
 

 

 

 

05.35 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ตัวอักษร S ประตู 9 เคานเ์ตอรส์ายการบินไชน่า แอรไ์ลน ์       
โดยมีเจา้หนา้ของบรษิัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนการเดนิทาง 

08.35 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สูไ่ตห้วนั เท่ียวบนิท่ี CI 838 

13.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิเถาหยวนเพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
14.30 น. เหินฟ้าตอ่จากไตห้วนั สูส่นามบนิฮอนโนลลู ูโดยเท่ียวบนิท่ี CI 002 
                               **** บินขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล **** 

วันอังคารที่ 

 7 เม.ย. 2563 
กรุงเทพฯ – ไตห้วัน – ฮอนโนลลูู  [1] 



05.50 น. เดนิทางถึง เมืองฮอนโนลูลู หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้     
น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ตวัเมืองฮอนโนลูลู เกาะโออาอ ูมลรฐัฮาวาย เป็นรฐัท่ี 50 ของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ตัง้อยูใ่นมหาสมทุรแปซิฟิก โดยฮาวายอยู่ห่างจากชายฝ่ังสหรฐัอเมรกิา ประมาณ 
3,700 กม. (2,300 ไมล)์ หมูเ่กาะฮาวายเกิดจากแนวภเูขาไฟโผลข่ึน้กลางมหาสมทุรแปซิฟิกทอดยาว
ตอ่เน่ืองกนัเป็นลกูโซ่ ประกอบดว้ยเกาะขนาดใหญ่ท่ีปรากฏใหเ้ห็นตามแผนท่ีทางภมูิศาสตร ์8 เกาะ 
คือ ฮาวายอิ หรือ บิก๊ไอสแ์ลนด ์(Hawai’i), เมาวี (Maui), โอวาฮ ู(O’ahu), คาไว (Kaua’i) , โมโลไก 
(Moloka’i), ลาไน (Lana’i), นีเฮา (Ni’ihau), คาโฮลาเว (Kaho’olawe) และ เกาะเล็กเกาะนอ้ยอีก 
124 เกาะ แรกเริ่มเดมิทีเป็นถ่ินอาศยัของชาวพืน้เมืองโปลินีเชียนท่ีอพยพถ่ายเทขา้มไปมาระหวา่ง
เกาะแก่งตา่ง ๆ ในมหาสมทุรแปซิฟิก หมูเ่กาะฮาวายแตเ่ก่าก่อนแยกกนัปกครอง ตอ่มาภายหลงัพระ
เจา้คาเมฮาเมฮามหาราช (King Kamehameha the Great) ไดร้วบรวมหมูเ่กาะเหล่านีเ้ขา้เป็น
อาณาจกัรเดียวกนัเรียกวา่ราชอาณาจกัรฮาวาย ปกครองตอ่เน่ืองสืบมาจนสิน้รชักาลในปี ค.ศ. 1872 
หรือ พ.ศ. 2415 อนัตรงกบัรชัสมยัของพระปิยมหาราชของกรุงสยาม  
น าทา่นชมอนสุรณส์ถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่า หรือ เพริล์ฮารเ์บอร ์(Pearl Harbor) 
สมรภมูิเลือดท่ีน าอเมรกิาเขา้สูส่งครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ีชนชาวอมเรกินัไมเ่คยลืม เพิรล์ฮารเ์บอร ์ฐาน
ทพัเรือของสหรฐัอเมรกิาท่ีส าคญัท่ีสดุในภมูิภาคแปซิฟิค (เน่ืองดว้ยการเท่ียวชมเพิรล์ฮารเ์บอรน์ัน้มี
การจ ากดัผูเ้ขา้ชมตอ่วนั ซึ่งการเขา้ชมเป็นแบบ first come first serve) 

