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วนัองัคารที ่

 7 เม.ย. 

2563 

 

กรงุเทพฯ – ไตห้วนั – ฮอนโนลูลู  [1] 

 

05.35 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิตัวอักษร S ประตู 9 เคาน์เตอรส์ายการบนิไชน่า แอรไ์ลน ์       

โดยมเีจา้หนา้ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นการเดนิทาง 

08.35 น. เหนิฟ้าจากกรงุเทพฯ สูไ่ตห้วัน เทีย่วบนิที ่CI 838 

13.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวนเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

14.30 น. เหนิฟ้าตอ่จากไตห้วัน สูส่นามบนิฮอนโนลลู ูโดยเทีย่วบนิที ่CI 002 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล **** 

05.50 น. เดนิทางถงึ เมอืงฮอนโนลลู ูหลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้     

น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงฮอนโนลลู ูเกาะโออาอ ูมลรัฐฮาวาย เป็นรัฐที ่50 ของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ตัง้อยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก โดยฮาวายอยูห่า่งจากชายฝ่ังสหรัฐอเมรกิา ประมาณ 

3,700 กม. (2,300 ไมล)์ หมูเ่กาะฮาวายเกดิจากแนวภเูขาไฟโผลข่ึน้กลางมหาสมทุรแปซฟิิกทอด

ยาวตอ่เนือ่งกนัเป็นลกูโซ ่ประกอบดว้ยเกาะขนาดใหญท่ีป่รากฏใหเ้ห็นตามแผนทีท่างภมูศิาสตร ์8 

เกาะ คอื ฮาวายอ ิหรอื บิ๊กไอสแ์ลนด ์(Hawai’i), เมาว ี(Maui), โอวาฮ ู(O’ahu), คาไว (Kaua’i) , 

โมโลไก (Moloka’i), ลาไน (Lana’i), นเีฮา (Ni’ihau), คาโฮลาเว (Kaho’olawe) และ เกาะเล็ก

เกาะนอ้ยอกี 124 เกาะ แรกเริม่เดมิทเีป็นถิน่อาศัยของชาวพืน้เมอืงโปลนิเีชยีนทีอ่พยพถา่ยเทขา้ม

ไปมาระหวา่งเกาะแกง่ตา่ง ๆ ในมหาสมทุรแปซฟิิก หมูเ่กาะฮาวายแตเ่กา่กอ่นแยกกนัปกครอง 

ตอ่มาภายหลังพระเจา้คาเมฮาเมฮามหาราช (King Kamehameha the Great) ไดร้วบรวมหมูเ่กาะ

เหลา่นีเ้ขา้เป็นอาณาจกัรเดยีวกนัเรยีกวา่ราชอาณาจักรฮาวาย ปกครองตอ่เนือ่งสบืมาจนสิน้รัชกาล

ในปี ค.ศ. 1872 หรอื พ.ศ. 2415 อนัตรงกบัรัชสมยัของพระปิยมหาราชของกรงุสยาม  

น าทา่นชมอนุสรณ์สถานเรอืรบ ย.ูเอส.เอส. อรโิซนา่ หรอื เพริล์ฮารเ์บอร ์(Pearl Harbor) 

สมรภมูเิลอืดทีน่ าอเมรกิาเขา้สูส่งครามโลกครัง้ที ่2 ทีช่นชาวอมเรกินัไมเ่คยลมื เพริล์ฮารเ์บอร ์
ฐานทัพเรอืของสหรัฐอเมรกิาทีส่ าคญัทีส่ดุในภมูภิาคแปซฟิิค (เนือ่งดว้ยการเทีย่วชม

เพริล์ฮารเ์บอรนั์น้มกีารจ ากดัผูเ้ขา้ชมตอ่วัน ซึง่การเขา้ชมเป็นแบบ first come first serve) 

  

น าทา่นชมและถา่ยรปูกบัรปูปัน้ประดับทอง Kamehameha Statue มหาราชผูย้ ิง่ใหญผู่ค้น้พบ

และกอ่ตัง้ราชอาณาจักรฮาวาย คาเมฮาเมฮามหาราช (Kamehameha I หรอื King 

Kamehameha The Great) ซึง่ประดษิฐานอยูห่นา้ตกึ Aliʻiolani Hale ซึง่ปัจจบุนัใชเ้ป็นทีต่ัง้ของ

ศาลสงูของรัฐ เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรฮาวายและสาธารณรัฐฮาวาย  

