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วนัท ี
 5 เม.ย. 

กรงุเทพฯ – ฮองกง – ซานฟรานซสิโก  [1] 

 

03.35 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ตัวอักษร M ประตู 7 เคานเตอรสายการบินคาเธย 
แปซิฟกโดยมีเจาหนาของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง 

06.35 น. เหินฟาจากกรุงเทพฯ สูฮองกง เที่ยวบินที่ CX 616 
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินฮองกงเพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
14.00 น. เหินฟาตอจากฮองกง สูสนามบินซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ CX 870 

**** บนิขามเสนแบงเขตวนัสากล **** 

11.35 น. เดินทางถงึ เมอืงซานฟรานซิสโก  ดินแดนที่มีเอกลกัษณดวยอาคารตึกรามนอยใหญ
ลวนสรางอยูตามเนินเขาสูงๆ ตํ่าๆ ของตัวเมืองซ่ึงต้ังอยูในโอบลอมของขุนเขาและทะเล 
หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานทุกทาน

เดินเลนที ่Pier39 จุด check-in และเปนศูนยรวมของรานขายของที่ระลกึและ
รานอาหารมากมาย และอกีหน่ึงอยางที่พลาดไมไดเม่ือทานไดเดินทางมาถึงเมืองซานฟ

รานซิสโก น่ันก็คือ การไดรับประทานปูที่มีช่ือเสียงของเมืองน้ี น่ันคือ Dungeness 

Crab ปูชนิดน้ีเปนปูที่สามารถหาทานไดที่เมืองน้ีเทาน้ัน 

จากน้ันนําทานสูทาเรอื Fisherman’s Wharf  ลงเรือเฟอรร่ีเพ่ือ “ลองเรือ” ชมอาว
ซานฟรานซิสโก เพลิดเพลินกับอากาศสดช่ืนพรอมชมความงามของตัวเมืองซ่ึงต้ังอยูริม
อาวท่ีมีธรรมชาติสวยงาม เรือจะแลนผานคุกอลัคาทราส ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเปนคุกที่ไดช่ือ
วาเปนคุกที่แข็งแกรงมากที่สุดในสมัยน้ันนักโทษที่มีช่ือเสียงมากที่สุดซ่ึงเคยถูกคุมขัง

อยูที่น่ีและเสียชีวิตในคุกแหงน้ีก็คือ “อัลคาโปน” เจาพอมาเฟยแหงนครชิคาโกน่ันเอง 
นําทานสู สะพานโกลเดนเกต อันโดงดังเพ่ือถายภาพเปนที่ระลึก สะพานแหงน้ีเคยได
ช่ือวาเปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกมากอน และถือเปนหน่ึงในสะพานที่ใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในสมัยน้ันในการกอสราง ดวยสภาพแวดลอมของเมืองซานฟ
รานซิสโกท่ีเปนเขาและมีลมแรงตลอดทั้งป จึงเปนอปุสรรคสําคัญในการกอสราง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น  
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วนัที ่
 6 เม.ย. 

ซานฟรานซสิโก – มอนเทอเรย – พาโซโรเบลิ  [2] 

เขาพักโรงแรม Four Points by Sheraton Bay Bridge หรือเทียบเทา ( - / - / D ) 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทุกทานนัง่รถราง (Cable Car) ซ่ึงถือวาเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของเมืองซานฟราน
ฯโดยผูใดที่เดินทางมาทองเที่ยวยังเมืองซานฟรานซิสโกก็จะตองลองน่ังรถรางเพ่ือสัมผัส
กับประสบการณแปลกใหมและยังไดสัมผัสกับวิวทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของเมืองดวย 

จากน้ันนําทานชมถนน Crookest Street หรือเรียกวา “ถนนยานลอมบาด” เปนถนนท่ี
คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองขางทาง มีไมประดับมากมายอยางสวยงาม นําทุกทาน
เดินทางสูเมืองมอนเทอเรย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองเกาทีอ่ยูไปทางใต
ของซานฟรานซิสโก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บาย ใหทานไดเดินเลนที่ Cannery Row ถนนริมนํ้าของเมือง Monterey เปนที่ต้ังของ

โรงงานบรรจุกระปองซารดีนจํานวนหน่ึงในปจจุบัน กระปองสุดทายปดในป 1973 และ

พาทานขับรถชมวิวริมทะเลไปตามถนน 17-Mile Drive ถนนเสนยาว17ไมลเรียบไป
ตามชายฝงแปซิฟก ผานชมบานพักตากอากาศสุดหรูริมทะเลตามไหลเขาที่เหลาเซเลป

