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รหัส JFL1902240 
ทัวรฮาวาย Aloha 7 วัน 4 คืน (CI) 
ยู.เอส.เอส. อริโซนา – พระราชวังอิโอลาน ิ 
พั๊นซโบวล  - ไดมอนเฮด – หนาผาพาลี - หาดไวกิกิ 
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วันพุธที ่

 9 ต.ค. 2562 
กรุงเทพฯ – ไตหวัน – ฮอนโนลูลู  [1] 

10.20 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสวุรรณภูม ิ ตัวอักษร S ประตู 9 เคานเตอรสายการบนิ
ไชนา แอรไลน โดยมีเจาหนาของบรษิัทฯ คอยตอนรบัและอํานวยความสะดวกกอน
การเดินทาง 

13.20 น. เหินฟ�าจากกรงุเทพฯ สูไตหวัน เที่ยวบินที ่CI 832 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
21.10 น. เหินฟ�าตอจากไตหวัน สูสนามบินฮอนโนลูล ูโดยเที่ยวบินที่ CI 002 

**** บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล **** 
12.30 น. เดินทางถงึ เมอืงฮอนโนลลูู หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมอืงและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางไปรานอาหารเพื่อรบัประทานอาหาร
กลางวัน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย จากนั้นนทานชมอนุสรณสถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อรโิซนา หรือ เพริลฮารเบอร 

(Pearl Harbor) สมรภมูิเลือดที่นําอเมริกาเขาสูสงครามโลกครัง้ที่ 2 ที่ชนชาวอม
เริกันไมเคยลืม ซึง่ปจจุบันเปนอนุสรณสถานแหงชาตทิี่เตอืนใจคนรุนหลังและ เปน
พิพิธภัณฑที่แสดงเหตกุารณขณะทีก่องบินของญี่ปุ�นเขาทําการโจมต ี
เพิรลฮารเบอร ฐานทัพเรือของสหรฐัอเมรกิาทีส่ําคัญที่สดุในภมูภิาคแปซฟิค ชม
ซากเรือรบหลวง อริโซนา ที่ลมเกยตื้นปจจุบันจะมีไฟ Eternal Flame จุดอยูเพื่อ
ระลึกถงึทหารหาญที่ไดเสียชีวติถงึ 1,177 คน จากการถกูญี่ปุ�นโจมตี  

17:00 น. นําทานเดินทางเขาโรงแรม จากน้ันใหทานไดพกัผอนเปลี่ยนอริยบทหลงัจากการ
เดินไกล ใหทานไดเดินสํารวจและชมความงามของหาดไวกิกิอันเลื่องชื่อ ที่ซึ่งนกั
เดินทางทกุทานฝนที่จะมาเยือนสักครัง้ในชีวติ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 
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วันพฤหัสบดทีี ่

 10 ต.ค. 2562 
ฮอนโนลูลู – ซิตี้ทัวร [2] 

เขาพกัโรงแรม Waikiki Resort หรอืเทียบเทา ( - / L / D ) 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
 เมืองฮอนโนลูล ูเกาะโออาอู มลรัฐฮาวาย เปนรัฐที่ 50 ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟก โดยฮาวายอยูหางจากชายฝم�งสหรฐัอเมรกิาประมาณ 
3,700 กม. (2,300 ไมล) แตเดมิฮาวายถูกเรียกวา "หมูเกาะแซนดวิช" ตัง้โดย 
เจมส คกุ เมื่อลองเรือมาพบเกาะ ในป พ.ศ. 2321 (ค.ศ. 1778) ฮาวายประกอบ
ไปดวยเกาะ นอยใหญ 6 เกาะ คือ คาอู (KAUAI), โออาฮู (OAHU), โมโลไค 
(MOLOKAI), ลาไน (LANAI), เมาว ี(MAUI), ฮาวายอิ หรือ บิ๊กไอสแลนด 
(HAWAII’S BIG ISLAND) หลงัจากนําทานผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง
เรียบรอยแลว นําทานชมเมืองใหญกลางเกาะโออาฮู ชมพระราชวังอโิอลานิ 
(Iolani Palace) สถานทีป่ระทับแหงสดุทายของรพะนางลิลิอูฮาคาลาน ิ
(Liliuakalani) ซึง่ถูกกกับริเวณ ณ พระราชวงัแหงนี้  ภายหลังทีถ่กูยดึอํานาจของ
ฝรั่งผิวขาวเมือ่ พ.ศ. 2436 และทิง้เปนสถานที่ทรงประพันธ บทเพลง “อโลฮา
โออิ” อันลือชื่อระหวางการถกูกกับริเวณดวย ชมสุสาน พั๊นซโบวล (Punch 
Bowl) สุสานทหารอเมรกิันที่สละชีพในเหตกุารณครั้งสําคัญตางๆ รวมทั้ง
เหตกุารณเมื่อครัง้จรวดแชลแลงเจอรระเบดิดวย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานชมรอบเมือง ผานชมไดมอนเฮด (Diamond Head) ภูเขาไฟทีด่ับแลว

