
   

 

รหัส JFL1902239 
ทัวร อเมริกาตะวันตก  9 วัน 6 คืน (CI) 
แมนไชนีส เธียเตอร - ฮอลลีวูด วอลก ออฟ เฟม  
ลาสเวกัส พรีเม่ียม เอาทเล็ต - อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน 
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08.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอักษรแถว S ประตู 9 เคานเตอรสายการบินไช

นา แอรไลนโดยมีเจาหนาของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการ
เดินทาง 

11.00 น. เหินฟ�าจากกรุงเทพฯ สู ประเทศไตหวัน เที่ยวบินที่  CI 834 
15.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
18.10 น. ออกเดินทางตอจากไตหวัน สู สนามบินนานาชาติออนตาริโอ รัฐแคลิฟอรเนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที ่ CI 024 
**** บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล **** 

15.15 น.  เดินทางถงึ เมืองออนตารโิอ  หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมอืงและ
ศุลกากรเรียบรอยแลว 

นําทานเดินทาง สูเมืองลอสแองเจลลิส  หรือที่รูจกักันในช่ือ แอล.เอ. (ระยะทาง 
376 กม. ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 3.50 ช่ัวโมง) ต้ังอยูในรัฐแคลิฟอรเนียเปนเมอืงใหญทีม่ีประชากร
มากที่สดุเปนอันดับ 2 ของประเทศ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 เ ข  า พั ก ที่ โ ร ง แ ร ม   Doubletree by Hilton Hotel Los Angeles - 

Rosemead  ( - /- / D ) 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
เดินทางสู ยาน ฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายา ที่ไดสรางสรรคหนังดังจาก 
 

วันเสารที ่
12 ต.ค. 2562 กรุงเทพฯ – ไทเป – ออนตาริโอ – ลอสแองเจลลิส  [1] 

วันอาทิตยที ่
13 ต.ค. 2562 ลอสแองเจลลิส -  ลาสเวกัส  [2] 



   

 

อดีตจนถึงปจจุบัน ใหชาวโลกไดชมมากมายนับไมถวน จากนั้นชม แมนไชนีส เธีย
เตอร (Mann’s Chinese Theater  โรงภาพยนตร สถาป ตยกรรมแบบจีน
ประยุกต ซึ ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน TCL Chinese Theatre และชม ฮอลลีวูด 
วอลก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเปนถนนที่ดาราระดับฮอลลี
วูดไดประทับรอยมือและรอยเทาไวตามทองถนนแหงน้ีเปนจํานวนมาก ซึ่งทานจะได
ถายรูปกับ รอยมือ รอยเทา ของเหลาดาราช่ือดังที่ประทับไวพรอมช่ือจารึกของดารา
ตุกตาทองบนถนนฮอลลีวูด เชน ทอม แฮงค, แบรทพิท, แองเจลินา โจลี่, ทอม ครูซ 
เปนตน  

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทุกทานเดินทางสู ลาสเวกัส เมืองที่ต้ังอยูในรัฐเนวาดา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 328 กม. ใชเวลา
ประมาณ 6 ช่ัวโมง) เปนสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่ว
โลกใหฉายาวา "เมืองแหงบาป"      (Sin City) หรือนักเขียนบางคนใหชื ่อวาเปน 
"America's Playground" หรือ สนามเด็กเลนของคนสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเปน
สถานที่ๆมีลักษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความกาวหนา
ของกิจการการพนัน เปนแรงดึงดูดหลักใหนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามาสูเมืองแหงน้ี 
ตอมาไดพัฒนาไปสูธุรกิจบริการใกลเคียงไดแก โรงแรม ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม 
รานอาหาร หางสรรพสินคา ซึ่งลวนแลวแตมีความโออาอลังการขนาดใหญมากกวาที่
อื ่นในโลกเลยก็วาได  เมื่อทานเดินทางถึง เมืองลาสเวกัส นําทุกทานชอปปم�งที่ 
ลาสเวกัส พรีเม่ียม เอาทเล็ต (Las Vegas Premium Outlets) ซึ่งเปนแหลงช
อปปم�งที่ดีที่สุดและใหญที่สุดในลาสเวกัส และยังมีสินคาแบรนดเนมชั้นนํามากมาย 
อาทิเชน Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, 
Energies, Miss sixty, Calvin Klein เปนตน  



   

 

