุงวอชิงตันดีซี นําท.าน
ชม ทําเนียบขาว (White House) สถานที่ทํางานและบานพักราชการของประธานาธิบดี ผ.านชม
อนุสาวรียวอชิงตัน (Washington Monument) หรือที่รูจักกันในนามไม.เป>นทางการคือ “แท.งดินสอ”
แท.งหินโอเบลิสก"ที่สรางเพื่อเป>นเกียรติแก. จอร"จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูนํา
อิสรภาพมาสู.สสหรัฐอเมริกาที่ทําจากหินอ.อนและตั้งตระหง.านอย.างเห็นไดชัดเจน ซึ่งมีความสูงถึง 555 ฟุต
รับประทานอาหารเย็น
เขาพักโรงแรม Marriott Bethesda หรือเทียบเท.า ( B / L / D )
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วันที่ 3
เชา

เที่ยง
บ.าย

เย็น

วอชิงตัน ดี.ซี. – แฮริสเบิรก [3]

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําท.านชม อนุสรณสถานโธมัส เจฟเฟอรสัน (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณสถาน
ประธานาธิบดีลินคอน (Lincoln Memorial) ซึ่งทั้ง 2 ท.านนั้นเป>นรัฐบุรุษผูยิ่งใหญ.ในหนาประวัติศาสตร"
สหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น จากนั้นนําท.านชม พิพิธภัณฑสมิธโซเนียน ซึ่งใหญ.ที่สุดในโลกโดยทุกท.านจะไดชม
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural History) และท.านยังสามารถ
เพลิดเพลินกับการชมหุ.นสตLาฟ ชางปMาแอฟริกันที่ตัวใหญ.ที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังมีหองจัดแสดงซากดึก
ดําบรรพ"โครงกระดูกไดโนเสาร"และที่พลาดไม.ไดซึ่งเป>นไฮไลท"เลยก็คือ เพชรโฮป (Hope Diamond) เป>น
เพชรสีน้ําเงินที่ใหญ.ที่สุดในโลกในบรรดาเพชรสีน้ําเงินในอดีตที่เคยพบมา มีน้ําหนัก 112 กะรัต (22.44
กรัม) นอกจากจะสวยงามและเป>นสิ่งล้ําค.าหายากแลวยังมีประวัติความเป>นมาที่ยาวนานอีกดวย ชม
พิพิธภัณฑเครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ"อากาศยาน
และยานอวกาศที่มีผูเขาชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร"การบินมาตั้งแต.ตนจนถึงป?จจุบัน
ประกอบดวย เครื่องร.อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป>นของจริงตั้งแสดง นอกจากนี้ยังมีทองฟ1า
จําลอง หินจากดวงจันทร" และเครื่องบินลําแรกของโลกจากตระกูล Wright (รายการนี้ขึ้นอยูกับเวลาที่
เอื้ออํานวยตอการเขาชมในแตละสถานที่)
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท.านเดินทางสู.เมืองแฮริสเบิรก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝ?bงแม.น้ําซัวควิ-ฮานน.าของรัฐเพนซิลเวเนีย
(ระยะทาง 195 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) พาทุกท.านเขาชม โรงงานจําลองผลิตช็อกโกแลต
ชื่อดังของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ Hershey’s Chocolate World ซึ่งท.านจะไดชมขั้นตอนในการผลิต
ช็อกโกแลตแบบภาพยนตร"การ"ตูนเคลื่อนไหวโดยใชสัตว"จําลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย พรอมกับการแสดงที่น.ารักและตื่นตาตื่นใจ อิสระใหท.านไดเลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดของ
Hershey’s เพื่อเป>นของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
เขาพักโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg หรือเทียบเทา ( B / L / D )
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วันที่ 4
เชา

เที่ยง
บ.าย

เย็น

แฮริสเบิรก – คอรนนิ่ง – น้ําตกไนแอการา [4]