น าทา่นแวะถา่ยรปูรอบๆ พระราชวงัอโิอลาน ิ(Iolani Palace) พระราชวังแหง่เดยีวในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา และเป็นทีป่ระทับอยา่งเป็นทางการของพระมหากษัตรยิฮ์าวายถงึสองพระองค ์คอื 

พระเจา้คาลาคาอวัแหง่ฮาวาย (King Kalakaua of Hawaii) หรอื สมเด็จพระราชาธบิดเีดวดิ ลาอา

เมอา คามานาคาปอู ูมาฮนูีลาน ีนาไลอาเอฮโูอกาลาน ีลมูอีาลาน ีคาลาคาอวัพระมหากษัตรยิอ์งที ่

7 แหง่ราชอาณาจักรฮาวาย และทรงเป็นสมเด็จพระราชาธบิดพีระองคแ์รกและพระองคเ์ดยีวใน

ราชวงศค์าลาคาอวั ครองราชยใ์นปี พ.ศ.2417-2434 (ค.ศ.1874-1891) และพระองคส์ดุทา้ยที่

ประทับ ณ พระราชวังแหง่นี ้คอื สมเด็จพระราชนินีาถลลีโีอกาลานแีหง่ฮาวาย(Queen 

Liliuokalani of Hawaii) ครองราชยใ์นปี พ.ศ.2434 (ค.ศ.1891) ตอ่จากพระเชษฐา ตลอดรัชกาล

พระองคท์รงมบีทบาทมากมาย ทัง้ปฏริปูการเมอืง ปรับแกรั้ฐธรรมเพือ่ยบัยัง้ชาวอเมรกินัและคนื
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วนัพธุที ่
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ฮอนโนลูลู [2] 

อ านาจใหช้าวพืน้เมอืงฮาวายและชาวเอเชยีทีอ่าศัยอยูก่อ่น และความพยายามรา่งรัฐธรรมนูญ

เหลา่นัน้ท าใหเ้กดิการลม้ลา้งราชอาณาจักรฮาวายโดยชาวอเมรกินัและยโุรปในปี พ.ศ.2436 (ค.ศ.

1893) พระองคท์รงยอมรับและอยูใ่ตรั้ฐบาลเฉพาะกาล ซึง่ประกอบไปดว้ยนักธรุกจิชาวยโุรปและ

อเมรกิา กไ็ดป้ระสบความส าเร็จในการรวมฮาวายเขา้กบัสหรัฐอเมรกิา เมือ่วันที ่1 กมุภาพันธ ์พ.ศ.

2436 (ค.ศ.1893) โดยรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาประกาศวา่ฮาวายเป็นดนิแดนในอารักขาของ

สหรัฐอเมรกิา สมเด็จพระราชนินีาถลลีโีอกาลาน ีทรงถกูจับกมุเมือ่วันที ่16 มกราคม พ.ศ. 2438 

(ค.ศ.1895) พระองคถ์กูตัดสนิใหจ้ าคกุ 5 ปี ท างานหนัก และปรับ 5,000 ดอลลาร ์โดยพระองค์

ถกูขงัในพระราชวังอโิอลาน ิ

น าทา่นผา่นชม วอชงิตนัเพลส (Washington Place) ในอดตีสถานทีแ่หง่เป็นทีพ่กัแหง่สดุทา้ย

กอ่นทีส่มเด็จพระราชนินีาถลลีโีอกาลานแีหง่ฮาวายถกูพบและจับกมุในชว่งการโคน่ลม้อาณาจักร

ฮาวาย หลังจากนัน้ก็กลายเป็นทีอ่าศัยของผูว้า่การรัฐฮาวายเรือ่ยมา จนปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) 

ไดถ้กูก าหนดใหเ้ป็นสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์National History Landmark 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย น าทา่นชมรอบเมอืง ผา่นชมไดมอนเฮด (Diamond Head) ภเูขาไฟทีด่ับแลว้กลางเมอืง น าทา่น

ชม โบวล์โฮล (Blow Hole) ชายฝ่ังทีน่ ้าทะเลน าคลืน่แรงซดัสาดสูโ่ขดหนิใหญท่ีม่โีพรงอากาศ 

จนท าใหเ้กดิน ้าพุง่สูข่ ึน้สูอ่ากาศเป็นละอองดว้ยความน่าอศัจรรยใ์จ    

น าทา่นชมอา่วฮานาอมูา่ (Hanauma Bay) จากจดุชมววิมมุสงู  ตัง้อยูต่ามแนวชายฝ่ังตะวันออก