 น าทา่นแวะถ่ายรูปรอบๆ พระราชวังอิโอลานิ (Iolani Palace) พระราชวงัแหง่เดียวในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา และเป็นท่ีประทบัอยา่งเป็นทางการของพระมหากษัตรยิฮ์าวายถึงสองพระองค ์คือ 
พระเจา้คาลาคาอวัแหง่ฮาวาย (King Kalakaua of Hawaii) หรือ สมเดจ็พระราชาธิบดีเดวิด ลาอา
เมอา คามานาคาปอู ูมาฮีนลูานี นาไลอาเอฮโูอกาลานี ลมีูอาลานี 
น าทา่นชมและถ่ายรูปกบัรูปป้ันประดบัทอง Kamehameha Statue มหาราชผูย้ิ่งใหญ่ผูค้น้พบและ
ก่อตัง้ราชอาณาจกัรฮาวาย คาเมฮาเมฮามหาราช (Kamehameha I หรือ King Kamehameha The 

Great) ซึ่งประดษิฐานอยู่หนา้ตกึ Aliʻiolani Hale ซึ่งปัจจบุนัใชเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลสงูของรฐั เป็นท่ีตัง้
ของรฐับาลแหง่ราชอาณาจกัรฮาวายและสาธารณรฐัฮาวาย  
น าทา่นแวะถ่ายรูปรอบๆ พระราชวังอิโอลานิ (Iolani Palace) พระราชวงัแหง่เดียวในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา และเป็นท่ีประทบัอยา่งเป็นทางการของพระมหากษัตรยิฮ์าวายถึงสองพระองค ์คือ 
พระเจา้คาลาคาอวัแหง่ฮาวาย (King Kalakaua of Hawaii) หรือ สมเดจ็พระราชาธิบดีเดวิด ลาอา
เมอา คามานาคาปอู ูมาฮีนลูานี นาไลอาเอฮโูอกาลานี ลมีูอาลานี คาลาคาอวัพระมหากษัตรยิอ์งท่ี 7 
แหง่ราชอาณาจกัรฮาวาย และทรงเป็นสมเดจ็พระราชาธิบดีพระองคแ์รกและพระองคเ์ดียวใน
ราชวงศค์าลาคาอวั ครองราชยใ์นปี พ.ศ.2417-2434 (ค.ศ.1874-1891) และพระองคส์ดุทา้ยท่ี
ประทบั ณ พระราชวงัแหง่นี ้คือ สมเดจ็พระราชินีนาถลีลีโอกาลานีแหง่ฮาวาย(Queen Liliuokalani 
of Hawaii) ครองราชยใ์นปี พ.ศ.2434 (ค.ศ.1891) ตอ่จากพระเชษฐา ตลอดรชักาลพระองคท์รงมี
บทบาทมากมาย ทัง้ปฏิรูปการเมือง ปรบัแกร้ฐัธรรมเพื่อยบัยัง้ชาวอเมรกินัและคืนอ านาจใหช้าว
พืน้เมืองฮาวายและชาวเอเชียท่ีอาศยัอยูก่่อน และความพยายามรา่งรฐัธรรมนญูเหล่านัน้ท าใหเ้กิด
การลม้ลา้งราชอาณาจกัรฮาวายโดยชาวอเมรกินัและยโุรปในปี พ.ศ.2436 (ค.ศ.1893) พระองคท์รง
ยอมรบัและอยูใ่ตร้ฐับาลเฉพาะกาล ซึ่งประกอบไปดว้ยนกัธุรกิจชาวยโุรปและอเมรกิา ก็ไดป้ระสบ