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําท.านเดินทางสู.เมืองคอรนนิ่ง (Corning) พรอมชมทัศนียภาพกับบรรยากาศของเมืองและชีวิตแบบชาว
อเมริกัน ซึ่งตั้งอยู.ท.ามกลางเทือกเขาที่สูงใหญ.ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร"ก ก.อตั้งขึ้นเมื่อปd ค.ศ. 1890
และตั้งอยู.บนฝ?bงแม.น้ําเชมุง นําท.านชมโรงงานเครื่องแกว (Corning Glass) ของเมืองคอร"นนิ่งที่มีชื่อเสียง
และอิสระใหทุกท.านไดชอปปefงเลือกซื้อสินคา ไม.ว.าจะเป>นจาน ชามของ Corelle ที่แตกยาก นอกจากนี้ยัง
มีของประดับ ตกแต.งบานต.างๆ ที่สวยงามซึ่งทํามาจากแกวใหท.านไดชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท.านเดินทางสู.น้ําตกไนแองการา (ระยะทาง 236 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) น้ําตกที่นับ
ไดว.าเป>นความมหัศจรรย"ของธรรมชาติสรางสรรค"ขึ้น ซึ่งเป>นสิ่งมหัศจรรย"แห.งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุด
และมีบริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานั่นเอง ท.านจะได
สัมผัสกับความยิ่งใหญ.ของน้ําตก และเสียงอันดังกึกกองของสายน้ําที่ไหลลงมากระทบกับพื้นน้ําดานล.าง
ตลอดเวลา นําท.าน ล.องเรือ “เมด ออฟ เดอะ มิสต” ท.านจะไดชมความงามและความยิ่งใหญ.ของน้ําตก
ไนแองการ.าอย.างใกลชิดและในวันที่อากาศแจ.มใสท.านจะไดเห็นรุงกินน้ําทอแสงเป>นประกายงดงาม
(หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยใหลองเรือ “เมด ออฟ เดอะ มิสต"” ได บริษัทฯ ขอเปลี่ยน
รายการเป-นอยางอื่นทดแทนใหโดยคํานึงถึงผลประโยชน"และรายการเดินทางของทานเป-นสําคัญ) ทัวร9
เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร9 ชมวิวมุมสูงของน้ําตกไนแองการFา ทFานสามารถแจงความประสงค9กับหัวหนาทัวร9
รับประทานอาหารเย็น
เขาพักโรงแรม Holiday Inn Niagara Falls หรือเทียบเท.า ( B / L / D )
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วันที่ 5
เชา

เที่ยง
บ.าย

เย็น

วันที่ 6
เชา

น้ําตกไนแองการา – วัตคินเกล็น – บิงแฮมตัน [5]

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําท.านเดินทางสู.เมืองวัตคินเกล็น (Watkins Glen) (ระยะทาง 250 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3
ชั่วโมง) ระหว.างการเดินทาง รถจะขับเลียบทะเลสาบเซเนกา Seneca Lake ซึ่งเป>น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่
มีชื่อเสียงของรัฐนิวยอร"ก (Five Fingers Lake) โดยน้ําในทะเลสาบทั้ง 5 แห.งนี้ จะนํามาใชในการหมักบ.ม
วายน" คนอเมริกันถือว.าไวน"ที่มาจากแถบ Finger Lakes มีคุณภาพเทียบเท.าไวน"จาก Napa Valley จาก
รัฐแคลิฟอร"เนียเลยทีเดียว ซึ่งตลอดทางที่ขับรถผ.าน ท.านจะไดชมไร.องุ.นมากมายที่ปลูกอยู.ริมทะเลสาบ
ใหท.านไดลงไปถ.ายรูปที่ริมทะเลสาบเซเนกา เป>นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท.านสู. Watkins Glen State Park สถานที่ท.องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห.งหนึ่งของเมืองนี้ ท.านจะไดพบ
กับเสนทางท.องเที่ยวแนวธรรมชาติ เราจะพาท.านเดินเทาสู.น้ําตก Cavern Cascade and Spiral Tunnel
ใหท.านไดเก็บภาพอันน.าประทับใจกับความสวยงามของธรรมชาติ จากนั้นนําท.านเดินทางสู.เมืองบิงแฮมตัน
(ระยะทาง 126 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เขาพักโรงแรม Holiday Inn Binghamton Downtown หรือเทียบเท.า ( B / L / D )

บิงแฮมตัน – Woodbury Outlets – นิวยอรก [6]
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

