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วันที่ 1
14.30 น.
17.30 น.
22.10 น.
23.45 น.
20.10 น.

วันที่ 2
เชา

เที่ยง

กรุงเทพฯ – ไตหวัน – ซานฟรานซิสโก [1]
คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร S ประตู 9 เคาน"เตอร"สายการบินไชน&า แอร"ไลน" โดยมี
เจาหนาของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกก&อนการเดินทาง
เหินฟ3าจากกรุงเทพฯ สู&ฮ&องกง เที่ยวบินที่ CI 836
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
เหินฟ3าต&อจากไตหวัน สู&สนามบินซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ CI 004
**** บินขามเสนแบ&งเขตวันสากล ****
เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก หลังจากผ&านขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
นําท&านเดินทางเขาโรงแรม
เขาพักโรงแรม Four Points by Sheraton Oakland Bay Bridge หรือเทียบเท&า ( - / - / - )

ซานฟรานซิสโก [2]
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทุกท&านนั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งถือว&าเปBนเอกลักษณ"อย&างหนึ่งของเมืองซานฟรานฯโดยผูใดที่
เดินทางมาท&องเที่ยวยังเมืองซานฟรานซิสโกก็จะตองลองนั่งรถรางเพื่อสัมผัสกับประสบการณ"แปลกใหม&
และยังไดสัมผัสกับวิวทิวทัศน"ที่สวยงามโดยรอบของเมืองดวย จากนั้นนําท&านชมถนน Crookest Street
หรือเรียกว&า “ถนนย"านลอมบาด” เปBนถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองขางทาง มีไมประดับมากมาย
อย&างสวยงาม นําท&านทุกท&านเดินเล&นที่ Pier39 ท&าเรือที่มีชื่อเสียง และเปBนแหล&งท&องเที่ยวที่พลาดไม&ได
หากท&านไดมาเยือนซานฟรานซิสโก ที่นี่คือจุด check-in และเปBนศูนย"รวมของรานขายของที่ระลึกและ
รานอาหารมากมาย และอีกหนึ่งอย&างที่พลาดไม&ไดเมื่อท&านไดเดินทางมาถึงเมืองซานฟรานซิสโก นั่นก็
คือ การไดรับประทานปูที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ นั่นคือ Dungeness Crab ปูชนิดนี้เปBนปูที่สามารถหา
ทานไดที่เมืองนี้เท&านั้น
รับประทานอาหารกลางวัน
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บ&าย

เย็น

วันที่ 3
เชา

เที่ยง
บ&าย

จากนั้นนําท&านสู&ท'าเรือ Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอร"รี่เพื่อ “ล&องเรือ” ชมอ&าวซานฟรานซิสโก
เพลิดเพลินกับอากาศสดชื่นพรอมชมความงามของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู&ริมอ&าวที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดแห&ง
หนึ่งในโลก เรือจะแล&นผ&านคุกอัลคาทราส ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปBนคุกที่ไดชื่อว&าเปBนคุกที่แข็งแกร&งมากที่สุด
ในสมัยนั้นนักโทษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยู&ที่นี่และเสียชีวิตในคุกแห&งนี้ก็คือ “อัลคาโปน”
เจาพ&อมาเฟMยแห&งนครชิคาโกนั่นเอง นําท&านสู& สะพานโกลเด7นเกต อันโด&งดังเพื่อถ&ายภาพเปBนที่ระลึก
สะพานแห&งนี้เคยไดชื่อว&าเปBนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกมาก&อน และถือเปBนหนึ่งในสะพานที่ใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นในการก&อสราง ดวยสภาพแวดลอมของเมืองซานฟรานซิสโกที่เปBน
เขาและมีลมแรงตลอดทั้งปM จึงเปBนอุปสรรคสําคัญในการก&อสราง สะพานแห&งนี้สรางในสมัย
ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท" เมื่อปM ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ"ในปM ค.ศ. 1937 จากนั้นนําท&านสู&
Union Square ย&านชอปปPQงใจกลางเมืองแหล&งรวมสินคาหลากหลายยี่หอใหท&านไดเลือกซื้อ ที่นี่
เปรียบเสมือนสยามสแคว"ของไทย เปBนศูนย"รวมของแฟชั่น สินคาแบรนด"เนมหลากหลายยี่หอจะมา
รวมกันอยู& ณ ที่แห&งนี้ อิสระใหท&านไดเดินเล&น ถ&ายภาพ หรือชอปปPQงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
เขาพักโรงแรม Four Points by Sheraton Oakland Bay Bridge หรือเทียบเท&า ( B / L / D )