ความส าเรจ็ในการรวมฮาวายเขา้กบัสหรฐัอเมริกา เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2436 (ค.ศ.
1893) โดยรฐับาลสหรฐัอเมริกาประกาศวา่ฮาวายเป็นดนิแดนในอารกัขาของสหรฐัอเมรกิา สมเดจ็
พระราชินีนาถลีลีโอกาลานี ทรงถกูจบักมุเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2438 (ค.ศ.1895) พระองคถ์กู
ตดัสินใหจ้  าคกุ 5 ปี ท างานหนกั และปรบั 5,000 ดอลลาร ์โดยพระองคถ์กูขงัในพระราชวงัอิโอลานิ 
น าทา่นผา่นชม วอชิงตันเพลส (Washington Place) ในอดีตสถานท่ีแหง่เป็นท่ีพกัแหง่สดุทา้ย
ก่อนท่ีสมเดจ็พระราชินีนาถลีลีโอกาลานีแหง่ฮาวายถกูพบและจบักมุในชว่งการโคน่ลม้อาณาจกัร
ฮาวาย หลงัจากนัน้ก็กลายเป็นท่ีอาศยัของผูว้่าการรฐัฮาวายเรื่อยมา จนปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ได้
ถกูก าหนดใหเ้ป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร ์National History Landmark 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าทา่นชมรอบเมือง ผ่านชมไดมอนเฮด (Diamond Head) ภเูขาไฟท่ีดบัแลว้กลางเมือง น าทา่นชม 

โบวล์โฮล (Blow Hole) ชายฝ่ังท่ีน า้ทะเลน าคล่ืนแรงซดัสาดสูโ่ขดหินใหญ่ท่ีมีโพรงอากาศ จนท าให้
เกิดน า้พุง่สูข่ึน้สู่อากาศเป็นละอองดว้ยความนา่อศัจรรยใ์จ    
น าทา่นชมอ่าวฮานาอมูา่ (Hanauma Bay) จากจดุชมวิวมมุสงู  ตัง้อยู่ตามแนวชายฝ่ังตะวนัออก
เฉียงใตข้องเกาะ เป็นทัง้เขตอนรุกัษธ์รรมชาติและเขตอนรุกัษชี์วิตสตัวท์ะเล ปัจจบุนัทางการไดจ้  ากดั
นกัทอ่งเท่ียวตอ่วนั เป็นแหล่งเรียนรูท่ี้มีสตัวท์ะเลอาศยัอยูม่ากกว่า 400 สายพนัธุ ์โดยสตัวเ์ล่ืองช่ือ
คือเตา่ทะเลสีเขียว (Green Sea Turtles) และปลานกแกว้ เป็นทัง้แหลง่อนบุาลทางธรรมชาตแิละท่ี
อยูอ่าศยัของสตัวท์ะเลเหลา่นี ้

16:00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้โรงแรม จากนัน้ใหท้่านไดพ้กัผ่อนเปล่ียนอริยบทหลงัจากการเดนิไกล ใหท้า่นได้
เดนิส ารวจและชมความงามของหาดไวกิกิอนัเล่ืองช่ือ ท่ีซึ่งนกัเดนิทางทกุทา่นฝันท่ีจะมาเยือนสกัครัง้
ในชีวิต 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น 
เขา้พกัโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani ( - / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูโ่ลกแหง่จินตนาการจากภาพยนตรด์งัฮอลีวูด้ “Jurassic Park” ดนิแดนแหง่ขนุเขา
มหมึา ซึ่งเป็นผลจากความอดุมสมบรูณข์องธรรมชาติบนเกาะแหง่นี ้Kualoa Ranch สถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมซึ่งอยู่ห่างจากโฮโนลูลูเพียง 1ชั่วโมง 30 นาที ทัศนียภาพท่ีสวยงามและ
พืน้ท่ีท่ีมีเอกลักษณแ์ตกต่างกันในหลายมุมท าให้ท่ีน่ีไดร้ับความสนใจจากผูส้รา้งภาพยนตร์
มากมายและยังเป็นสถานท่ีถ่ายท าของทัง้  Jurassic Park, Pearl Harbor และ Godzilla พบ
กบักิจกรรมภายใน Kualoa Ranch เดน่ๆมากมาย เชน่ 
ใหท้า่นไดต้ะลอนไปกบัรถจีป๊4WD ขบัเขา้สูป่่า Hakipu`u Jurassic rainforest ฉากป่าจรงิท่ีใชเ้ป็น
ถ่ายท าภาพยนตร ์ทา่นจะไดพ้บกบัความสมบรูณืและธรรมชาตอินัสวยงามของพืน้ป่าแหง่นีแ้ละไม่
แปลกใจเลยว่าท าไมถึงมีผูส้รา้งมากมายมาใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตนรข์องเคา้ (เจา้หนา้ท่ีจะ
มีการตรวจสอบระบบและความปลอ ดภยัทกุอย่างก่อนการออกทวัร)์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัใน Kualoa Ranch  

