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วันเสาร์ที ่
12 ต.ค. 2562 

 

กรุงเทพฯ – ไทเป – ออนตาริโอ – ลอสแองเจลลสิ  [1] 

 
 

 
 

08.00 น. คณะพร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อักษรแถว S ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า แอร์ไลน์โดยมี
เจ้าหน้าของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.00 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ ประเทศไต้หวัน เที่ยวบินที่  CI 834 
15.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
18.10 น. ออกเดินทางต่อจากไต้หวัน สู่ สนามบินนานาชาติออนตาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยเที่ยวบินที่  CI 024 
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **** 

15.15 น.  เดินทางถึง เมืองออนตาริโอ  หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดินทาง สู่เมืองลอสแองเจลลิส  หรือที่รู้จักกันในชื่อ แอล.เอ. (ระยะทาง 376 กม. ใช้เวลา 
เดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 
2 ของประเทศ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 เข้าพักท่ีโรงแรม  Doubletree by Hilton Hotel Los Angeles - Rosemead  ( - /- / D ) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันอาทิตยท์ี ่
13 ต.ค. 2562 

 

ลอสแองเจลลสิ -  ลาสเวกสั  [2] 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ ย่าน ฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายา ที่ได้สร้างสรรค์
หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่ถ้วน 
จากนั้นชม แมนไชนีส เธียเตอร์ (Mann’s Chinese Theater  
โรงภาพยนตร์สถาปัตยกรรมแบบจีนประยุกต์ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยน

ชื่อเป็น TCL Chinese Theatre และชม ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม 
(Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูด
ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ เป็นจ านวนมาก 
ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับ รอยมือ 
รอยเท้า ของเหล่าดาราชื่อดังที่

ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด เช่น 
ทอม แฮงค,์ แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี่, ทอม ครูซ เป็นต้น  

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าทุกท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัส เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 328 กม. ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) เป็น
สถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป"      
(Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็น "America's Playground" 
หรือ สนามเด็กเล่นของคนสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานที่ๆมี
ลักษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรง
ดึงดูดหลักให้นักท่องเที ่ยวหลั ่งไหลเข้ามาสู่เมืองแห่งนี้ ต่อมาได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง
ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่า
อลังการขนาดใหญ่มากกว่าที่อ่ืนในโลกเลยก็ว่าได้  เมื่อท่านเดินทางถึง เมืองลาสเวกัส น าทุกท่านช้อป
ปิ้งที่ ลาสเวกัส พรีเม่ียม เอาท์เล็ต (Las Vegas Premium Outlets) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุด
และใหญ่ที่สุดในลาสเวกัส และยังมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นน ามากมาย อาทิเช่น Coach, Burberry, 
Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies, Miss sixty, Calvin Klein เป็นต้น  

เย็น อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง 
เข้าพักทีโ่รงแรม  Excalibur Hotel and Casino  ( B / L / - ) 
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วันจันทร์ที ่
14 ต.ค. 2562 

 

ลาสเวกสั - สกายวอล์ค – ลาสเวกสั  [3] 

วันอังคารที่ 
15 ต.ค. 2562 

 

ลาสเวกสั – BARSTOW OUTLETS – เฟรสโน [4] 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของภูผาหินที่
สร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับล้านๆปี (ระยะทาง 128 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน 
Eagle Point, Skywalk Glass Bridge สกายวอร์คเป็นสะพาน
แก้วเกือกม้าที่มีความสูงถึง 4,000 feet หรือ 1,200 เมตร เหนือ
แม่น้ าโคโลราโดที่ทอดผ่านหุบเหวของแกรนด์แคนย่อนพิสูจน์แล้วว่า
สามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนักๆได้อย่างปลอดภัย 
ระหว่างทางเดินนั้นเป็นกระจกใสถ้ามองลงไปจะเห็นเหวที่อยู่
ด้านล่างได้อย่างชัดเจนและหวาดเสียว  ให้ท่านได้ประทับใจกับประสบการณ์นี้ (Skywalk Glass 
Bridge ไม่อนุญาตให้น ากล้องถ่ายรูปส่วนตัวขึ้นไปถ่าย  ต้องใช้บริการของอุทยานเท่านั้น ราคาค่า
รูปตกใบละ 30 เหรียญ  
 
โดยจะมีล็อคเกอร์ส าหรับเก็บกล้องถ่ายรูป)  Guano Point จุดนี้
ท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี้ลับของแกรนด์แคนย่อน
และแม่น้ าโคโลราโด (หากท่านใดที่ต้องการจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ 
สามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
ประมาณ $220 ต่อท่าน) จากนัน้เดินทางกลับ สู่ เมืองลาสเวกัส 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
เข้าพักท่ีโรงแรม Excalibur Hotel and Casino ( B / L / D ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางจาก เมืองลาสเวกัส สู่ เมืองเฟรสโน โดยระหว่างทางแวะ Tanger Barstow Factory 
Outlets (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจาก
โรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban Tommy 
Hifiger, GAP, Guese, American Eager Outfitters, Timber Land, Banana Republic, Calvin 
Klein, Samsonite. เป็นต้น 
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วันพุธที ่
16 ต.ค. 2562 