กลางเมือง แลวเดินทางสูจดุทีม่ีลมพัดแรงที่สดุ รมิฝم�งมหาสมุทร ณ หนาผาพาลี 
(Pali Lookout) สถานทีท่ี่ชนชาวพื้นเมอืงแรกสละชีพ เมือ่ถกูชนเผาจากเกาะอื่น
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วันศุกรที ่

 11 ต.ค. 2562 
ฮอนโนลูลู – โพลินิเชี่ยน เซ็นเตอร [3] 

นํากองทพัเรือแคนู 1,000 ลําบกุเขามายึดครองไดสําเร็จ  ไดเวลาพอสมควรนํา
ทานเดินทางเขาชมโบวลโฮล (Blow Hole) ชายฝم�งที่นํ้าทะเลนําคลื่นแรงซดัสาดสู
โขดหินใหญที่มโีพรงอากาศ จนทําใหเกิดนํ้าพุงสูขึ้นสูอากาศเปนละอองดวยความ
นาอัศจรรยใจ   

เย็น รับประทานอาหารเย็น 
 เขาพกัโรงแรม Waikiki Resort หรอืเทียบเทา ( B / L / D ) 

 
 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
ชวงเชาวันนี้ใหทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ใหทานไดดื่มดํ่ากับ หาดไวกิกิ หาด
ทรายขาวยาวเหยียดบนคาบชายฝم�งมหาสมุทรแปซิฟก ชายหาดทีม่ีชือ่เสียงทีค่นทัว่
โลกตางฝนจะมาเยือน 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
13.00 น. นําทานเดินทางสู โพลินีเชี่ยน เซน็เตอร ( Polynesian Cultural Center ) 

ซึ่งเปนศูนยวัฒนธรรมของชนเผาตางๆแหงรัฐฮาวาย ซึง่ประกอบดวย 7 เผา ทาน
จะไดสมัผัสวัฒนธรรมของแตละเผาอยางใกลชิด พรอมชมการแสดงระบําของสาว
สวยชาวโพลินีเชี่ยน เสนหแหงแปซฟิกใต 

เย็น รับประทานอาหารเย็น พรอมชมโชวอันยิง่ใหญตระการของเผาโพลนีเชี่ยน  
เขาพกัโรงแรม Waikiki Resort หรอืเทียบเทา ( B / - / D ) 



   

 

5 

วันเสารที ่

 12 ต.ค. 2562 
ฮอนโนลูล ู– อิสระ [4] 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
วันนี้อิสระใหทานมีโอกาสไดสัมผัสเลนนํ้า หรอืเดินเลนชายหาดไวกิกิกับอากาศที่
อบอุนตลอดป หรือทานอาจเลือกไปชอปปم�งทีต่ลาดสินคานานาชาติ 
(International Market) ตลาดทันสมัยที่รวบรวมรานคา และ รานอาหารตาง 
ๆ มากมาย งานศิลป�ทองถิ่นมากมาย  (เดินไดจากโรงแรมที่พกั) 
อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น  
เขาพกัโรงแรม Waikiki Resort หรอืเทียบเทา ( B / - / - ) 
 
 
 
 

Shopping Ala Moana Center 
หรือเลือกที่จะไปอาลาโมนาเซ็นเตอร ชอปปم�งมอลลที่ใหญที่สุดในฮาวาย ทีม่ีราน
แบรนดเนมมากมาย เชน AIX Armani Exchange, Burberry, Bvlgari, 
Coach, DKNY, Guess, Victoria’s Secret และอื่นๆมากมาย โดยทาน
สามารถนัง่รถ Trolleys (สายสีชมพู) ที่ใหบรกิารระหวาง อาลาโมนาเซ็นเตอร 
กับ 14 จดุสถานทีต่างๆในเมืองทีท่านสามารถเดินไปขึ้นไดจากโรงแรมทีพ่ัก โดย
รถจะผานจดุตางทกุๆ 10-12 นาทโีดยมคีาบรกิารทานละ $2 ตอเที่ยว (ราคา
ตรวจสอบเดือน มีนาคม 2562) เดก็อายตุํ่ากวา 2 ขวบขึ้นฟรี เวลาทาํการรถ 
Trolleys 
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จันทร – เสาร 9:10 – 21:59 
อาทติย – และวันหยดุนกัขตัฤกษ 9:10 – 20:09 
** โปรดตรวจสอบตารางเวลาเดนิรถอกีครั้ง ** 