และซุปตารทั้งหลายซ้ือไวเพ่ือพักผอนยามวาง ใหทานไดถายรูปคูกับตน The Lone 

Cypress ที่ขึ้นบนหินแกรนิตต้ังตระหงานอยูโดดเดีย่วริมทะเลมานานกวา 250 ป ตน
ไซเปรสน้ีไดช่ือวาเปนไอคอนของตะวันตกและไดรับการขนานนามวาเปนตนไมที่ถูก
ถายรูปมากที่สุดในอเมริกาตะวันตก  

 นําทานเดินทางสูเมืองพาโซโรเบิล (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่
ต้ังอยูบนแมนํ้าซาลินาสแคลิฟอรเนียเมืองน้ีเปนที่รูจักจากนํ้าพุรอนความอุดมสมบูรณ
ของแหลงผลิตไวน การผลิตนํ้ามันมะกอก สวนอัลมอนด และอุตสาหกรรมทีเ่กิดขึ้นใหม
คือการปลูกกัญชา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

                เขาพักโรงแรม Courtyard by Marriott Paso Robles หรือเทียบเทา 
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วนัท ี
 7 เม.ย. 

พาโซโรเบลิ – โซลแวง – ปาลมเดล [3] 

 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองโซลแวง Solvang (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เมือง
เล็กๆที่ต้ังอยูระหวางซานฟรานซิสโกและลอสแองเจลลิส เปนเมืองที่มีกลิ่นอายความเปน
เดนมารกในดินแดนอเมริกา สถาปตยกรรมตางๆจึงออกไปในแบบเดนิส ใหทานไดเดิน
เลนถายรูปชมเมือง และที่พลาดไมไดคือการชิมขนมปงเดนิสที่มีขายทั่วไปในเมือง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บาย นําทานเดินทางสู Camarillo Premium Outlets เอาเลทสินคาแบรนดดัง อาทิเชน 

Gucci, Armani, Tory Brush, Kate Space, Coach, etc. และสายกีฬาหามพลาดกับ 

Lululemon, Nike, Adidas, Under Amor, และอีกหลากหลายแบรนดมากมายใหทาน
ไดเดินเลือกซ้ือตลอดบาย 
(อาหารกลางเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือใหทานสนุกสนานกับการชอปปงอยางเต็มที่) 

ค่ํา ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูโรงแรมที่พักในเมืองปาลมเดล (ใชเวลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)เขาพักโรงแรม Hilton Garden Inn Palmdale หรือเทียบเทา ( 

B / L / - )  
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วนัที ่
 8 เม.ย. 

ปาลมเดล – ลาสเวกสั [4] 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทุกทานเดินทางสู เมอืงลาสเวกสั เมืองที่ต้ังอยูในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 

394 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) เปนสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่ว

โลกใหฉายาวา "เมอืงแหงบาป" (Sin City) หรือนักเขียนบางคนใหช่ือวาเปน 

"America's Playground" หรือสนามเด็กเลนของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเปนสถานที่ๆ 
มีลักษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความกาวหนาของกจิการการ

พนัน เปนแรงดึงดูดหลักใหนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามาตอมาไดพัฒนาไปสูธุรกิจ

บริการใกลเคียงไดแก โรงแรม ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม รานอาหาร 
หางสรรพสินคา ซ่ึงลวนแลวแตมีความโออาอลังการ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

จากน้ันนําทกุทานชอปปงที่ Las Vegas Premium Outlets ซ่ึงเปนแหลงชอปปงที่ดี

ที่สุดและใหญที่สุดในลาสเวกัส และยังมีสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิเชน Coach, 

Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies, Miss sixty, 

Calvin Klein เปนตน  
เย็น อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการเดินชอปปง 

เขาพักโรงแรม Excalibur Hotel and Casino หรือเทียบเทา ( B / L / - )  
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วนัที ่
 9 เม.ย. 

ลาสเวกสั – อทุยานแหงชาตแิกรนดแคนยอนฝงใต [5] 

วนัท ี
 10 เม.ย. 