เฉียงใตข้องเกาะ เป็นทัง้เขตอนุรักษ์ธรรมชาตแิละเขตอนุรักษ์ชวีติสตัวท์ะเล ปัจจบุนัทางการได ้

จ ากดันักทอ่งเทีย่วตอ่วัน เป็นแหลง่เรยีนรูท้ีม่สีตัวท์ะเลอาศัยอยูม่ากกวา่ 400 สายพันธุ ์โดยสตัว์

เลือ่งชือ่คอืเตา่ทะเลสเีขยีว (Green Sea Turtles) และปลานกแกว้ เป็นทัง้แหลง่อนุบาลทาง

ธรรมชาตแิละทีอ่ยูอ่าศัยของสตัวท์ะเลเหลา่นี ้

16:00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้โรงแรม จากนัน้ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นเปลีย่นอรยิบทหลังจากการเดนิไกล ใหท้า่น

ไดเ้ดนิส ารวจและชมความงามของหาดไวกกิอินัเลือ่งชือ่ ทีซ่ ึง่นักเดนิทางทกุทา่นฝันทีจ่ะมาเยอืน

สกัครัง้ในชวีติ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

เขา้พักโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani ( - / L / D ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูโ่ลกแหง่จนิตนาการจากภาพยนตรด์ังฮอลวีูด้ “Jurassic Park” ดนิแดนแหง่

ขนุเขามหมึา ซึง่เป็นผลจากความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาตบินเกาะแหง่นี ้Kualoa Ranch 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึง่อยู่ห่างจากโฮโนลูลูเพียง 1ชั่วโมง 30 นาที ทัศนียภาพที่

สวยงามและพื้นที่ที่มเีอกลักษณ์แตกต่างกันในหลายมุมท าใหท้ี่นี่ไดรั้บความสนใจจากผูส้รา้ง

ภาพยนตร์มากมายและยังเป็นสถานที่ถ่ายท าของทัง้ Jurassic Park, Pearl Harbor และ 

Godzilla พบกบักจิกรรมภายใน Kualoa Ranch เดน่ๆมากมาย เชน่     

ใหท้า่นไดต้ะลอนไปกบัรถจี๊ป4WD ขบัเขา้สูป่่า Hakipu`u Jurassic rainforest เป็นฉากป่าจรงิที่

ใชเ้ป็นถา่ยท าภาพยนตร ์ทา่นจะไดพ้บกบัความสมบรูณ์และธรรมชาตอินัสวยงามของพืน้ป่าแหง่นี้
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ฮอนโนลูลู – อสิระ [4] 

 

ฮอลโนลูลู – อสิระ [4] 

วนั

พฤหสับดทีี ่

 9 เม.ย. 

2563 

 

ฮอนโนลลู ู– โพลนิเิชีย่น เซ็นเตอร ์[3] 

และไมแ่ปลกใจเลยวา่ท าไมถงึมผีูส้รา้งมากมายมาใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรข์อง  

(เจา้หนา้ทีจ่ะมกีารตรวจสอบระบบและความปลอดภยัทกุอยา่งกอ่นการออกทวัร)์  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันใน Kualoa Ranch  

บา่ย หลังอาหารเชา้เพลดิเพลนิไปกบัการบรรยายของเจา้หนา้ที ่ทีจ่ะพาทา่นผา่นชมสถานทีถ่า่ยท าฉาก

ของภาพยนตรช์ือ่ดังหลายเรือ่งของฮอลวีูด้ เชน่ Kong Skull Island, Jurassic World, และ 

Jumanji และทีพ่ลาดไมไ่ดท้า่นจะไดพ้บกบัรอยเทา้ไดโนเสาร ์หนึง่ในฉากของภาพยนตร ์

Jurassic World 

หลังจากนัน้ใหท้า่นไดช้มในสว่นของพชืไรใ่นฟารม์แหง่นี ้ซ ึง่ลว้นแตเ่ป็นพชืทอ้งถิน่โดนชาวบา้น

ละแวกนี ้อ ิม่ตาอิม่ใจไปกบัววิทวิทัศน ์ของสถานทีแ่หง่นีท้ีน่ยิมใชเ้ป็นสถานทีจั่ดเลีย้งอนัแสนโร

แมนตกิ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

 เขา้พักโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani ( B / L / D ) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

ชว่งเชา้วันนีใ้หท้า่นไดอ้สิระตามอธัยาศัย เพือ่ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กบัหาดไวกกิ ิหาดทรายขาวยาว