วันพุธที ่

 8 เม.ย. 2563 
ฮอนโนลูลู [2] 



บา่ย เพลิดเพลินไปกบัการบรรยายของเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะพาถ่ายผา่นชมสถานท่ีถ่ายท าและฉากของ
ภาพยนตรช่ื์อดงัหลายเรื่องของฮอลีวูด้ เชน่ Kong Skull Island, Jurassic World, และ Jumanji 
และท่ีพลาดไมไ่ดท้า่นจะพบกบัรอยเทา้ไดโนเสาร ์หนึ่งในฉากของภาพยนตร ์Jurassic World 
ใหท้า่นไดช้มในส่วนของพืชไรใ่นฟารม์แหง่นี ้ซึ่งลว้นแตเ่ป็นพืชทอ้งถ่ินโดนชาวบา้นละแวกนี ้อ่ิมตา
อ่ิมใจไปกบัวิวทิวทศัน ์ของสถานท่ีแหง่นีท่ี้นิยมใชเ้ป็นสถานท่ีจดัเลีย้งอนัแสนโรแมนติก 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น 
 เขา้พกัโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani ( B / L / D ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
ชว่งเชา้วนันีใ้หท้า่นไดอิ้สระตามอธัยาศยั เพ่ือใหท้า่นไดด่ื้มด ่ากบัหาดไวกิกิ หาดทรายขาวยาว
เหยียดบนคาบชายฝ่ังมหาสมทุรแปซิฟิก ชายหาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีคนทั่วโลกตา่งฝันจะมาเยือน 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
12:00 น าทา่นเดนิทางสูโ่พลินีเชี่ยน เซ็นเตอร ์(Polynesian Cultural Center) ซึ่งเป็นศนูยว์ฒันธรรมของ   

ชนเผา่ตา่งๆแหง่รฐัฮาวาย ซึ่งประกอบดว้ย 7 เผา่ ทา่นจะไดส้มัผสัวฒันธรรมของแตล่ะเผา่อยา่ง
ใกลช้ิด พรอ้มชมการแสดงระบ าของสาวสวยชาวโพลินีเช่ียน เสนห่แ์หง่แปซิฟิกใต ้

เย็น รบัประทานอาหารเย็น พรอ้มชมโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการของเผา่โพลนีเช่ียน  
เขา้พกัโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani ( B / - / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
วนันีอิ้สระใหท้า่นมีโอกาสไดส้มัผสัเลน่น า้ หรือเดนิเล่นชายหาดไวกิกิกบัอากาศท่ีอบอุน่ตลอดปี       
หรือทา่นอาจเลือกไปชอ้ปป้ิงท่ีตลาดสินค้านานาชาต ิ(International Market) ตลาดทนัสมยัท่ี
รวบรวมรา้นคา้ และรา้นอาหารตา่ง ๆ มากมาย งานศลิป์ทอ้งถ่ินมากมาย  (เดนิไดจ้ากโรงแรมท่ีพกั) 
อิสระอาหารกลางวนั และ อาหารเย็น  
เขา้พกัโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani ( B / - / - ) 

 