ซานฟรานซิสโก – อุทยานแห'งชาติโยซิเมติ – เฟรสโน [3]
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทุกท&านออกเดินทางสู& อุทยานแห'งชาติโยเซมิติ (YOSEMITE NATIONAL PARK) (ระยะทาง 309
กม. ใช1เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เพื่อชมความงามทางธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ"ที่สุดแห&ง
หนึ่งของโลก อุทยานแห&งชาติโยเซมิติถูกประกาศใหเปBนอุทยานแห&งชาติในปM ค.ศ. 1890 และมี
นักท&องเที่ยวเขามาเยี่ยมชมกว&า 1 ลานคนต&อปM สัมผัสธรรมชาติ ชมพันธุ"ไมแปลกตา สายน้ํา และน้ําตก
โดยอุทยานแห&งนี้เปBนอุทยานแห&งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท&านแวะถ&ายรูปเปBนที่ระลึกตามจุดที่น&าสนใจ และสวยงามต&างๆ ภายในอุทยาน นําท&านเที่ยวชม
ความงามโดยรอบของอุทยานที่ความกวางใหญ&และมีพื้นที่ทั้งหมดถึง 7 แสนกว&าเอเคอร" ชมความ
3

ยิ่งใหญ&ของภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ& El Capitan ที่มีความสูงถึง 2,900 ฟุต ที่ตั้งตระงานอยู&ใจกลาง
ของอุทยาน จากนั้นชมความงามของน้ําตกโยเซมิติ (Yosemite Falls) ที่ความสูงถึง 2,425 ฟุตและ
ไหลลงมาจากยอดเขาของภูเขาเซียร&า เนวาดา โดยน้ําตกนี้จะมีดวยกันทั้งหมด 3 ชั้นซึ่งมีความงามและ
ความสูงแตกต&างกันไป นําท&านเดินทางสู& เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 150 กม. ใช1เวลาเดินทางประมาณ
2 ชั่วโมง) “เฟรสโน” เปBนเมืองใหญ&อันดับ 8 ของมลฑลรัฐแคลิฟอร"เนีย เปBนศูนย"กลางการ ธนาคารที่มี
ประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม&หมด รถเมล"จอดป3ายตรงเวลาที่สุด อาคารที่สูงที่สุดในเมือง
นี้เพียงแค& 20 ชั้น จึงไม&บดบังทิวทัศน"ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม&จึงมีความเปBนเมืองสําหรับ
"มนุษย"เดินดิน" มากกว&าหุ&นยนต" หรือคนบา ดาวตลก/นักรอง แดนนี่ เคย" เคยกล&าวถึงเมืองเฟรสโนไว
ว&า "ฮัลโหล (สวัสดี) เฟรสโน, ลาก&อน เฟรสโน" ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิส และชาวซานฟรานซิสโก ซึ่ง
มองเฟรสโนที่อยู&ระหว&างมหานครทั้งสองนี้เปBนเรื่องตลกและค&อนขางดูแคลน "ชาวชานเมือง" เฟรสโนว&า
"รอนเหมือนนรก ไม&มีอารยธรรม ไม&มีชีวิตกลางคืน ฯลฯ"
รับประทานอาหารเย็น
เขาพักโรงแรม Radisson Hotel Fresno Conference Center หรือเทียบเท'า ( B / L / D )

เย็น

วันที่ 4
เชา

เที่ยง

เฟรสโน – ลาสเวกัส [4]
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทุกท&านเดินทางสู& เมืองลาสเวกัส เมืองที่ตั้งอยู&ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 637 กม. ใช1
เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) เปBนสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกใหฉายาว&า "เมืองแห'งบาป"
(Sin City) หรือนักเขียนบางคนใหชื่อว&าเปBน "America's Playground" หรือสนามเด็กเล&นของ
สหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเปBนสถานที่ๆ มีลักษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจาก
ความกาวหนาของกิจการการพนัน เปBนแรงดึงดูดหลักใหนักท&องเที่ยวหลั่งไหลเขามา ต&อมาไดพัฒนา
ไปสู&ธุรกิจบริการใกลเคียงไดแก& โรงแรม ศูนย"แสดงสินคา ศูนย"ประชุม รานอาหาร หางสรรพสินคา ซึ่ง
ลวนแลวแต&มีความโอ&อ&าอลังการ ขนาดใหญ&มากกว&าที่อื่นในโลกเลยก็ว&าได
รับประทานอาหารกลางวัน
4

บ&าย

เย็น

วันที่ 5
เชา

เที่ยง

เย็น

นําท&านเดินทางต&อสู&เมืองลาสเวกัส เมื่อเดินทางถึงเมืองลาสเวกัสแลว นําทุกท&านชอปปPQงที่ ลาสเวกัส
พรีเมี่ยม เอาทCเล็ต (Las Vegas Premium Outlets) ซึ่งเปBนแหล&งชอปปPQงที่ดีที่สุดและใหญ&ที่สุดใน
ลาสเวกัส และยังมีสินคาแบรนด"เนมมากมาย อาทิเช&น Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X,
Salvador Farragamo, Energies, Miss sixty, Calvin Klein เปBนตน
อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินชอปปPQง
เขาพักโรงแรม Excalibur Hotel and Casino ( B / L / - )