เย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินชอปปم�ง 
เขาพักที่โรงแรม  Excalibur Hotel and Casino  ( B / L / - ) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน ทานจะไดพบกับความยิ่งใหญ
ของภูผาหินที่สรางสรรคจากธรรมชาติมานับลานๆป (ระยะทาง 128 กม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภายในอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน 
Eagle Point, Skywalk Glass Bridge 
สกายวอรคเปนสะพานแกวเกือกมาที่มีความสูงถึง 
4,000 feet หร ือ  1,200 เมตร เหน ือแม น ํ ้ า
โคโลราโดที่ทอดผานหุบเหวของแกรนดแคนยอน
พิสูจนแลววาสามารถทานแรงของรถตางๆและพายุหนักๆไดอยางปลอดภัย ระหวาง
ทางเดินนั้นเปนกระจกใสถามองลงไปจะเห็นเหวที่อยูดานลางไดอยางชัดเจนและ
หวาดเสียว  ใหทานไดประทับใจกับประสบการณน้ี (Skywalk Glass Bridge ไม
อนุญาตใหนํากลองถายรูปสวนตัวขึ้นไปถาย  ตองใชบริการของอุทยานเทาน้ัน 
ราคาคารูปตกใบละ 30 เหรียญ  
 
โดยจะมีล ็อคเกอรส ําหรับเก ็บกลองถ ายรูป)  
Guano Point จุดนี้ทานสามารถชมธรรมชาติความ
งาม ความลี ้ลับของแกรนดแคนยอนและแมนํ ้า
โคโลราโด (หากทานใดที่ตองการจะนั่งเฮลิคอปเตอร 
สามารถแจงความประสงคกับหัวหนาทัวรได โดยมีคาใชจายเพิ่มเติมประมาณ $220 
ตอทาน) จากน้ันเดินทางกลับ สู เมืองลาสเวกัส 

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

 

วันจนัทรที ่
14 ต.ค. 2562 

ลาสเวกัส - สกายวอลค – ลาสเวกัส  [3] 



   

 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
นําทานเดินทางจาก เมืองลาสเวกัส สู เมืองเฟรสโน โดยระหวางทางแวะ Tanger 
Barstow Factory Outlets (ระยะทาง 62 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ช่ัวโมง) ใหทานชอปปم�งสินคาราคาตรงจากโรงงาน พบกับรานขายเสื้อผาดังๆ อาทิ
เชน Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban Tommy Hifiger, GAP, Guese, 
American Eager Outfitters, Timber Land, Banana Republic, Calvin 
Klein, Samsonite. เปนตน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางตอสู เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 150 กม. 

ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) “เฟรสโน” เปนเมือง
ใหญอันดับ 8 ของมลฑลรัฐแคลิฟอรเนีย เปนศูนยกลาง
การธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะ
ใหมหมด รถเมลจอดป�ายตรงเวลาที่สุด อาคารที่สูงที่สุดในเมืองน้ีมีเพียงแค 20 ช้ัน 
จึงไมบดบังทิวทัศนชนบทของทีน่ี่ในฐานะเมืองใหมจึงมคีวามเปนเมืองสําหรับ "มนุษย
เดินดิน" มากกวาหุนยนต หรือคนบา ดาวตลก/นักรอง  แดนน่ี เคยเคยกลาวถึง
เมืองเฟรสโนไววา "ฮัลโหล(สวัสดี) เฟรสโน, ลากอน เฟรสโน" ในขณะที่ชาวลอสแอง
เจลิสและชาวซานฟรานซิสโกซึ่งมองดูชาวเฟรสโนที่อยูระหวางมหานครทั้งสองนี้เปน
เรื่องตลกและคอนขางดูแคลนชาวชานเมืองเฟรสโนวา "รอนเหมือนนรก ไมมีอารย
ธรรม ไมมีชีวิตกลางคืน ฯลฯ" 

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

วันอังคารที ่
15 ต.ค. 2562 

ลาสเวกัส – BARSTOW OUTLETS – เฟรสโน [4] 



   

 