5

บ.าย
เย็น

นําท.านเดินทางสู. Woodbury Common Premium Outlets (ระยะทาง 219 กม. ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง)วันนี้ทั้งวัน ท.านจะไดชอปปefงแบบ NON-STOP อิสระใหท.านชอปปefงตามอัธยาศัย ที่นี่
เป>นเอLาท"เลทมอลล"ขนาดใหญ. (ใหญ.ที่สุดในอเมริกา) เป>นศูนย"รวมของสินคาแบรนด"เนมทั้งจากฝ?bงอเมริกา
และฝ?bงยุโรป มากมาย อาทิเช.น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X AMANI, BALENCIAGA, BURBERY,
COACH, DKNY, CK, FENDI, GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY
เครื่องหนัง เครื่องสําอาง และสินคาอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่ถูกกว.าเมืองไทยกว.าครึ่ง
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อใหทFานสนุกสนานกับการชอปปUVงอยFางเต็มที่)
เพลิดเพลินกันต.อกับการชอปปefงตลอดทั้งช.วงบ.าย เมื่อไดเวลาสมควรนําทุกท.านเดินทางสู. มหานคร
นิวยอรก (ระยะทาง 95 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อรับประทานอาหารเย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เขาพักโรงแรม Crowne Plaza Newark หรือเทียบเท.า ( B / - / D )

วันที่ 7
เชา

เที่ยง
บ.าย

นิวยอรก [7]

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทุกท.าน“ลงเรือเฟอรรี่” สู.เกาะลิเบอรตี้ จากท.าเรือแบตเตอร"รี่ปาร"ค เขาสู.ปากแม.น้ําฮัดสันมุ.งสู.เกาะ
เทพีเสรีภาพซึ่งเป>นอนุสาวรีย"ที่ยิ่งใหญ.และมีคุณค.าทางจิตใจเป>นประติมากรรมโลหะสําริด รูปเทพีห.มเสื้อ
คลุม มือขวาชูคบเพลิงส.วนมือซายถือแผ.นจารึกคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอ
กุสต" บาร"โทลดี โครงร.างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต"-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป>น
ผูออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ส.วนฐานอนุสาวรีย"สรางโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต"ของกวีชาว
อเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซึ่งมีเนื้อหาตอนรับผูอพยพที่เขามาอยู.มาในประเทศอเมริกา จากนั้นนําทุกท.าน
เดินผ.านสวน Battery Park ไปสู.รูปปstนรูปวัวกระทิง (Charging Bull) Landmark อีกแห.งสําหรับผูที่มา
เยือนนิวยอร"กแลวจะพลาดไม.ได
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท.านขึ้นชมทิวทัศน"ของมหานครนิวยอร"กบนตึก ONE World Trade ตึกใหม.ที่ถูกสรางขึ้น แทนตึก
เวิลด" เทรด เซ็นเตอร" เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป>นตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา
ดานตึกสูงและที่พักย.านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศใหตึกระฟ1า "วัน เวิลด เทรด เซ็นเตอร" ในนคร
นิวยอร"กเป>นตึกสูงที่สุดของอเมริกา ดวยระดับความสูง 1,776 ฟุต จากรายงานระบุว.าตึก "วัน เวิลด" เทรด
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เย็น

เซ็นเตอร"" ผงาดกลายเป>นตึกระฟ1าสูงที่สุดของสหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตัวอาคารที่มีความสูงถึง 408 ฟุต
จากนั้นนําท.านสู. ยานไทม สแควร (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป>นหัวใจของนิวยอร"กซึ่งจะมีการ
เฉลิมฉลองตอนรับปdใหม. กันอย.างคับคั่งและอลังการมากที่สุดในโลกแห.งหนึ่ง ใหท.านเดินชมบรรยากาศ
ของป1ายไฟโฆษณาที่มีอยู.โดยรอบ (ป1ายโฆษณาที่อยู.ในบริเวณนี้ ขึ้นชื่อว.ามีราคาค.าเช.าแพงที่สุดในโลก)
และอิสระใหท.านไดเดินเล.นและถ.ายภาพเป>นที่ระลึก
รับประทานอาหารเย็น
เมื่อไดเวลาสมควร นําท.านเดินทางสู.สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู.ประเทศไทย

วันที่ 8

01.25 น.