เหยยีดบนคาบชายฝ่ังมหาสมทุรแปซฟิิก ชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีค่นทัว่โลกตา่งฝันจะมาเยอืน 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

12:00 น าทา่นเดนิทางสูโ่พลนิเีชีย่น เซ็นเตอร ์(Polynesian Cultural Center) ซึง่เป็นศนูยว์ัฒนธรรม

ของ   ชนเผา่ตา่งๆแหง่รัฐฮาวาย ซึง่ประกอบดว้ย 7 เผา่ ทา่นจะไดส้มัผัสวัฒนธรรมของแตล่ะเผา่

อยา่งใกลช้ดิ พรอ้มชมการแสดงระบ าของสาวสวยชาวโพลนิเีชีย่น เสน่หแ์หง่แปซฟิิกใต ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น พรอ้มชมโชวอ์นัยิง่ใหญต่ระการของเผา่โพลนเีชีย่น  

เขา้พักโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani ( B / - / D ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

วันนีอ้สิระใหท้า่นมโีอกาสไดส้มัผัสเลน่น ้า หรอืเดนิเลน่ชายหาดไวกกิกิบัอากาศทีอ่บอุน่ตลอดปี       

หรอืทา่นอาจเลอืกไปชอ้ปป้ิงทีต่ลาดสนิคา้นานาชาต ิ(International Market) ตลาดทันสมยัที่

รวบรวมรา้นคา้ และรา้นอาหารตา่ง ๆ มากมาย งานศลิป์ทอ้งถิน่มากมาย  (เดนิไดจ้ากโรงแรมที่

พัก) 

อสิระอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น  



   

 
5 

เขา้พักโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani ( B / - / - ) 

 

 

 

 

Shopping Ala Moana Center 

หรอืเลอืกทีจ่ะไปอาลาโมน่าเซน็เตอร ์ชอ้ปป้ิงมอลลท์ีใ่หญท่ีส่ดุในฮาวาย ทีม่รีา้นแบรนดเ์นม

มากมาย เชน่ AIX Armani Exchange, Burberry, Bvlgari, Coach, DKNY, Guess, Victoria’s 

Secret และอืน่ๆมากมาย โดยทา่นสามารถน่ังรถ Trolleys (สายสชีมพ)ู ทีใ่หบ้รกิารระหวา่ง อาลา

โมน่าเซน็เตอร ์กบั 14 จดุสถานทีต่า่งๆในเมอืงทีท่า่นสามารถเดนิไปขึน้ไดจ้ากโรงแรมทีพ่ัก โดย

รถจะผา่นจดุตา่งทกุๆ 10 – 12 นาท ีโดยมคีา่บรกิารทา่นละ $2 ตอ่เทีย่ว (ราคาตรวจสอบเดอืน 

มนีาคม 2562) เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบขึน้ฟร ีเวลาท าการรถ Trolleys 

จันทร ์– เสาร ์09:10 – 21:59 

อาทติย ์– และวันหยดุนักขตัฤกษ์ 09:10 – 20:09 

** โปรดตรวจสอบตารางเวลาเดนิรถอกีครัง้ ** 

  

 

 

 

Atlantis Submarine Tour 

เปิดประสบการณ์ใหมก่บัการด าดิง่ลงสูใ่ตม้หาสมทุรกวา่ 100 ฟตุ (30 เมตร) ไปกบัเรอืด าน ้าแอ

ตแลนตสิทีท่ันสมยัและสามารถจผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 48 คน ตืน่ตากบัสิง่มชีวีติใตท้อ้งทะเลทีเ่ตมิเต็ม

แนวปะการังและซากเรอือบัปางเมือ่คณุลอ่งลอยไปในน่านน ้าเขตรอ้นทีพ่วกเขาเรยีกวา่บา้น ชืน่ชม

กบัหมูฝ่งูปลาตามธรรมชาตสิสีรรสดใส หลากส,ี ฉลาม, ปลากระเบน, เตา่, ปะการัง และ 

ดอกไมท้ะเล อนัสวยงามมากมาย 

 คา่บรกิาร เริม่ตน้ 4,500 บาทตอ่ทา่น  

 ระยะเวลาทัวร ์2 ชัว่โมง เริม่จากจดุรับและสง่ 

 เวลาในเรอืด าน ้า 45 นาท ี

 มบีรรยายภาษา องักฤษ จนี ญีปุ่่ น เกาหล ีและ สเปน 
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วนัเสารท์ี ่

 11 เม.ย. 