ลาสเวกัส - สกายวอลCค – ลาสเวกัส [5]
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําท&านเดินทางสู& อุทยานแห"งชาติแกรนดNแคนย"อน ท&านจะไดพบกับความยิ่งใหญ&ของภูผาหินที่
สรางสรรค"จากธรรมชาติมานับลานๆปM (ระยะทาง 199 กม. ใช1เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารภายในอุทยานแห&งชาติแกรนด"แคนย&อน
Eagle Point, Skywalk Glass Bridge สกายวอร"คเปBนสะพานแกวเกือกมาที่มีความสูง 4,000 feet
หรือ 1,200 เมตร เหนือแม&น้ําโคโลราโด ที่ทอดผ&านหุบเหวของแกรนต"แคนย&อน พิสูจน"มาแลวว&า
สามารถทานแรงของรถต&างๆและพายุหนักๆไดอย&างปลอดภัย ระหว&างทางเดินนั้นเปBนกระจกใส ถามอง
ลงไปจะเห็นเหวที่อยู&ดานล&างไดอย&างชัดเจนและหวาดเสียว ใหท&านไดประทับใจกับประสบการณ"นี้
(Skywalk Glass Bridge ไม&อนุญาตใหนํากลองถ&ายรูปส&วนตัวขึ้นไปถ&าย ตองใชบริการของอุทยาน
เท&านั้น ราคาใบละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร"สําหรับเก็บกลองถ&ายรูป)
Guano Point จุดนี้ท&านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี้ลับของแกรนด"แคนย&อนและแม&น้ํา
โคโลราโด (หากทEานใดที่ต1องการจะนั่งเฮลิคอปเตอรJ สามารถแจ1งความประสงคJกับหัวหน1าทัวรJได1 โดยมี
คEาใช1จEายเพิ่มเติมประมาณ $220 ตEอทEาน)
รับประทานอาหารเย็น
โรงแรม Excalibur Hotel and Casino หรือเทียบเท&า ( B / L / D )
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วันที่ 6
เชา

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําท&านเดินทางสู&เมือง ลอสแองเจลิส หรือที่รูจักกันในชื่อ แอล.เอ. (ระยะทาง 376 กม. ใช1เวลา
เดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง) ตั้งอยู&ในรัฐแคลิฟอร"เนียเปBนเมืองใหญ&ที่มีประชากรมากที่สุดเปBนอันดับ
2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเปBนหนึ่งในศูนย"กลางทางดานเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และวงการบันเทิง
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท&านสู&ย&าน ฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาที่ไดสรางสรรค"หนังดังจากอดีตจนถึงปzจจุบันให
ชาวโลกไดชมมากมายนับไม&ถวน ท&านจะไดชม แมนไชนีส เธียเตอรN (Mann’s Chinese Theatre)
โรงหนังแบบจีนประยุกต" ซึ่งปzจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปBน TCL Chinese Theatre และชม ฮอลลีวูด วอลNก
ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเปBนถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเปBนจํานวนมาก ได
ประทับรอยมือและรอยเทาไวตามทองถนนแห&งนี้ซึ่งท&านจะไดถ&ายรูปกับรอยมือ รอยเทา ของเหล&าดารา
ชื่อดังที่ประทับไวพรอมชื่อจารึกของดาราตุ{กตาทองบนถนนฮอลลีวูด เช&น ทอม แฮงค", แบรทพิท, แองเจ
ลิน&า โจลี่, ทอม ครูซ เปBนตน นําท&านเดินเล&นชมวิวพระอาทิตย"ตกที่ ชายหาดซานตาโมนิกา อันเลื่องชื่อ
รับประทานอาหารเย็น
โรงแรม Doubletree by Hilton Rosemead หรือเทียบเท&า ( B / L / D )

เที่ยง

เย็น

วันที่ 7
เชา

เที่ยง
บ&าย

ลาสเวกัส – ลอสแองเจลลิส [6]

ลอสแองเจลลิส - ออนตาริโอ – สนามบิน [7]
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําท&านเดินทางสู& กริฟฟWธ พารJค (Griffith Park) ตั้งอยู&ทางตะวันออกของซานตา โมนิกา และดวย
พื้นที่มากกว&า 8,800 ไร&ของภูมิประเทศอันเขียวขจี อีกทั้งยังเปBนสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ&เปBนอันดับ
10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหกริฟฟPธพาร"ค ไดชื่อว&าเปBนสวนสาธารณะที่เหมาะสําหรับการพักผ&อน
หย&อนใจ นั่งปPคนิค
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท&านสู& Ontario Mills Outlets ใหท&านไดเลือกซื้อสินคาแบรนด"เนมต&าง ๆ ในราคาที่ถูกกว&า
เมืองไทยกว&าครึ่ง
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เย็น

อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินชอปปPQง
ไดเวลาสมควร นําท&านเดินทางสู&สนามบินออนตาริโอ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 8

เหินฟ3าจาก ออนตาริโอสู&ไตหวัน โดยเที่ยวบินที่ CI 023
**** บินขามเสนแบ&งเขตวันสากล****

00.10 น.