 

เฟรสโน -  อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ – ซานฟรานซิสโก [5] 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) “เฟรสโน” เป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 ของ
มลฑลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์กลางการธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูง 
ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุด 
อาคารที่สูงที่สุดในเมืองนี้มีเพียงแค่ 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ในฐานะเมืองใหม่จึงมี
ความเป็นเมืองส าหรับ "มนุษย์เดินดิน" มากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า ดาวตลก/นักร้อง  แดนนี่ เคย์เคย
กล่าวถึงเมืองเฟรสโนไว้ว่า "ฮัลโหล(สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน" ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิสและ
ชาวซานฟรานซิสโกซึ่งมองดูชาวเฟรสโนที่อยู่ระหว่างมหานครทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลกและค่อนข้างดู
แคลนชาวชานเมืองเฟรสโนว่า "ร้อนเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรม ไม่มีชีวิตกลางคืน ฯลฯ" 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 เข้าพักทีโ่รงแรม Radisson Hotel Fresno Conference Center  ( B / L / D ) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
เดิ นทางจาก  เมื อง เฟรสโน  สู่  อุทยานแห่ งชาติ โย เซ มิติ 
(YOSEMITE NATIONAL PARK) (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพ่ือชมความงามทางธรรมชาติที่
สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ
ถูกประกาศให้ เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี  ค.ศ. 1890 และมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกว่า 1 ล้านคนต่อปี สัมผัสธรรมชาติ ชมพันธุ์ไม้แปลกตา สายน้ าและน้ าตก 
โดยอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา น าท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามจุด
ที่น่าสนใจและสวยงามต่างๆภายในอุทยาน  น าท่านเที่ยวชมความงามโดยรอบของอุทยานที่ มีความ
กว้างใหญ่และมีพ้ืนที่ทั้งหมดถึง 7 แสนกว่าเอเคอร์ ชมความยิ่งใหญ่ของ
ภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ El Capitan ที่มีความสูงถึง 2,900 ฟุต ที่ตั้ง
ตระหง่านอยู่ใจกลางของอุทยานแห่งชาติโยเซมิติ ชมความงามของ น้ าตก
โยเซมิติ (Yosemite Falls) ที่ความสูงถึง 2,425 ฟุตและไหลลงมาจาก
ยอดเขาของภูเขาเซียร่า เนวาด้า โดยน้ าตกนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งมี
ความงามและความสูงแตกต่างกนัไป 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทาง สู่ เมืองซานฟรานซิสโก (ระยะทาง 178 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

ดินแดนที่มีเอกลักษณ์ด้วยอาคารตึกรามน้อยใหญ่ล้วนสร้างอยู่ตาม
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วันพฤหัสบดทีี ่    
17 ต.ค. 2562 

 

 ซานฟรานซสิโก [6] 

เนินเขาสูงๆ ต่ าๆ ของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมของขุนเขาและทะเล และอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้
เมื่อท่านได้เดินทางมาถึงเมืองซานฟรานซิสโก นั่นก็คือ การได้รับประทานปูที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ นั่น
คือ Dungeness Crab ปูชนิดนี้เป็นปูที่สามารถหาทานได้ที่เมืองนี้เท่านั้น 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
เข้าพักทีโ่รงแรม Four Point by Sheraton San Francisco Bay Bridge ( B / L / D ) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
น าทุกท่าน นั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งรถรางถือว่าเป็นเอกลักษณ์
ของเมืองซานฟรานอย่างหนึ่งโดยผู้ใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมือง
ซานฟรานซิสโกก็จะต้องลองนั่งรถรางเพ่ือสัมผัสกับประสบการณ์
แปลกใหม่และยังได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของเมือง
ด้วย น าท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า “ถนนย่านลอม
บาด” เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทาง มีไม้ประดับ
มากมายอย่างสวยงาม 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย น าท่านสู่ ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอร์รี่เพ่ือ“ล่องเรือ”ชม อ่าวซานฟรานซิสโก 

เพลิดเพลินกับอากาศสดชื่นพร้อมชมความงามของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่
ริมอ่าวที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือจะแล่นผ่าน 
คุกอัลคาทราส ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคุกที่ได้ชื่อว่า เป็นคุกท่ีแข็งแกร่ง
มากที่สุดในสมัยนั้นนักโทษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยู่