2563 

 

ฮอนโนลูล ู– สนามบนิ [5] 

วนัอาทติยท์ี ่

 12 เม.ย. 

2563 

 

ไตห้วนั – กรงุเทพฯ [6] 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  หลังอาหารเชา้อสิระเดนิเลน่เก็บบรรยากาศอนัสดชืน่กอ่นเดนิทางกลับ 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอนโนลลู ูเพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

07.50 น. เหนิฟ้าจากฮอนโนลลู ูสูไ่ตห้วัน โดยเทีย่วบนิที ่CI 001 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล**** 

 

12.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวนเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

13.35 น.  ออกเดนิทางตอ่ โดยเทีย่วบนิ CI 835 

16.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 7-12 เม.ย. 2563 

ผูใ้หญท่า่นละ   (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 69,999 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี   (นอนกับผูใ้หญ1่ทา่น) 66,999 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี  (นอนกับผูใ้หญ2่ทา่น และไมม่เีตยีงเสรมิ) 54,999 

ผูใ้หญท่า่นทีส่าม (นอนกับผูใ้หญ2่ทา่น และไมม่เีตยีงเสรมิ) 67,999 

พักหอ้งเดีย่ว (จา่ยเพิม่) 15,000 

ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิ (หักคนื) 20,000 

กรุ๊ปขัน้ต ่าเดนิทาง 15 คน ในกรณีมกีรุ๊ปต ่ากวา่ 15 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา 

***โรงแรมสว่นใหญข่องประเทศสหรัฐอเมรกิาจะไมม่เีตยีงเสรมิหรอืเตยีงทีส่าม กรณีทีเ่ป็นผูใ้หญแ่ละตอ้งการพัก 

3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้งหรอืเด็กพักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไมม่เีตยีงเสรมิ ทัง้นีเ้พือ่

หลกีเลีย่งความเสีย่งในกรณีเกดิเหตเุพลงิไหมใ้นหอ้งพักและมกีารอพยพ ซึง่เป็นหนึง่ในกฎหมายของบางรัฐใน

ประเทศ*** 
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การส ารองทีน่ ัง่ 

⁜ 
บรษัิทฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการส ารองทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากมกีารยนืยนัจากทางบรษัิท
ภายใน 3 วัน  

⁜ 
สว่นทีเ่หลอืของราคาทวัร ์ กรณุาช าระใหค้รบถว้นกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วันมฉิะนัน้จะถอืวา่การ
ส ารองการเดนิทางนัน้ 

  ถกูยกเลกิ และบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนนิการ 

 

อตัรานีร้วม: 

☑ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ Economy Class สายการบนิไชน่า แอรไ์ลน ์(CHINA AIRLINES) 

☑ คา่รถรับ – สง่ปรับอากาศตามรายการ 

☑ คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบหุรอืในระดบัเดยีวกนั 

☑ คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ

☑ คา่เขา้สถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

☑ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

☑ 
คา่ขนกระเป๋าซึง่สายการบนิมบีรกิารส าหรับกระเป๋าทา่นละ 2 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม หากน ้าหนัก
หรอืจ านวนของ 

  กระเป๋าเกนิกวา่ทีก่ าหนดทา่นอาจตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยโดยตรงกบัสายการบนิทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ 

☑ 
คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสยีชวีติ (ส าหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 
ปี) 

☑ คา่รักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหตุ วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท้ีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี) 

☑ คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผูเ้ดนิทางทีม่อีายเุกนิ 80 ปี 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

☒ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์(แนะน า 5 USD ตอ่วันตอ่คน และ ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น) 

☒ คา่ทปิคนขบัรถ (5 USD ตอ่วันตอ่คน) 

☒ Hotel Porter คา่ทปิยกกระเป๋า (3 USD ตอ่ใบ จา่ยตรงกบัทางคนยกกระเป๋า) 

☒ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

☒ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

☒ คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิจากทีส่ายการบนิก าหนดไว ้

☒ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหารเครือ่งดืม่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีและอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

☒ คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

☒ คา่บรกิารรา้นอาหารบางรา้นกรณีทีต่อ้งการเป็นกรณีพเิศษ 

☒ คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) ราคา ณ วันที ่5 พฤศจกิายน 2562 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

⁜ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิเต็มจ านวน 

⁜ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 - 30 วัน คนืเงนิครึง่หนึง่ของคา่ทวัร ์

⁜ ยกเลกิการเดนิทางกะทันหันกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมม่กีารคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ 