Shopping Ala Moana Center 
หรือเลือกท่ีจะไปอาลาโมน่าเซ็นเตอร ์ชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในฮาวาย ท่ีมีรา้นแบรนดเ์นม
มากมาย เชน่ AIX Armani Exchange, Burberry, Bvlgari, Coach, DKNY, Guess, Victoria’s 
Secret และอ่ืนๆมากมาย โดยทา่นสามารถนั่งรถ Trolleys (สายสีชมพ)ู ท่ีใหบ้รกิารระหวา่ง อาลาโม
นา่เซ็นเตอร ์กบั 14 จดุสถานท่ีตา่งๆในเมืองท่ีทา่นสามารถเดนิไปขึน้ไดจ้ากโรงแรมท่ีพกั โดยรถจะ
ผา่นจดุตา่งทกุๆ 10 – 12 นาที โดยมีคา่บรกิารทา่นละ $2 ตอ่เท่ียว (ราคาตรวจสอบเดือน มีนาคม 
2562) เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบขึน้ฟรี เวลาท าการรถ Trolleys 
จนัทร ์– เสาร ์09:10 – 21:59 

วันศุกร์ที ่

 10 เม.ย. 2563 
ฮอนโนลูลู – อิสระ [4] 

วันพฤหัสบดทีี ่

 9 เม.ย. 2563 
ฮอนโนลูลู – โพลินิเชี่ยน เซ็นเตอร์ [3] 



อาทิตย ์– และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์09:10 – 20:09 
** โปรดตรวจสอบตารางเวลาเดนิรถอีกครัง้ ** 
Atlantis Submarine Tour 
เปิดประสบการณใ์หมก่บัการด าดิ่งลงสูใ่ตม้หาสมทุรกวา่ 100 ฟตุ (30 เมตร) ไปกบัเรือด าน า้แอ
ตแลนตสิท่ีทนัสมยัและสามารถจผุูโ้ดยสารไดถ้ึง 48 คน ต่ืนตากบัสิ่งมีชีวิตใตท้อ้งทะเลท่ีเตมิเตม็แนว
ปะการงัและซากเรืออบัปางเม่ือคณุล่องลอยไปในนา่นน า้เขตรอ้นท่ีพวกเขาเรียกว่าบา้น ช่ืนชมกบัหมู่
ฝงูปลาตามธรรมชาตสีิสรรสดใส หลากสี, ฉลาม, ปลากระเบน, เตา่, ปะการงั และ ดอกไมท้ะเล อนั
สวยงามมากมาย 

 คา่บริการ เริ่มตน้ 4,500 บาทตอ่ทา่น  
 ระยะเวลาทวัร ์2 ชั่วโมง เริ่มจากจดุรบัและสง่ 
 เวลาในเรือด าน า้ 45 นาที 
 มีบรรยายภาษา องักฤษ จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี และ สเปน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
  หลงัอาหารเชา้อิสระเดนิเลน่เก็บบรรยากาศอนัสดช่ืนก่อนเดนิทางกลบั 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอนโนลลู ูเพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
07.50 น. เหินฟ้าจากฮอนโนลลู ูสูไ่ตห้วนั โดยเท่ียวบนิท่ี CI 001 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล**** 
12.25 น. เดนิทางถึงสนามบนิเถาหยวนเพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
13.35 น.  ออกเดนิทางตอ่ โดยเท่ียวบนิ CI 835 

16.20 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 7-12 เม.ย. 2563 

ผูใ้หญ่ทา่นละ   (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 69,999 

เดก็อายตุ  ่ากว่า 12 ปี   (นอนกบัผูใ้หญ่1ทา่น) 66,999 

เดก็อายตุ  ่ากว่า 12 ปี  (นอนกบัผูใ้หญ่2ทา่น และไมมี่เตียงเสรมิ) 54,999 

ผูใ้หญ่ทา่นท่ีสาม (นอนกบัผูใ้หญ่2ทา่น และไมมี่เตียงเสริม) 67,999 

พกัหอ้งเด่ียว (จา่ยเพิ่ม) 15,000 

ไมเ่อาตั๋วเครื่องบนิ (หกัคืน) 20,000 

วันเสาร์ที ่

 11 เม.ย. 2563 
ฮอนโนลูล ู– สนามบิน [5] 

