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10.25 น.
14.00 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซานฟรานซิสโก [1]
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก
โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สูฮ่ อ่ งกง เที่ยวบินที่ CX 616
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
เหินฟ้าต่อจากฮ่องกง สูส่ นามบินซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ CX 870
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****

11.35 น.
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เที่ยง
บ่าย

เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ดินแดนที่มีเอกลักษณ์ดว้ ยอาคารตึกรามน้อยใหญ่ลว้ นสร้าง
อยู่ตามเนินเขาสูงๆ ต่ าๆ ของตัวเมื องซึ่ง ตัง้ อยู่ในโอบล้อมของขุนเขาและทะเล หลังจากผ่าน
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาท่านทุกท่านเดินเล่นที่ Pier39 จุด
check-in และเป็ นศูนย์รวมของร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และอีกหนึ่งอย่างที่
พลาดไม่ไ ด้เ มื่ อ ท่า นได้เ ดินทางมาถึง เมื อ งซานฟรานซิ สโก นั่น ก็ คือ การได้รับประทานปูท่ี มี
ชื่อเสียงของเมืองนี ้ นั่นคือ Dungeness Crab ปูชนิดนีเ้ ป็ นปูท่ีสามารถหาทานได้ท่ีเมืองนีเ้ ท่านัน้
จากนัน้ นาท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอร์ร่ีเพื่อ “ล่องเรือ” ชมอ่าวซานฟรานซิสโก
เพลิดเพลินกับอากาศสดชื่นพร้อมชมความงามของตัวเมืองซึ่งตัง้ อยู่รมิ อ่าวที่มีธรรมชาติสวยงาม
เรือจะแล่นผ่านคุกอัลคาทราส ซึ่งครัง้ หนึ่งเคยเป็ นคุกที่ได้ช่ือว่าเป็ นคุกที่แข็งแกร่งมากที่สดุ ในสมัย
นัน้ นักโทษที่มีช่ือเสียงมากที่สุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยู่ท่ีน่ีและเสียชีวิตในคุกแห่งนีก้ ็คือ “อัลคาโปน”
เจ้าพ่อมาเฟี ยแห่งนครชิคาโกนั่นเอง นาท่านสู่ สะพานโกลเด้ นเกต อันโด่งดังเพื่อถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึก สะพานแห่งนีเ้ คยได้ช่ือว่าเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกมาก่อน และถือเป็ นหนึ่งใน
สะพานที่ใช้เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยที่สุดในสมัยนัน้ ในการก่อสร้าง ด้วยสภาพแวดล้อมของเมือง
ซานฟรานซิสโกที่เป็ นเขาและมีลมแรงตลอดทัง้ ปี จึงเป็ นอุปสรรคสาคัญในการก่อสร้าง
รับประทานอาหารเย็น
เข้าพักโรงแรม Four Points by Sheraton Bay Bridge หรือเทียบเท่า ( - / - / D )

ซานฟรานซิสโก – มอนเทอเรย์ – พาโซโรเบิล [2]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาทุกท่านนั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งถือว่าเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซานฟรานฯโดยผูใ้ ด
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองซานฟรานซิสโกก็จะต้องลองนั่งรถรางเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์
แปลกใหม่และยังได้สมั ผัสกับวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองด้วย จากนัน้ นาท่านชมถนน
Crookest Street หรือเรียกว่า “ถนนย่านลอมบาด” เป็ นถนนที่คดเคีย้ วที่สุดในโลกและสองข้าง
ทาง มีไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม นาทุกท่านเดินทางสู่เมืองมอนเทอเรย์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเก่าที่อยูไ่ ปทางใต้ของซานฟรานซิสโก
รับประทานอาหารกลางวัน
ให้ท่านได้เ ดินเล่นที่ Cannery Row ถนนริม นา้ ของเมือง Monterey เป็ นที่ ตงั้ ของโรงงานบรรจุ
กระป๋ องซาร์ดีนจานวนหนึ่งในปั จจุบนั กระป๋ องสุดท้ายปิ ดในปี 1973 และพาท่านขับรถชมวิวริม
ทะเลไปตามถนน 17-Mile Drive ถนนเส้นยาว17ไมล์เรียบไปตามชายฝั่ งแปซิฟิก ผ่านชมบ้านพัก
ตากอากาศสุดหรูริมทะเลตามไหล่เขาที่เหล่าเซเลปและซุปตาร์ทงั้ หลายซือ้ ไว้เพื่อพักผ่อนยามว่าง
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปคู่กับต้น The Lone Cypress ที่ขึน้ บนหินแกรนิตตัง้ ตระหง่านอยู่โดดเดี่ยวริม
ทะเลมานานกว่า 250 ปี ต้นไซเปรสนีไ้ ด้ช่ือว่าเป็ นไอคอนของตะวันตกและได้รบั การขนานนามว่า
เป็ นต้นไม้ท่ีถกู ถ่ายรูปมากที่สดุ ในอเมริกาตะวันตก
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นาท่านเดินทางสู่เมืองพาโซโรเบิล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยูบ่ นแม่นา้
ซาลินาสแคลิฟอร์เนียเมืองนีเ้ ป็ นที่รูจ้ กั จากนา้ พุรอ้ นความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งผลิตไวน์ การ
ผลิตนา้ มันมะกอก สวนอัลมอนด์ และอุตสาหกรรมที่เกิดขึน้ ใหม่คือการปลูกกัญชา
รับประทานอาหารเย็น
เข้าพักโรงแรม Courtyard by Marriott Paso Robles หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