อทุยานแหงชาตแิกรนดแคนยอน – เพจ [6] 

 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเดินทางสู อทุยานแหงชาติแกรนดแคนยอน แหงรัฐอริโซนา ทานจะพบกับความ
ยิ่งใหญและนาทึ่งของภูมิประเทศอันยิ่งใหญซ่ึงยากจะหาที่ไหนในโลกเสมอเหมือนได

ในขนาดอันไพศาลโดยเปน โตรกเขาที่มีความยาวถงึ 442 ก.ม. กวาง  28 ก.ม.และลึก

ถึง 1.6 ก.ม. (ระยะทาง 555 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.) 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บาย นําทานชมความงามสงาของแกรนดแคนยอน ซ่ึงมีหนาผาหินที่มีอยูเปนช้ัน ๆ ถึง 13 

ช้ัน โดยช้ันลางสุดมีอายุถึง 2,000 ลานป นําทานชมความงามของแกรนดแคนยอน ณ 

จุดชมวิวบริเวณ เซาทรมิ (South Rim) ซ่ึงเปนหนาผาดานใต อยูในระดับความสูงถึง 

8,200 ฟุต 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

โรงแรม Best Western Premier Squire Inn หรือเทียบเทา ( B / L / D ) 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง เพจ (Page) (ระยะทางประมาณ 220 กม. / ใชเวลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม.) เปนเมืองที่กอต้ังขึ้นในป ค.ศ.1957 โดยเร่ิมตนจากการเปนหมูบาน

ของคนงานสรางเขื่อน Glen Canyon หลังจากน้ันก็มีการพัฒนาชุมชน ขยายเปนเมือง

ดังเชนในปจจุบัน โดยเมืองเพจ น้ีต้ังอยูทางตอนบนของรัฐ Arizona เรียกไดวาเปน
เมืองตนนํ้าของแกรนด แคนยอนก็วาได  เน่ืองจากแมนํ้า โคโลราโดจะไหลจากเมือง
เพจ ลงใตไปสูแกรนด แคนยอน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

นําทานชม Horseshoe Bend ซ่ึงเปนโคงนํ้าของแมนํ้าโคโลราโด คลายกบัเกือกมา 
ผืนนํ้าซ่ึงอยูดานลางของโคงนํ้าแหงน้ีเปนสีเขียวเขม เหลือบนํ้าเงิน ประกอบบรรยากาศ 
และทัศนียภาพของบริเวณโดยรอบน้ี ใหทานไดเกบ็ภาพสวยงามตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 
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วนัที ่
 11 เม.ย. 

เพจ – แอนทโีลป – ลาสเวกสั [7] 

เขาพักโรงแรม Courtyard by Marriott Page at Lake Powell หรือเทียบเทา ( B / L / D ) 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
นําทานชมความมหัศจรรยของแอนทโีลป แคนยอน หุบเขาทีอ่ันตรายที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก ซ่ึงถอืวาเปนสถานทีท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจจากชางภาพทั่วโลก เพราะสีสันจาก
ธรรมชาติ ซ่ึงกอเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทติยที่สาดสองผานชองแคบ สะทอน

กับสีของช้ันหิน Navajo Sandstone เกิดเปนความสวยงามที่นาประทับใจกบั
นักทองเที่ยวทุกคนที่เดินทางมา ณ ที่แหงน้ี  ดวยความคดเคี้ยว สลับซับซอนไปตาม

ซอกหลืบของหนาผา  สีสันที่เห็นใน Antelope Canyon จึงเปลี่ยนไปตามการหักเห
ของแสงในฤดูกาลตางๆ  ในฤดูรอน สีจะออกเปนโทนสีแดง สม และ มวง ในฤดูใบไม

รวง สีจะออกเปนโทนสีออน สบายตา  แม Antelope Canyon จะขึ้นช่ือวาเปน หุบเขาที่
อันตรายที่สุด แตในขณะเดียวกันกถ็ือวาเปนหุบเขาที่สวยที่สุด และเปนหน่ึงในสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยมของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก และไดรับความนิยมในการถายรูปมาก
ที่สุดแหงหน่ึงในอเมริกา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

นําทุกทานเดินทางสู เมอืงลาสเวกสั เมืองที่ต้ังอยูในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 

439 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น  

เขาสูโรงแรม Excalibur Hotel and Casino หรือเทียบเทา ( B / L / D ) 
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วนัท ี
 12 เม.ย. 

ลาสเวกสั – ลอสแองเจลลสิ – สนามบนิลอสแองเจลลสิ [8] 
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง ลอสแองเจลสิ หรือที่รูจักกันในช่ือ แอล.เอ.  (ระยะทาง 435 กม. 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) ต้ังอยูในรัฐแคลิฟอรเนียเปนเมืองใหญที่มีประชากร
มากที่สุดเปนอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเปนหน่ึงในศูนยกลางทางดาน
เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และวงการบันเทิง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

นําทานสูยาน ฮอลลวีดู (Hollywood) เมืองมายาทีไ่ดสรางสรรคหนังดังจากอดีตจนถึง
ปจจุบันใหชาวโลกไดชมมากมายนับไมถวน ทานจะไดชม แมนไชนสี เธยีเตอร  