วันที่ 9
05.20 น.
07.20 น.
10.00 น.

ออนตาริโอ – ไตหวัน [8]

ไตหวัน - กรุงเทพฯ [9]

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต&อ โดยเที่ยวบิน CI 833
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตราค'าบริการ
วันเดินทาง
ผูใหญ&ท&านละ (พักหองละ 2 ท&าน)

79,999

เด็กอายุต่ํากว&า 12 ปM (นอนกับผูใหญ&1ท&าน)

75,999

เด็กอายุต่ํากว&า 12 ปM (นอนกับผูใหญ&2ท&าน และไม&มีเตียงเสริม)

69,999

พักหองเดี่ยว (จ&ายเพิ่ม)

15,000

ไม&เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน)

22,000

กรุ{ปขั้นต่ําเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ{ปต่ํากว&า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
***โรงแรมส&วนใหญ&ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม&มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เปBนผูใหญ&และตองการพัก 3 ท&านต&อหนึ่งหองหรือเด็กพักกับ
ผูใหญ& 2 ท&านต&อหนึ่งหอง จะตองพักดวยกันโดยไม&มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมในหองพักและมีการอพยพ ซึ่ง
เปBนหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***

การสํารองที่นั่ง
⁜ บริษัทฯ ขอรับค&ามัดจําสําหรับการสํารองท&านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
⁜ ส&วนที่เหลือของราคาทัวร" กรุณาชําระใหครบถวนก&อนการเดินทางอย&างนอย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว&าการสํารองการเดินทางนั้น
ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส&วนเปBนค&าดําเนินการ
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อัตรานี้รวม:
☑ ค&าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน&า แอร"ไลน" (CHINA AIRLINES)
☑ 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 ปM)
☑ ค&ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท&านละ 500,000 บาท (สําหรับผูที่อายุไม&เกิน 70 ปM)
☑ ค&าประกัน และ ค&ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม&ครอบคลุมผูเดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปM
อัตรานี้ไม'รวม
☒ 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&าบริการรานอาหารบางรานกรณีที่ตองการเปBนกรณีพิเศษ
☒ ค&าธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
กรณียกเลิกการเดินทาง
⁜ ยกเลิกการเดินทางก&อนการเดินทางไม&นอยกว&า 30 วัน คืนเงินเต็มจํานวน
⁜ ยกเลิกการเดินทางก&อนการเดินทางไม&นอยกว&า 15 - 30 วัน คืนเงินครึ่งหนึ่งของค'าทัวรC
⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก&อนการเดินทางนอยกว&า 15 วัน ไม'มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
⁜ 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&าตั๋วเปBนการเหมาจ&ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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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&องเที่ยวใดๆที่ปPดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท&องเที่ยวอื่นเพื่อทดแทน
หรือคืนค&าเขาชมแก&ผูเดินทาง
⚠ บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท&องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู&กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู&นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน"และความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปBนหลัก
⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม&รับผิดชอบค&าใชจ&ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช&น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ก&อการจลาจล ความล&าชาของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม&ใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปBนตน
⚠ บริษัทฯ จะไม&รับผิดชอบต&อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหามเขาประเทศนั้นๆ การนําสิ่งของผิดกฏหมาย
ไปหรือกลับระหว&างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม&ถูกตอง และความประพฤติทสี่ &อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
⚠ การไม&รับประทานอาหารในบางมือ้ ไม&เที่ยวตามรายการท&องเที่ยว การออกหรือเขากรุ{ปก&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)
⚠ การเดินทางเปBนหมู&คณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกับคณะ หากท&านตองการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ
ท&านจะตองแจงกับทางบริษัทฯ เพือ่ ทําการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท&านตองการเปลี่ยน และผูโดยสารจะเปBน
ผูรับผิดชอบค&าใชจ&ายส&วนต&างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเปBนผูกําหนด
⚠ 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
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช'วงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค'าธรรมเนียมตั๋วและภาษีนา้ํ มัน
และปkจจัยอื่นๆ ฉะนัน้ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกครั้ง
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