พาโซโรเบิล – โซลแวง – ปาล์มเดล [3]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโซลแวง Solvang (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆที่
ตัง้ อยู่ระหว่างซานฟรานซิสโกและลอสแองเจลลิส เป็ นเมืองที่มีกลิ่นอายความเป็ นเดนมาร์กใน
ดินแดนอเมริกา สถาปั ตยกรรมต่างๆจึงออกไปในแบบเดนิส ให้ทา่ นได้เดินเล่นถ่ายรูปชมเมือง และ
ที่พลาดไม่ได้คือการชิมขนมปังเดนิสที่มีขายทั่วไปในเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ Camarillo Premium Outlets เอ้า เลทสิ น ค้า แบรนด์ดัง อาทิ เ ช่ น Gucci,
Armani, Tory Brush, Kate Space, Coach, etc. และสายกีฬาห้ามพลาดกับ Lululemon, Nike,
Adidas, Under Amor, และอีกหลากหลายแบรนด์มากมายให้ทา่ นได้เดินเลือกซือ้ ตลอดบ่าย
(อาหารกลางเย็นตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ งอย่างเต็มที)่
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักในเมืองปาล์มเดล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชั่วโมง)เข้าพักโรงแรม Hilton Garden Inn Palmdale หรือเทียบเท่า ( B / L / - )

ปาล์มเดล – ลาสเวกัส [4]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองที่ตงั้ อยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 394
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็ นสถานที่ท่ีชาวอเมริกนั และคนทั่วโลกให้ฉายาว่า
"เมื อ งแห่ ง บาป" (Sin City) หรื อนัก เขี ย นบางคนให้ช่ื อ ว่า เป็ น "America's Playground" หรื อ
สนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็ นสถานที่ ๆ มี ลักษณะพิเศษเพราะเมื องทัง้ เมือง
เจริญ เติบโตขึน้ มาจากความก้าวหน้าของกิ จการการพนัน เป็ นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยว
หลั่งไหลเข้ามาต่อมาได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียงได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์
ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อา่ อลังการ
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนัน้ นาทุกท่านช้อปปิ ้งที่ Las Vegas Premium Outlets ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ ้งที่ดีท่ีสดุ และใหญ่
ที่ สุดในลาสเวกัส และยัง มี สิ นค้าแบรนด์เ นมมากมาย อาทิเ ช่น Coach, Burberry, Lacoste,
Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies, Miss sixty, Calvin Klein เป็ นต้น
อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ ้ง
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ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อนฝั่งใต้ [5]
เข้าพักโรงแรม Excalibur Hotel and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / - )
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุ ทยานแห่ งชาติแกรนด์แคนยอน แห่ง รัฐ อริโซน่า ท่านจะพบกับความ
ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งของภูมิประเทศอันยิ่งใหญ่ซ่งึ ยากจะหาที่ไหนในโลกเสมอเหมือนได้ในขนาดอัน
ไพศาลโดยเป็ น โตรกเขาที่มีความยาวถึง 442 ก.ม. กว้าง 28 ก.ม.และลึกถึง 1.6 ก.ม. (ระยะทาง
555 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านชมความงามสง่าของแกรนด์แคนยอน ซึ่งมีหน้าผาหินที่มีอยู่เป็ นชัน้ ๆ ถึง 13 ชัน้ โดยชัน้
ล่างสุดมีอายุถึง 2,000 ล้านปี นาท่านชมความงามของแกรนด์แคนยอน ณ จุดชมวิวบริเวณ เซ้ าท์
ริม (South Rim) ซึ่งเป็ นหน้าผาด้านใต้ อยูใ่ นระดับความสูงถึง 8,200 ฟุต
รับประทานอาหารเย็น
โรงแรม Best Western Premier Squire Inn หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน – เพจ [6]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง เพจ (Page) (ระยะทางประมาณ 220 กม. / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชม.) เป็ นเมืองที่ก่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ.1957 โดยเริ่มต้นจากการเป็ นหมู่บา้ นของคนงานสร้างเขื่อน
Glen Canyon หลังจากนัน้ ก็มีการพัฒนาชุมชน ขยายเป็ นเมืองดังเช่นในปัจจุบนั โดยเมืองเพจ นี ้
ตั้ง อยู่ท างตอนบนของรัฐ Arizona เรี ย กได้ว่ า เป็ น เมื อ งต้น น ้า ของแกรนด์ แคนยอนก็ ว่ า ได้
เนื่องจากแม่นา้ โคโลราโดจะไหลจากเมืองเพจ ลงใต้ไปสูแ่ กรนด์ แคนยอน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านชม Horseshoe Bend ซึ่งเป็ นโค้งนา้ ของแม่นา้ โคโลราโด คล้ายกับเกือกม้า ผืนนา้ ซึ่งอยู่
ด้านล่างของโค้งนา้ แห่งนีเ้ ป็ นสีเขียวเข้ม เหลือบนา้ เงิน ประกอบบรรยากาศ และทัศนียภาพของ
บริเวณโดยรอบนี ้ ให้ทา่ นได้เก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
เข้าพักโรงแรม Courtyard by Marriott Page at Lake Powell หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