(Mann’s Chinese Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต ซ่ึงปจจุบันไดเปลี่ยนช่ือเปน 

TCL Chinese Theatre และชม ฮอลลวีดู วอลก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of 

Fame) ซ่ึงเปนถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเปนจาํนวนมาก ไดประทับรอยมือและรอยเทา
ไวตามทองถนนแหงน้ีซ่ึงทานจะไดถายรูปกับรอยมือ รอยเทา ของเหลาดาราช่ือดังที่

ประทับไวพรอมช่ือจารึกของดาราตุกตาทองบนถนนฮอลลีวูด เชน ทอม แฮงค, แบ

รทพิท, แองเจลินา โจลี,่ ทอม ครูซ เปนตน 
กอนอําลาสหรัฐอเมริกา นําทานเดินเลนชมวิวพระอาทิตยตกที่ ชายหาดซานตาโมนิกา 
อันเลื่องช่ือ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพ่ือเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ 
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วนัท ี
 13 เม.ย. 

ลอสแองเจลลสิ – ฮองกง [9] 

วนัท ี
 14 เม.ย. 

ฮองกง – กรงุเทพฯ [10] 

 

00.30 น. เหินฟาจาก ลอสแองเจลิสสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 881 

**** บนิขามเสนแบงเขตวนัสากล**** 

 

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮองกงเพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 

08.55 น. ออกเดินทางตอ โดยเที่ยวบิน CX 717 

10.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

 

 

อตัราคาบรกิาร 
วนัเดินทาง 5 - 14 เม.ย. 2563 

ผูใหญทานละ   (พักหองละ 2 ทาน) 99,999 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป   (นอนกับผูใหญ1ทาน) 95,999 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  (นอนกับผูใหญ2ทาน และไมมีเตียงเสริม) 79,999 
ผูใหญทานทีส่าม (นอนกบัผูใหญ2ทาน และไมมเีตยีงเสรมิ) 97,999 

พักหองเดี่ยว (จายเพ่ิม) 20,000 
ไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน (หักคนื) 25,000 

กรุปขัน้ต่าํเดนิทาง 20 คน ในกรณมีกีรุปต่าํกวา 20 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา 

***โรงแรมสวนใหญของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไมมีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เปนผูใหญและ
ตองการพัก 3 ทานตอหน่ึงหองหรือเด็กพักกับผูใหญ 2 ทานตอหน่ึงหอง จะตองพักดวยกันโดยไมมี
เตียงเสริม ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงความเส่ียงในกรณีเกดิเหตุเพลิงไหมในหองพักและมีการอพยพ ซ่ึงเปน

หน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 
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การสาํรองทีน่ัง่ 

⁜ 
บริษัทฯ ขอรับคามัดจําสําหรับการสํารองทานละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทาง
บริษัทภายใน 3 วัน  

⁜ สวนที่เหลือของราคาทัวร กรุณาชําระใหครบถวนกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันมิฉะน้ันจะ
ถือวาการสํารองการเดินทางน้ัน 

  ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางสวนเปนคาดําเนินการ 

 

อตัรานีร้วม: 

☑ คาต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธย แปซิฟก (Cathay Pacific) 

☑ คารถรับ – สงปรับอากาศตามรายการ 

☑ คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 

☑ คาอาหารตามรายการที่ระบ ุ

☑ คาเขาสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ

☑ คาภาษีสนามบินทุกแหง 

☑ คาขนกระเปาซ่ึงสายการบินมีบริการสําหรับกระเปาทานละ 2 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม หาก
นํ้าหนักหรือจํานวนของ 

  กระเปาเกินกวาที่กําหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสายการบินที่เคานเตอรเช็คอิน 

☑ 
คาประกันอุบัติเหตุการเดนิทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สําหรับผูที่อายุไม
เกิน 70 ป) 

☑ คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ 500,000 บาท (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 

☑ คาประกัน และ คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไมครอบคลุมผูเดินทางที่มีอายุเกิน 80 ป 

 

อตัรานีไ้มรวม 

☒ คาทิปหัวหนาทัวร (5 USD ตอวันตอคน) 

☒ คาทิปคนขับรถ (5 USD ตอวันตอคน) 

☒ Hotel Porter คาทิปยกกระเปา (3 USD ตอใบ จายตรงกับทางคนยกกระเปา) 

☒ คาทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

☒ คาธรรมเนียมวีซาประเทศสหรัฐอเมริกา 

☒ คานํ้าหนักกระเปาที่เกินจากที่สายการบินกาํหนดไว 

☒ 
คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหารเคร่ืองดื่มพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีดและอื่นๆที่ไมไดระบุใน
รายการ 