⁜ 
ยกเวน้กรณีทีท่างบรษัิทฯ น าเงนิช าระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่แลนด ์เพือ่เตรยีมการจัดน าเทีย่ว กอ่นผูเ้ดนิทาง
จะมกีารแจง้ยกเลกิ 



   

 
8 

  
การเดนิทางกบัทางบรษัิทฯนัน้ ทางบรษัิทฯสามารถหักช าระคา่ใชจ้า่ยตามจรงิกอ่นทีจ่ะคนืใหผู้โ้ดยสารได ้
เชน่ เทีย่วบนิพเิศษ  

  
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคนืเงนิไดแ้คบ่างสว่น เนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยใน
เทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เงือ่นไข และ หมายเหต ุ

⚠ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม และ เงือ่นไขทัง้หมด โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

⚠ 
คณะเดนิทางตอ้งมสีมาชกิอยา่งนอ้ย 15 ทา่นและทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นหรอื
เปลีย่นแปลงการ 

  เดนิทาง ในกรณีทีส่มาชกิไมค่รบตามจ านวนดังกลา่ว 

⚠ 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามนั 
หรอืมกีาร 

  ประกาศขึน้หรอืลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีจ่ะเดนิทาง 

⚠ 
บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่
ทอ่งเทีย่วอืน่เพือ่ทดแทน  

  หรอืคนืคา่เขา้ชมแกผู่เ้ดนิทาง 

⚠ 
บรษัิทฯ ขอลงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของสาย
การบนิ โรงแรม  

  
สภาวะทางการเมอืง และภยัธรรมชาต ิ ฯลฯ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท โดยถอืผลประโยชน์
และความปลอดภยั 

  ของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

⚠ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ
การนัดหยดุงาน การ 

  กอ่การจลาจล ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

⚠ 
บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ผลทีเ่กดิขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูหา้มเขา้ประเทศนัน้ๆ การน า
สิง่ของผดิกฏหมาย 

  
ไปหรอืกลับระหวา่งการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤตทิีส่อ่ไปในทางเสือ่มเสยี
และผดิกฏหมาย 

⚠ 
การไมรั่บประทานอาหารในบางมือ้ ไมเ่ทีย่วตามรายการทอ่งเทีย่ว การออกหรอืเขา้กรุ๊ปกอ่นหรอืหลังตาราง
รายการทีก่ าหนด 

  ทางบรษัิทฯขออนุญาตไมห่กัคนืคา่ใชจ่า่ยในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บบรกิารนัน้ๆ 

⚠ 
กรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทตู (เลม่สแีดง) ในการ
เดนิทางกบัคณะ  

  
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติ
การทอ่งเทีย่วจะใช ้

  หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดาเทา่นัน้ (เลม่สเีลอืดหม)ู 

⚠ 
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกบัคณะ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง
ทัง้ขาไปและขากลับ 

  
ทา่นจะตอ้งแจง้กบัทางบรษัิทฯ เพือ่ท าการตรวจสอบสถานะทีน่ั่งในวันเดนิทางทีท่า่นตอ้งการเปลีย่น และ
ผูโ้ดยสารจะเป็น 

  ผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ และเป็นผูก้ าหนด 

⚠ 
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ และตอ้งการยกเลกิการใชต้ัว๋ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนื (refund) 
ระยะเวลาตามระบบ 

  และเงือ่นไขของสายการบนินัน้ๆ (เฉพาะกรณีทีส่ามารถท าการคนืตั๋ว หรอื refund ไดเ้ทา่นัน้) 

⚠ หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ชนั้น้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้

⚠ 
ในกรณีทีล่กูคา้ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิเอง และมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (join tour) ลกูคา้ตอ้งเดนิทางมาพบคณะเอง 
และรับผดิชอบ 

  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาพบคณะเอง 
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⚠ 
ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบรษัิทฯกอ่น เพือ่ยนืยนัการเดนิทาง หากไมไ่ดรั้บการ
ยนืยนัจากทางบรษัิทฯ 

  และไดท้ าการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ บรษัิทฯไมข่อรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สนิ 

⚠ 
หลังจากการจอง และ ช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยอมรับในขอ้ตกลง และ เงือ่นไขทีร่ะบไุว ้
ขา้งตน้ 

  

รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชว่งเทศกาล ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ 
คา่ธรรมเนยีมต ัว๋และภาษนี า้มนั 

และปจัจยัอืน่ๆ ฉะน ัน้โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัฯ อกีคร ัง้ 

 