เพจ – แอนทีโลป – ลาสเวกัส [7]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
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นาท่านชมความมหัศจรรย์ของแอนทีโลป แคนยอน หุบเขาที่อนั ตรายที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ซึ่ง
ถือว่าเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ดงึ ดูดใจจากช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสนั จากธรรมชาติ ซึ่งก่อเกิดจาก
การตกกระทบของแสงอาทิ ต ย์ท่ี ส าดส่ อ งผ่ า นช่ อ งแคบ สะท้อ นกั บ สี ข องชั้น หิ น Navajo
Sandstone เกิดเป็ นความสวยงามที่น่าประทับใจกับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมา ณ ที่แห่งนี ้
ด้วยความคดเคีย้ ว สลับซับซ้อนไปตามซอกหลืบของหน้าผา สีสันที่เห็นใน Antelope Canyon
จึงเปลี่ยนไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ ในฤดูรอ้ น สีจะออกเป็ นโทนสีแดง ส้ม และ
ม่วง ในฤดูใบไม้ร่วง สีจะออกเป็ นโทนสีอ่อน สบายตา แม้ Antelope Canyon จะขึน้ ชื่อว่าเป็ น
หุบเขาที่อนั ตรายที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็ นหุบเขาที่สวยที่สุด และเป็ นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และได้รบั ความนิยมในการถ่ายรู ปมากที่สดุ แห่ง
หนึ่งในอเมริกา
รับประทานอาหารกลางวัน
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองที่ตงั้ อยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 439
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารเย็น
เข้าสูโ่ รงแรม Excalibur Hotel and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

ลาสเวกัส – ลอสแองเจลลิส – สนามบินลอสแองเจลลิส [8]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ลอสแองเจลิส หรือที่รูจ้ กั กันในชื่อ แอล.เอ. (ระยะทาง 435 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ตัง้ อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็ นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากที่สุดเป็ น
อันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ , วัฒนธรรม และ
วงการบันเทิง
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านสู่ยา่ น ฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาที่ได้สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ให้
ชาวโลกได้ช มมากมายนับ ไม่ ถ้ว น ท่า นจะได้ช ม แมนไชนี ส เธี ย เตอร์ (Mann’s Chinese
Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ ซึ่งปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น TCL Chinese Theatre และชม
ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็ นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวดู เป็ น
จานวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนีซ้ ่ึงท่านจะได้ถ่ายรู ปกับรอยมือ
รอยเท้า ของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวดู เช่น
ทอม แฮงค์, แบรทพิท, แองเจลินา่ โจลี่, ทอม ครูซ เป็ นต้น
ก่อนอาลาสหรัฐอเมริกา นาท่านเดินเล่นชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ ชายหาดซานตาโมนิกา้ อันเลื่องชื่อ
รับประทานอาหารเย็น
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ลอสแองเจลลิส – ฮ่องกง [9]

00.30 น.
วันอังคารที่
14 เม.ย. 2563

เหินฟ้าจาก ลอสแองเจลิสสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 881

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [10]
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

06.45 น.
08.55 น.
10.50 น.

เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CX 717
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

5 - 14 เม.ย. 2563

ผูใ้ หญ่ทา่ นละ (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (นอนกับผูใ้ หญ่1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (นอนกับผูใ้ หญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม)
ผู้ใหญ่ท่านทีส่ าม (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม)
พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม)
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน)

99,999
95,999
79,999
97,999
20,000
25,000

กรุ ๊ปขั้นต่าเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ ๊ปต่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็ นผูใ้ หญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่ง
ห้องหรือเด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทัง้ นีเ้ พื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***
การสารองที่น่ัง
⁜ บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 1 วัน
ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันมิฉะนัน้ จะถือว่าการสารองการเดินทาง
⁜ นัน้
ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
อัตรานี้รวม:
☑ ค่าตั๋วเครือ่ งบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก (Cathay Pacific)
☑ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ
☑ ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
☑ ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
☑ ค่าเข้าสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
☑ ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง

☑ ค่าขนกระเป๋ าซึง่ สายการบินมีบริการสาหรับกระเป๋ าท่านละ 2 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากนา้ หนักหรือจานวนของ
กระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
☑ ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
☑ ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานี้ไม่รวม
☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน)
☒ ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน)
☒ Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋ า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋ า)
☒ ค่าทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
☒ ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
☒ ค่านา้ หนักกระเป๋ าที่เกินจากที่สายการบินกาหนดไว้
☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครือ่ งดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
☒ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
☒ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ตอ้ งการเป็ นกรณีพิเศษ
☒ ค่าธรรมเนียมนา้ มันของสายการบิน (หากมีการปรับขึน้ ) ราคา ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
กรณียกเลิกการเดินทาง
⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินเต็มจานวน
⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 - 30 วัน คืนเงินครึ่งหนึ่งของค่าทัวร์
⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้
⁜ ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ นาเงินชาระค่าตั๋วเครือ่ งบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนาเที่ยว ก่อนผูเ้ ดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก
การเดินทางกับทางบริษัทฯนัน้ ทางบริษัทฯสามารถหักชาระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้ผโู้ ดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

เงือ่ นไข และ หมายเหตุ
⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทัง้ หมด โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
⚠ คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลือ่ นหรือเปลีย่ นแปลงการ
เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
⚠ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึน้ ราคาค่าตั๋วเครือ่ งบิน ค่าภาษี นา้ มัน หรือมีการ
ประกาศขึน้ หรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
⚠ บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการพาเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่นเพื่อทดแทน
หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผเู้ ดินทาง
⚠ บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั สภาวะของสายการบิน โรงแรม
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
⚠ บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้ จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนัน้ ๆ การนาสิง่ ของผิดกฏหมาย

⚠
⚠

⚠

⚠
⚠
⚠
⚠
⚠

ไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง และความประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียและผิดกฏหมาย
การไม่รบั ประทานอาหารในบางมือ้ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุป๊ ก่อนหรือหลังตารางรายการที่กาหนด
ทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หกั คืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รบั บริการนัน้ ๆ
กรณีที่ทา่ นจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านัน้ (เล่มสีเลือดหมู)
การเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขา
กลับ
ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อทาการตรวจสอบสถานะที่น่งั ในวันเดินทางที่ทา่ นต้องการเปลีย่ น และผูโ้ ดยสารจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็ นผูก้ าหนด
ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครือ่ งบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ต๋วั ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ
และเงื่อนไขของสายการบินนัน้ ๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทาการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านัน้ )
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครือ่ งบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้นนั้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ในกรณีที่ลกู ค้าซือ้ ตั๋วเครือ่ งบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง
ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รบั การยืนยันจากทางบริษัทฯ
และได้ทาการออกตั๋วไปแล้วนัน้ บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน
หลังจากการจอง และ ชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ขา้ งต้น

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมตั๋วและภาษีนา้ มัน
และปั จจัยอื่นๆ ฉะนั้นโปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกครั้ง