วันอาทิตยท์ี ่

 12 เม.ย. 2563 
ไต้หวัน – กรุงเทพฯ [6] 



กรุ๊ปขัน้ต  ่าเดนิทาง 15 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต ่ากวา่ 15 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 
***โรงแรมสว่นใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมรกิาจะไมมี่เตียงเสรมิหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ีเป็นผูใ้หญ่และตอ้งการพกั 3 
ทา่นตอ่หนึ่งหอ้งหรือเดก็พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไมมี่เตียงเสรมิ ทัง้นีเ้พ่ือหลีกเล่ียง
ความเส่ียงในกรณีเกิดเหตเุพลิงไหมใ้นหอ้งพกัและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรฐัในประเทศ*** 

 
การส ารองที่น่ัง 

⁜ 
บรษิัทฯ ขอรบัคา่มดัจ าส าหรบัการส ารองทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบรษิัท
ภายใน 1 วนั  

⁜ 
สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร ์ กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการ
ส ารองการเดนิทางนัน้ 

  ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 
 
อัตรานีร้วม: 

☑ คา่ตั๋วเครื่องบนิไป – กลบั Economy Class สายการบนิไชนา่ แอรไ์ลน ์(CHINA AIRLINES) 

☑ คา่รถรบั – สง่ปรบัอากาศตามรายการ 

☑ คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

☑ คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 

☑ คา่เขา้สถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

☑ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

☑ 
คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบนิมีบรกิารส าหรบักระเป๋าท่านละ 2 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั หากน า้หนกัหรือ
จ านวนของ 

  กระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 

☑ คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

☑ คา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

☑ คา่ประกนั และ คา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผูเ้ดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

☒ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์(แนะน า 5 USD ตอ่วนัตอ่คน และ ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น) 

☒ คา่ทิปคนขบัรถ (5 USD ตอ่วนัตอ่คน) 

☒ Hotel Porter คา่ทิปยกกระเป๋า (3 USD ตอ่ใบ จา่ยตรงกบัทางคนยกกระเป๋า) 

☒ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (PASSPORT) 

☒ คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรฐัอเมรกิา 

☒ คา่น า้หนกักระเป๋าท่ีเกินจากท่ีสายการบนิก าหนดไว ้

☒ คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ คา่อาหารเครื่องดื่มพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดและอ่ืนๆท่ีไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 

☒ คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

☒ คา่บริการรา้นอาหารบางรา้นกรณีท่ีตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ คา่ธรรมเนียมน า้มนัของสายการบนิ (หากมีการปรบัขึน้) ราคา ณ วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 



 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

⁜ ยกเลิกการเดนิทางก่อนการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงนิเตม็จ านวน 

⁜ ยกเลิกการเดนิทางก่อนการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 - 30 วนั คืนเงินคร่ึงหน่ึงของค่าทัวร ์

⁜ ยกเลิกการเดนิทางกะทนัหนัก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆท้ังสิน้ 

⁜ 
ยกเวน้กรณีท่ีทางบรษิัทฯ น าเงินช าระคา่ตั๋วเครื่องบนิ คา่แลนด ์เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนผูเ้ดนิทางจะ
มีการแจง้ยกเลิก 

  
การเดนิทางกบัทางบริษัทฯนัน้ ทางบริษัทฯสามารถหกัช าระคา่ใชจ้า่ยตามจรงิก่อนท่ีจะคืนใหผู้โ้ดยสารได ้
เชน่ เท่ียวบนิพิเศษ  

  
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแ้คบ่างสว่น เน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยใน
เท่ียวบนินัน้ๆ 