  
 
 
 
 

Atlantis Submarine Tour 
เปดประสบการณใหมกับการดาํดิ่งลงสูใตมหาสมุทรกวา 100 ฟตุ (30 เมตร) ไป
กับเรือดําน้ําแอตแลนติสทีท่ันสมัยและสามารถจุผูโดยสารไดถึง 48 คน ตื่นตากับ
สิ่งมีชวีติใตทองทะเลที่เตมิเต็มแนวปะการงัและซากเรืออับปางเมือ่คุณลองลอยไป
ในนานนํ้าเขตรอนที่พวกเขาเรียกวาบาน ชื่นชมกบัหมูฝงูปลาตามธรรมชาติสีสรร
สดใส หลากส,ี ฉลาม, ปลากระเบน, เตา, ปะการงั และ ดอกไมทะเล อันสวยงาม
มากมาย 

  คาบริการ เริม่ตน 4,500 บาทตอทาน  
  ระยะเวลาทวัร 2 ชัว่โมง เริม่จากรับจากจดุรับและสง 
  เวลาในเรือดํานํา้ 45 นาท ี
  มีบรรยายภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ�น เกาหลี และ สเปน 

 
 
 
 
 

 
Big Island Day Trip 
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วันอาทิตยที ่

 13 ต.ค. 2562 
ฮอนโนลูลู – สนามบิน [5] 

วันจนัทรที ่

 14 ต.ค. 2562 
ไตหวัน – กรุงเทพฯ [6] 

นําทานบนิสูเกาะใหญสุดของหมูเกาะฮาวาย Big Island ลงที่เมืองโคนา เพือ่
สัมผัสความงามตามธรรมชาติและความลกึลับของเกาะใหญ  เย่ียมชมพิพธิภัณฑ
และโรงงานกาแฟ Royal Kona ชมลาวาทีไ่หลออกจากปลองภูเขาไฟ แวะ
อุทยานแหงชาติ Pu'uhonua O Hanaunau ชมหาดทรายสีดํา Punalu'u เย่ียม
ชมอทุยานแหงชาติฮาวายภูเขาไฟ (Hawaii Volcanoes National Park) และ 
Kilauea Iki Overlook กอนจากอทุยานแหงชาตฮิาวายภูเขาไฟแวะใหทานได
เลือกซื้อถั่วแมคคาดาเมียเพื่อเปนของฝาก 

  คาบริการเริม่ตน 15,000 บาทตอทาน (ราคาขึ้นอยูกับคาตั๋วเดินทางจาก
เกาะฮอนโนลูลูไปโคนา) 

  ระยะเวลาทวัร 12 ชั่วโมง เริม่จากรับจากจุดรบัและสง 
  รวมคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดจากฮอนโนลูลูไปโคนา (เวลาบิน 45-

50 นาทตีอเที่ยว) 
  รถบัสปรับอากาศพรอมไกดทองถิ่น (แบบ Sit in Coach) 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
  หลังอาหารเชาอิสระเดินเลนเก็บบรรยากาศอนัสดชื่นกอนเดินทางกลับ 

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินฮอนโนลูล ูเพื่อเดินทางกลับกรงุเทพฯ 
14.55 น. เหินฟ�าจาก ฮอนโนลูล ูสูไตหวัน โดยเที่ยวบินที ่CI 001 

**** บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล**** 
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วันอังคารที ่

 15 ต.ค. 2562 
กรุงเทพฯ [7] 

 
19.30 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
22.35 น.  ออกเดินทางตอ โดยเที่ยวบิน CI 837 

01.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ 
 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 9-15 ต.ค. 2562 

ผูใหญทานละ   (พกัหองละ 2 ทาน) 69,999 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป   (นอนกับผูใหญ1ทาน) 64,999 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  (นอนกับผูใหญ2ทาน และไมมี
เตียงเสรมิ) 