☒ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
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☒ คาบริการรานอาหารบางรานกรณีที่ตองการเปนกรณีพิเศษ 

☒ คาธรรมเนียมนํ้ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
⁜ ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คนืเงนิเตม็จาํนวน 
⁜ ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 - 30 วัน คนืเงินครึง่หนึ่งของคาทวัร 
⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมมกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

⁜ 
ยกเวนกรณีที่ทางบริษัทฯ นําเงินชําระคาต๋ัวเคร่ืองบิน คาแลนด เพ่ือเตรียมการจัดนําเที่ยว กอนผู
เดินทางจะมีการแจงยกเลกิ 

  
การเดินทางกบัทางบริษัทฯน้ัน ทางบริษัทฯสามารถหักชําระคาใชจายตามจริงกอนที่จะคืนให
ผูโดยสารได เชน เที่ยวบินพิเศษ  

  
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแคบางสวน เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการ
เหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 

เงือ่นไข และ หมายเหต ุ

⚠ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เง่ือนไขทั้งหมด โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

⚠ คณะเดินทางตองมีสมาชิกอยางนอย 20 ทานและทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ 
เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ 

  เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไมครบตามจํานวนดังกลาว 

⚠ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คา
ภาษีนํ้ามัน หรือมีการ 

  ประกาศขึ้นหรือลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวนัที่จะเดินทาง 

⚠ 
บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหา
สถานที่ทองเที่ยวอื่นเพ่ือทดแทน  

  หรือคืนคาเขาชมแกผูเดินทาง 

⚠ 
บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
ของสายการบิน โรงแรม  

  
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถอื
ผลประโยชนและความปลอดภัย 

  ของผูเดินทางเปนหลัก 

⚠ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ 

  กอการจลาจล ความลาชาของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน 

⚠ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถกูหามเขาประเทศน้ันๆ 
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การนําส่ิงของผิดกฏหมาย 

  
ไปหรือกลับระหวางการเดนิทาง เอกสารการเดินทางไมถกูตอง และความประพฤติที่สอไปในทาง
เส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

⚠ 
การไมรับประทานอาหารในบางม้ือ ไมเที่ยวตามรายการทองเที่ยว การออกหรือเขากรุปกอนหรือ
หลังตารางรายการท่ีกาํหนด 

  ทางบริษัทฯขออนุญาตไมหักคืนคาใชจายในสวนทีไ่มไดรับบริการน้ันๆ 

⚠ 
กรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เลมสีแดง) ใน
การเดินทางกบัคณะ  

  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบหากทานถกูปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะ
โดยปกติการทองเที่ยวจะใช 

  หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเทาน้ัน (เลมสีเลือดหมู) 

⚠ 
การเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกับคณะ หากทานตองการเลื่อนวัน
เดินทางทั้งขาไปและขากลับ 

  
ทานจะตองแจงกับทางบริษัทฯ เพ่ือทําการตรวจสอบสถานะที่น่ังในวันเดินทางทีท่านตองการเปลี่ยน 
และผูโดยสารจะเปน 

  ผูรับผิดชอบคาใชจายสวนตางที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเปนผูกําหนด 

⚠ 
ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว และตองการยกเลิกการใชต๋ัว ผูเดินทางตองรอเงินคืน 
(refund) ระยะเวลาตามระบบ 

  และเง่ือนไขของสายการบินน้ันๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทําการคืนต๋ัว หรือ refund ไดเทาน้ัน) 

⚠ หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะ ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซ่ึงยังไมไดใชน้ัน ไมสามารถขอคืนเงินได 

⚠ ในกรณีที่ลกูคาซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเอง และมาเที่ยวรวมกับคณะ (join tour) ลกูคาตองเดินทางมาพบ
คณะเอง และรับผิดชอบ 

  คาใชจายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ 
ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯกอน เพ่ือยืนยันการเดินทาง หากไมได
รับการยืนยันจากทางบริษทัฯ 

  และไดทําการออกต๋ัวไปแลวน้ัน บริษัทฯไมขอรับผดิชอบตอคาใชจายใดๆทัง้สิน 

⚠ 
หลังจากการจอง และ ชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษทัฯ ถือวาทานยอมรับในขอตกลง และ เง่ือนไขที่
ระบุไวขางตน 

 
 รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามชวงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิ 

คาธรรมเนียมตัว๋และภาษนี้าํมนั 
และปจจยัอืน่ๆ ฉะนัน้โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิัทฯ อีกครัง้ 

 

 