ที่นี่และเสียชีวิตในคุกแห่งนี้ก็คือ “อัลคาโปน” เจ้าพ่อมาเฟียแห่ง
นครชิคาโกนั่นเอง 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
เข้าพักที่โรงแรม Four Point by Sheraton San Francisco 
Bay Bridge (B / L / D) 
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วันศุกร์ที ่
18 ต.ค.2562 

 

 ซานฟรานซสิโก  [7] 

วันเสาร์ที ่
19 ต.ค. 2562 

 

 ซานฟรานซิสโก – ไทเป  [8] 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกท อันโด่งดังและแวะให้ท่านเก็บภาพ
เป็นที่ระลึก จากนั้นน าท่านสู่ Palace of Fine Arts สถานที่ตั้งของ
โดมรูปทรงโรมัน สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นเมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมา สร้าง
ขึ้นเพื่อใช้ในการจัดงาน World Fair ในสมัยก่อนซึ่งเมืองซานฟราน
ซิสโกเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนั้น และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ที่คู่บ่าวสาวมากมาย ใช้เป็นสถานที่ 
 
 
ถ่ายภาพแต่งงาน หรือแม้แต่การจัดงานแต่งงาน ณ ที่แห่งนี้ รวมไปถึงเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์อีก
หลายเรื่อง รวมถึงละครของไทยด้วยเช่นกัน อาทิ
เช่น ละครเรื่อง “ทรายสีเพลิง”น าท่านเดินทางขึ้น
เขาTwin Peak ชมความงามของเมืองซานฟรานซิส
โกโดยรอบได้จากจุดนี้ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดใน
การถ่ายภาพแบบ Panorama 360 องศา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านช้อปปิ้งย่าน Union Square ย่านใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก 

ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังในห้าง Macy's Union 
Square ที่มีครบครันให้ท่านเลือกโดยเฉพาะเครื่องส าอางค์ยี่ห้อ
ต่างๆ ทั้งของอเมริกาและยุโรป และทุกท่านยังได้ส่วนลดพิเศษ
ส าหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น  
21.00 น. ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

01.05 น. เหินฟ้าจาก สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก สู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดย
เที่ยวบินที่ CI003 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **** 
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วันอาทิตยท์ี ่
20 ต.ค. 2562 

 

 ไทเป - กรุงเทพฯ  [9] 

 
05.25 น เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
07.05 น. ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CI833 
09.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

              

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 12 – 20 ตุลาคม 2562 ราคา 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 79,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 75,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 69,999 

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 15,000 

ไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน (หักคืน) 22,000 
 

กรุ๊ปขั้นต่ าเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 
 

*** โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ีเป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหน่ึงห้องหรือเด็ก
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ท้ังน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการ

อพยพ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ *** 

การส ารองท่ีนั่ง 
⁜ บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 24 ช่ัวโมง 
⁜ ส่วนท่ีเหลือของราคาทัวร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการเดินทางนั้น 
  ถูกยกเลิก และบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
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อัตรานี้รวม: 

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CHINA AIRLINES) 

☑ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ 

☑ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 

☑ ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าเข้าสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

☑ ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ าหนักหรือจ านวนของ 

 กระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

☑ ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 
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อัตรานี้ไม่รวม 

☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน และ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน) 

☒ ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า) 

☒ ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 

☒ ค่าน้ าหนักกระเป๋าที่เกินจากท่ีสายการบินก าหนดไว้ 

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

☒ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวน 

⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 - 30 วัน คืนเงินครึ่งหนึ่งของค่าทัวร์ 

⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น 

⁜ ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ น าเงินช าระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดน าเที่ยว ก่อนผู้เดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก 

  การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักช าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้ผู้โดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ  

  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 
 

เง่ือนไข และ หมายเหตุ 

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

⚠ คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ 
  เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 

⚠ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน หรือมีการ 
  ประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีจะเดินทาง 

⚠ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานท่ีท่องเที่ยวอ่ืนเพื่อทดแทน  
  หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทาง 

⚠ บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม  
  สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย 
  ของผู้เดินทางเป็นหลัก 

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน่ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ 
  ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
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⚠ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศน้ันๆ การน าสิ่งของผิดกฏหมาย 
  ไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 

⚠ การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่ก าหนด 
  ทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนท่ีไม่ได้รับบริการนั้นๆ 

⚠ กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้ 
  หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 

⚠ การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ 
  ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อท าการตรวจสอบสถานะท่ีนั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็น 
  ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้ก าหนด 

⚠ ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 
  และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถท าการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่าน้ัน) 

⚠ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

⚠ ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ 
  และได้ท าการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน 

⚠ หลังจากการจอง และ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น 
  

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล ต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน ค่าธรรมเนียมตั๋วและภาษีน้ ามัน 

และปัจจัยอื่นๆ ฉะนัน้โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกคร้ัง 

 