 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

เดินทางจาก เมืองเฟรสโน สู อุทยานแหงชาติโยเซมิติ 
(YOSEMITE NATIONAL PARK) (ระยะทาง 62 กม. 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อชมความงาม
ทางธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
อ ุทยานแหงชาติโยเซมิติถ ูกประกาศใหเปนอุทยาน
แหงชาติในป ค.ศ. 1890 และมีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมกวา 1 ลานคนตอป 
สัมผัสธรรมชาต ิชมพันธุไมแปลกตา สายน้ําและน้ําตก โดยอุทยานแหงน้ีเปนอุทยาน
แหงแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา นําทานแวะถายรูปเปนที่
ระลึกตามจุดที่นาสนใจและสวยงามตางๆภายในอุทยาน  นําทาน
เที่ยวชมความงามโดยรอบของอุทยานที่มีความกวางใหญและมี
พื้นที่ทั้งหมดถึง 7 แสนกวาเอเคอร ชมความยิ่งใหญของภูเขา
หินแกรนิตขนาดใหญ El Capitan ที่มีความสูงถึง 2,900 ฟุต 
ที่ตั้งตระหงานอยูใจกลางของอุทยานแหงชาติโยเซมิติ ชมความ
งามของ นํ้าตกโยเซมิติ (Yosemite Falls) ที่ความสูงถึง 2,425 ฟุตและไหลลง
มาจากยอดเขาของภูเขาเซียรา เนวาดา โดยนํ้าตกนี้จะมีดวยกันทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งมี
ความงามและความสูงแตกตางกันไป 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทาง สู เมืองซานฟรานซิสโก (ระยะทาง 178 กม. ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) ดินแดนที่มีเอกลักษณดวยอาคารตึกรามนอยใหญลวนสราง
อยูตามเนินเขาสูงๆ ตํ่าๆ ของตัวเมืองซึ่งตั้งอยูในโอบลอมของขุนเขาและทะเล และ
อีกหนึ่งอยางที่พลาดไมไดเมื่อทานไดเดินทางมาถึงเมือง
ซานฟรานซิสโก นั่นก็คือ การไดรับประทานปูที่มีชื่อเสียง
ของเมืองน้ี นั่นคือ Dungeness Crab ปูชนิดนี้เปนปูที่
สามารถหาทานไดที่เมืองน้ีเทาน้ัน 

วันพุธที ่
16 ต.ค. 2562 

เฟรสโน -  อุทยานแหงชาติโยเซมิต ิ– ซานฟรานซิสโก [5] 



   

 

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

 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทุกทาน น่ังรถราง (Cable Car) ซึ ่งรถรางถือวาเปน
เอกลักษณของเมืองซานฟรานอยางหนึ่งโดยผูใดที่เดินทาง
มาทองเที่ยวยังเมืองซานฟรานซิสโกก็จะตองลองนั่งรถราง
เพื่อสัมผัสกับประสบการณแปลกใหมและยังไดสัมผัสกับวิว
ทิวทัศนที ่สวยงามโดยรอบของเมืองดวย นําทานชมถนน 
Crookest Street หรือเรียกวา “ถนนยานลอมบาด” เปน
ถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองขางทาง มีไมประดับ
มากมายอยางสวยงาม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานสู ทาเรือ Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอรร่ี

เพื่อ“ลองเรือ”ชม อาวซานฟรานซิสโก เพลิดเพลินกับ
อากาศสดชื่นพรอมชมความงามของตัวเมืองซึ่งตั้งอยูริม
อาวที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดแหงหนึ่งในโลก เรือจะแลน
ผาน คุกอัลคาทราส ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยเปนคุกที่ไดช่ือวา เปน
คุกทีแ่ข็งแกรงมากที่สุดในสมัยน้ันนักโทษที่มีช่ือเสียงมาก
ที่สุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยูที่นี่และเสียชีวิตในคุกแหงนี้ก็คือ 
“อัลคาโปน” เจาพอมาเฟยแหงนครชิคาโกน่ันเอง 

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

วันพฤหัสบดทีี ่    
17 ต.ค. 2562 

 ซานฟรานซิสโก [6] 



   

 

 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานสู สะพานโกลเดนเกท อันโดงดังและแวะใหทาน
เก็บภาพเปนที่ระลึก จากนั้นนําทานสู Palace of Fine 
Arts สถานที่ต้ังของโดมรูปทรงโรมัน สิ่งปลูกสรางที่สราง
ขึ้นเมื่อกวารอยปที่ผานมา สรางขึ้นเพื่อใชในการจัดงาน World Fair ในสมัยกอนซ่ึง
เมืองซานฟรานซิสโกเปนเจาภาพจัดงานในคร้ังน้ัน และสถานที่แหงน้ี ยังเปนสถานที่ที่
คูบาวสาวมากมาย ใชเปนสถานที ่
 