 
เงือ่นไข และ หมายเหตุ 

⚠ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม และ เง่ือนไขทัง้หมด โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

⚠ 
คณะเดนิทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 15 ทา่นและทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ
เปล่ียนแปลงการ 

  เดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

⚠ 
บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บรกิารในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตั๋วเคร่ืองบิน คา่ภาษีน า้มนั 
หรือมีการ 

  ประกาศขึน้หรือลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัท่ีจะเดนิทาง 

⚠ 
บรษิัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวอ่ืนเพ่ือทดแทน  

  หรือคืนคา่เขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทาง 

⚠ 
บรษิัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสาย
การบนิ โรงแรม  

  
สภาวะทางการเมือง และภยัธรรมชาต ิฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัท โดยถือผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยั 

  ของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

⚠ 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาต ิการนดั
หยดุงาน การ 

  ก่อการจลาจล ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

⚠ 
บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูหา้มเขา้ประเทศนัน้ๆ การน า
สิ่งของผิดกฏหมาย 

  
ไปหรือกลบัระหว่างการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไม่ถกูตอ้ง และความประพฤติท่ีสอ่ไปในทางเส่ือมเสียและ
ผิดกฏหมาย 

⚠ 
การไมร่บัประทานอาหารในบางมือ้ ไมเ่ท่ียวตามรายการทอ่งเท่ียว การออกหรือเขา้กรุ๊ปก่อนหรือหลงัตาราง
รายการท่ีก าหนด 



  ทางบรษิัทฯขออนญุาตไมห่กัคืนคา่ใชจ่า่ยในสว่นท่ีไมไ่ดร้บับรกิารนัน้ๆ 

⚠ 
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) / หนงัสือเดนิทางนกัการทตู (เลม่สีแดง) ในการเดนิทาง
กบัคณะ  

  
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบหากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติ
การทอ่งเท่ียวจะใช ้

  หนงัสือเดนิทางบคุคลธรรมดาเทา่นัน้ (เลม่สีเลือดหม)ู 

⚠ 
การเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกบัคณะ หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางทัง้
ขาไปและขากลบั 

  
ทา่นจะตอ้งแจง้กบัทางบรษิัทฯ เพ่ือท าการตรวจสอบสถานะท่ีนั่งในวนัเดนิทางท่ีท่านตอ้งการเปล่ียน และ
ผูโ้ดยสารจะเป็น 

  ผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีทางสายการบนิเรียกเก็บ และเป็นผูก้  าหนด 

⚠ 
ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ และตอ้งการยกเลิกการใชต้ั๋ว ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงินคืน (refund) 
ระยะเวลาตามระบบ 

  และเง่ือนไขของสายการบินนัน้ๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถท าการคืนตั๋ว หรือ refund ไดเ้ทา่นัน้) 

⚠ หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้

⚠ 
ในกรณีท่ีลกูคา้ซือ้ตั๋วเครื่องบินเอง และมาเท่ียวรว่มกบัคณะ (join tour) ลกูคา้ตอ้งเดินทางมาพบคณะเอง และ
รบัผิดชอบ 

  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาพบคณะเอง 

⚠ 
ทา่นท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบรษิัทฯก่อน เพ่ือยืนยนัการเดนิทาง หากไมไ่ดร้บัการยืนยนั
จากทางบริษัทฯ 

  และไดท้  าการออกตั๋วไปแลว้นัน้ บรษิัทฯไมข่อรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน 

⚠ 
หลงัจากการจอง และ ช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยอมรบัในขอ้ตกลง และ เง่ือนไขท่ีระบไุว้
ขา้งตน้ 

  

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเทศกาล ตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ค่าธรรมเนียมตั๋วและภาษีน า้มัน 

และปัจจัยอื่นๆ ฉะน้ันโปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกคร้ัง 

 