54,999 

พักหองเดี่ยว (จายเพิม่) 15,000 

ไมเอาตัว๋เครือ่งบิน (หกัคืน) 23,000 

กรุปขั้นตํา่เดินทาง 15 คน ในกรณมีกีรุปตํ่ากวา 15 คน จะมกีารเปล่ียนแปลงราคา 
***โรงแรมสวนใหญของประเทศสหรฐัอเมรกิาจะไมมีเตียงเสรมิหรอืเตียงที่สาม กรณทีี่เปน

ผูใหญและตองการพกั 3 ทานตอหนึง่หองหรอืเดก็พกักบัผูใหญ 2 ทานตอหนึง่หอง จะตองพัก
ดวยกันโดยไมมีเตียงเสริม ทัง้นี้เพื่อหลกีเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลงิไหมในหองพกัและ

มีการอพยพ ซึง่เปนหนึง่ในกฎหมายของบางรฐัในประเทศ*** 
 

การสาํรองที่นัง่ 

⁜ 
บริษัทฯ ขอรับคามดัจําสําหรับการสํารองทานละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการ
ยืนยันจากทางบริษทัภายใน 3 วนั  

⁜ 
สวนที่เหลือของราคาทัวร กรุณาชําระใหครบถวนกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน
มิฉะนั้นจะถอืวาการสํารองการเดินทางนั้น 

  ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยดึบางสวนเปนคาดาํเนินการ 
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อัตรานีร้วม: 

☑ 
คาตัว๋เครือ่งบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชนา แอรไลน (CHINA 
AIRLINES) 

☑ คารถรบั – สงปรับอากาศตามรายการ 
☑ คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดียวกัน 
☑ คาอาหารตามรายการที่ระบ ุ
☑ คาเขาสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
☑ คาภาษีสนามบินทุกแหง 

☑ 
คาขนกระเป�าซึ่งสายการบินมีบรกิารสําหรบักระเป�าทานละ 2 ใบ นํา้หนกัไมเกิน 23 
กิโลกรัม หากนํา้หนกัหรอืจํานวนของ 

  
กระเป�าเกินกวาที่กาํหนดทานอาจตองชาํระคาใชจายโดยตรงกับสายการบินที่เคานเตอร
เช็คอิน 

☑ 
คาประกันอุบตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวติ 
(สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 

☑ 
คารกัษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุ วงเงนิทานละ 500,000 บาท (สาํหรบัผูทีอ่ายไุม
เกิน 70 ป) 

☑ 
คาประกัน และ คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุัติเหตุ ไมครอบคลมุผูเดินทางที่มอีายเุกิน 
80 ป 

 
อัตรานีไ้มรวม 

☒ 
คาทปิหวัหนาทวัร (แนะนํา 5 USD ตอวันตอคน และ ขึ้นอยูกบัความพึงพอใจของ
ทาน) 

☒ คาทปิคนขับรถ (5 USD ตอวันตอคน) 
☒ Hotel Porter คาทปิยกกระเป�า (3 USD ตอใบ จายตรงกับทางคนยกกระเป�า) 
☒ คาทาํหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) 
☒ คาธรรมเนียมวีซาประเทศสหรัฐอเมรกิา 
☒ คานํา้หนกักระเป�าที่เกินจากที่สายการบินกาํหนดไว 

☒ 
คาใชจายสวนตวั เชน คาอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, คาโทรศพัท, คาซักรีดและอืน่ๆที่
ไมไดระบุในรายการ 

☒ คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และคาภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
☒ คาบริการรานอาหารบางรานกรณทีี่ตองการเปนกรณพีิเศษ 
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☒ 
คาธรรมเนียมนํา้มันของสายการบิน (หากมกีารปรับขึน้) ราคา ณ วันที่ 19 มีนาคม 
2562 

 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
⁜ ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คนืเงินเต็มจํานวน 

⁜ 
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 - 30 วัน คนืเงินครึง่หนึง่ของคา
ทัวร 

⁜ 
ยกเลิกการเดินทางกะทันหันกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมมีการคืนเงินใดๆ
ทั้งสิ้น 

⁜ 
ยกเวนกรณีทีท่างบริษทัฯ นําเงินชําระคาตัว๋เครื่องบนิ คาแลนด เพือ่เตรียมการจดันาํ
เที่ยว กอนผูเดินทางจะมีการแจงยกเลิก 