เหินฟ1าจากนิวยอร"กสู.กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอ แอร" เที่ยวบินที่ BR 031
**** บินขามเสนแบงเขตวันสากล****

วันที่ 9
05.15 น.
08.25 น.
11.10 น.

นิวยอรก – ไตหวัน [8]

ไตหวัน – กรุงเทพฯ [9]

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต.อดวยเที่ยวบินที่ BR 211
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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อัตราคาบริการ
วันเดินทาง
ผูใหญ.ท.านละ (พักหองละ 2 ท.าน)

89,999

เด็กอายุต่ํากว.า 12 ปd (นอนกับผูใหญ.1ท.าน)

84,999

เด็กอายุต่ํากว.า 12 ปd (นอนกับผูใหญ.2ท.าน และไม.มีเตียงเสริม)

74,999

พักหองเดี่ยว (จ.ายเพิ่ม)

20,000

ไม.เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน)

35,000

กรุLปขั้นต่ําเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุLปต่ํากว.า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
***โรงแรมส.วนใหญ.ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม.มเี ตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป>นผูใหญ.และตองการพัก 3 ท.านต.อหนึ่งหองหรือ
เด็กพักกับผูใหญ. 2 ท.านต.อหนึ่งหอง จะตองพักดวยกันโดยไม.มเี ตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมในหองพัก
และมีการอพยพ ซึ่งเป>นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***
การสํารองที่นั่ง
⁜ บริษัทฯ ขอรับค.ามัดจําสําหรับการสํารองท.านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
⁜ ส.วนที่เหลือของราคาทัวร" กรุณาชําระใหครบถวนก.อนการเดินทางอย.างนอย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว.าการสํารองการเดินทางนั้น
ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส.วนเป>นค.าดําเนินการ
อัตรานี้รวม:
☑ ค.าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินอีวีเอ แอร" (EVA Airways)
☑ ค.ารถรับ – ส.งปรับอากาศตามรายการ
☑ ค.าโรงแรมที่พักตามรายการทีร่ ะบุหรือในระดับเดียวกัน
☑ ค.าอาหารตามรายการที่ระบุ
☑ ค.าเขาสถานที่ตา. งๆ ตามรายการที่ระบุ
☑ ค.าภาษีสนามบินทุกแห.ง
☑ ค.าขนกระเป•าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป•าท.านละ 2 ใบ น้ําหนักไม.เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ําหนักหรือจํานวนของ
กระเป•าเกินกว.าที่กําหนดท.านอาจตองชําระค.าใชจ.ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน"เตอร"เช็คอิน
☑ ค.าประกันอุบัตเิ หตุการเดินทาง วงเงินท.านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สําหรับผูที่อายุไม.เกิน 70 ปd)
☑ ค.ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท.านละ 500,000 บาท (สําหรับผูที่อายุไม.เกิน 70 ปd)
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☑ ค.าประกัน และ ค.ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม.ครอบคลุมผูเดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปd

อัตรานี้ไมรวม
☒ ค.าทิปหัวหนาทัวร" (5 USD ต.อวันต.อคน)
☒ ค.าทิปคนขับรถ (5 USD ต.อวันต.อคน)
☒ Hotel Porter ค.าทิปยกกระเป•า (3 USD ต.อใบ จ.ายตรงกับทางคนยกกระเป•า)
☒ ค.าทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
☒ ค.าธรรมเนียมวีซา. ประเทศสหรัฐอเมริกา
☒ ค.าน้ําหนักกระเป•าที่เกินจากทีส่ ายการบินกําหนดไว
☒ ค.าใชจ.ายส.วนตัว เช.น ค.าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค.าโทรศัพท", ค.าซักรีดและอื่นๆที่ไม.ไดระบุในรายการ
☒ ค.าภาษีมลู ค.าเพิ่ม 7% และค.าภาษีหัก ณ ที่จ.าย 3%
☒ ค.าบริการรานอาหารบางรานกรณีที่ตองการเป>นกรณีพิเศษ
☒ ค.าธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
กรณียกเลิกการเดินทาง
⁜ ยกเลิกการเดินทางก.อนการเดินทางไม.นอยกว.า 30 วัน คืนเงินเต็มจํานวน
⁜ ยกเลิกการเดินทางก.อนการเดินทางไม.นอยกว.า 15 - 30 วัน คืนเงินครึ่งหนึ่งของคาทัวร
⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก.อนการเดินทางนอยกว.า 15 วัน ไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
⁜ ยกเวนกรณีที่ทางบริษัทฯ นําเงินชําระค.าตั๋วเครื่องบิน ค.าแลนด" เพื่อเตรียมการจัดนําเที่ยว ก.อนผูเดินทางจะมีการแจงยกเลิก
การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักชําระค.าใชจ.ายตามจริงก.อนที่จะคืนใหผูโดยสารได เช.น เที่ยวบินพิเศษ
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแค.บางส.วน เนื่องจากค.าตั๋วเป>นการเหมาจ.ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไข และ หมายเหตุ
⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิตองแจงใหทราบล.วงหนา
⚠ คณะเดินทางตองมีสมาชิกอย.างนอย 20 ท.านและทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลีย่ นแปลงการ
เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม.ครบตามจํานวนดังกล.าว
⚠ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค.าบริการในกรณีที่มกี ารขึ้นราคาค.าตั๋วเครื่องบิน ค.าภาษีน้ํามัน หรือมีการ
ประกาศขึ้นหรือลดค.าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในช.วงใกลวันที่จะเดินทาง
⚠ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ท.องเที่ยวใดๆที่ปeดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท.องเที่ยวอื่นเพื่อทดแทน
หรือคืนค.าเขาชมแก.ผูเดินทาง
⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท.องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู.กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู.นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน"และความปลอดภัย
ของผูเดินทางเป>นหลัก
⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม.รับผิดชอบค.าใชจ.ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช.น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
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ก.อการจลาจล ความล.าชาของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม.ใหเขาหรือออกนอกประเทศ เป>นตน
บริษัทฯ จะไม.รับผิดชอบต.อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหามเขาประเทศนั้นๆ การนําสิ่งของผิดกฏหมาย
ไปหรือกลับระหว.างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม.ถูกตอง และความประพฤติทสี่ .อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
การไม.รับประทานอาหารในบางมือ้ ไม.เที่ยวตามรายการท.องเที่ยว การออกหรือเขากรุLปก.อนหรือหลังตารางรายการที่กําหนด
ทางบริษัทฯขออนุญาตไม.หักคืนค.าใช.จ.ายในส.วนที่ไม.ไดรับบริการนัน้ ๆ
กรณีที่ท.านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เล.มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล.มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม.รับผิดชอบหากท.านถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท.องเที่ยวจะใช
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท.านั้น (เล.มสีเลือดหมู)
การเดินทางเป>นหมู.คณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกับคณะ หากท.านตองการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ
ท.านจะตองแจงกับทางบริษัทฯ เพือ่ ทําการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท.านตองการเปลี่ยน และผูโดยสารจะเป>น
ผูรับผิดชอบค.าใชจ.ายส.วนต.างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป>นผูกําหนด
ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว และตองการยกเลิกการใชตัว๋ ผูเดินทางตองรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ
และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทําการคืนตัว๋ หรือ refund ไดเท.านั้น)
หากท.านไม.เดินทางกลับพรอมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม.ไดใชนั้น ไม.สามารถขอคืนเงินได
ในกรณีที่ลูกคาซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเทีย่ วร.วมกับคณะ (join tour) ลูกคาตองเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ
ค.าใชจ.ายในการเดินทางมาพบคณะเอง
ท.านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก.อน เพือ่ ยืนยันการเดินทาง หากไม.ไดรับการยืนยันจากทางบริษัทฯ
และไดทําการออกตั๋วไปแลวนั้น บริษัทฯไม.ขอรับผิดชอบต.อค.าใชจ.ายใดๆทั้งสิน
หลังจากการจอง และ ชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือว.าท.านยอมรับในขอตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไวขางตน
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชวงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครื่องบิน คาธรรมเนียมตั๋วและภาษีนา้ํ มัน
และปsจจัยอื่นๆ ฉะนัน้ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกครั้ง
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