  
การเดินทางกับทางบริษทัฯน้ัน ทางบริษัทฯสามารถหกัชาํระคาใชจายตามจรงิกอนที่จะ
คืนใหผูโดยสารได เชน เที่ยวบินพิเศษ  

  
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแคบางสวน เน่ืองจากคา
ตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
เงื่อนไข และ หมายเหต ุ

⚠ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมติองแจง
ใหทราบลวงหนา 

⚠ 
คณะเดินทางตองมีสมาชกิอยางนอย 15 ทานและทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิก หรือ เล่ือนหรอืเปล่ียนแปลงการ 

  เดินทาง ในกรณทีี่สมาชิกไมครบตามจาํนวนดงักลาว 

⚠ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาคาบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาคาตั๋ว
เครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน หรือมีการ 

  
ประกาศขึ้นหรือลดคาเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่จะ
เดินทาง 

⚠ 
บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดย
จะจัดหาสถานทีท่องเที่ยวอื่นเพื่อทดแทน  

  หรือคืนคาเขาชมแกผูเดนิทาง 

⚠ 
บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรม  
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สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาต ิ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิัท 
โดยถือผลประโยชนและความปลอดภัย 

  ของผูเดินทางเปนหลัก 

⚠ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน 
อุบัติเหต ุภัยธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การ 

  
กอการจลาจล ความลาชาของเที่ยวบิน การถกูปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ 
เปนตน 

⚠ 
บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถกูหามเขา
ประเทศนั้นๆ การนําสิง่ของผิดกฏหมาย 

  
ไปหรือกลับระหวางการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติที่สอ
ไปในทางเสื่อมเสียและผดิกฏหมาย 

⚠ 
การไมรบัประทานอาหารในบางมื้อ ไมเที่ยวตามรายการทองเที่ยว การออกหรือเขากรุป
กอนหรือหลงัตารางรายการที่กาํหนด 

  ทางบริษัทฯขออนุญาตไมหักคืนคาใชจายในสวนที่ไมไดรับบรกิารนั้นๆ 

⚠ 
กรณีทีท่านจะใชหนงัสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงนิ) / หนังสือเดินทางนกัการทตู 
(เลมสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  

  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบหากทานถกูปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศใดก็
ตาม เพราะโดยปกตกิารทองเที่ยวจะใช 

  หนังสือเดินทางบคุคลธรรมดาเทานั้น (เลมสีเลือดหมู) 

⚠ 
การเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกบัคณะ หากทาน
ตองการเล่ือนวันเดินทางทัง้ขาไปและขากลับ 

  
ทานจะตองแจงกับทางบริษัทฯ เพือ่ทําการตรวจสอบสถานะที่นัง่ในวันเดินทางที่ทาน
ตองการเปล่ียน และผูโดยสารจะเปน 

  ผูรับผดิชอบคาใชจายสวนตางทีท่างสายการบนิเรียกเกบ็ และเปนผูกําหนด 

⚠ 
ถาทางบริษัทไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว และตองการยกเลิกการใชตั๋ว ผูเดินทางตองรอ
เงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 

  
และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณทีี่สามารถทําการคืนตัว๋ หรือ refund ได
เทานั้น) 

⚠ 
หากทานไมเดนิทางกลับพรอมคณะ ตัว๋เครื่องบินขากลับซึง่ยังไมไดใชนั้น ไมสามารถขอ
คืนเงินได 

⚠ 
ในกรณีที่ลูกคาซื้อตัว๋เครื่องบินเอง และมาเทีย่วรวมกับคณะ (join tour) ลูกคาตอง
เดินทางมาพบคณะเอง และรับผดิชอบ 
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  คาใชจายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ 
ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯกอน เพือ่ยืนยันการเดินทาง 
หากไมไดรับการยืนยันจากทางบริษัทฯ 

  และไดทําการออกตัว๋ไปแลวนั้น บริษัทฯไมขอรับผดิชอบตอคาใชจายใดๆทั้งสิน 

⚠ 
หลังจากการจอง และ ชาํระเงินมัดจาํแลว ทางบริษัทฯ ถอืวาทานยอมรับในขอตกลง 
และ เงือ่นไขทีร่ะบุไวขางตน 

  
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชวงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครื่องบิน  

คาธรรมเนียมตัว๋และภาษีนํ้ามัน 
และปจจัยอื่นๆ ฉะนั้นโปรดตรวจสอบราคากับทางบรษิัทฯ อีกครัง้ 

 