ถายภาพแตงงาน หรือแมแตการจัดงานแตงงาน ณ ที่แหงน้ี รวมไปถึงเปนสถานที่ถาย
ทําภาพยนตรอีกหลายเรื ่อง รวมถึงละครของไทยดวยเชนกัน อาทิเชน ละครเรื่อง 
“ทรายสีเพลิง”นําทานเดินทางขึ้นเขาTwin 
Peak ชมความงามของเมืองซานฟรานซิสโก
โดยรอบไดจากจุดน้ี ซึ่งเปนจุดชมวิวที่สวยที่สดุ
ในการถายภาพแบบ Panorama 360 องศา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานชอปปم�งยาน Union Square ยานใจกลางเมือง

ซานฟรานซิสโก ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดดังใน
หาง Macy's Union Square ที่มีครบครันใหทานเลือก
โดยเฉพาะเครื่องสําอางคยี ่หอตางๆ ทั้งของอเมริกาและยุโรป และทุกทานยังได
สวนลดพิเศษสําหรับนักทองเที่ยวอีกดวย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น  

วันศุกรที ่
18 ต.ค.2562 

 ซานฟรานซิสโก  [7] 



   

 

21.00 น. ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทาง

กลับกรุงเทพฯ 
01.05 น. เหินฟ�าจาก สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก สู สนามบินนานาชาติเถาหยวน 

ประเทศไตหวัน โดยเที่ยวบินที ่CI003 
**** บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล **** 

05.25 น เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
07.05 น. ออกเดินทางตอ โดยเที่ยวบิน CI833 
09.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 
              

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 12 – 20 ตุลาคม 2562 ราคา 
ผูใหญทานละ   (พักหองละ 2 ทาน) 79,999 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป   (นอนกับผูใหญ1ทาน) 75,999 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป   
(นอนกับผูใหญ2ทาน และไมมีเตียงเสริม) 69,999 
พักหองเด่ียว (จายเพิ่ม) 15,000 
ไมเอาต๋ัวเครื่องบิน (หักคืน) 22,000 

 
กรุปขั้นต่ําเดินทาง 20 คน ในกรณีมกีรุปต่ํากวา 20 คน จะมกีารเปล่ียนแปลงราคา 

 

วันอาทิตยที ่
20 ต.ค. 2562 

 ไทเป - กรุงเทพฯ  [9] 

วันเสารที ่
19 ต.ค. 2562 

 ซานฟรานซิสโก – ไทเป  [8] 



   

 

*** โรงแรมสวนใหญของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไมมีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เปน
ผูใหญและตองการพกั 3 ทานตอหน่ึงหองหรือเด็กพกักบัผูใหญ 2 ทานตอหน่ึงหอง จะตองพัก
ดวยกันโดยไมมีเตียงเสริม ทัง้น้ีเพื่อหลกีเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลงิไหมในหองพกัและ

มีการอพยพ ซึง่เปนหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ *** 
การสํารองที่น่ัง 
⁜ บริษัทฯ ขอรับคามัดจําสําหรับการสํารองทานละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการ

ยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน  
⁜ สวนที่เหลือของราคาทัวร กรุณาชําระใหครบถวนกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

มิฉะน้ันจะถือวาการสํารองการเดินทางน้ัน 
  ถูกยกเลิก และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดบางสวนเปนคาดําเนินการ 
 

อัตราน้ีรวม: 
☑ คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชนา แอรไลน (CHINA 

AIRLINES) 
☑ คารถรับ – สงปรับอากาศตามรายการ 
☑ คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 
☑ คาอาหารตามรายการที่ระบุ 
☑ คาเขาสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
☑ คาภาษีสนามบินทุกแหง 
☑ คาขนกระเป�าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป�าทานละ 2 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 

กิโลกรัม หากน้ําหนักหรือจํานวนของ 
 กระเป�าเกินกวาที ่ก ําหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสายการบินที่

เคานเตอรเช็คอิน 
☑ คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต 

(สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป) 
☑ คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ 500,000 บาท (สําหรับผูที่อายุไม

เกิน 70 ป) 
☑ คาประกัน และ คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไมครอบคลุมผูเดินทางที่มีอายุ

เกิน 80 ป 
 
 
 



   

 

อัตราน้ีไมรวม 
☒ คาทิปหัวหนาทัวร (5 USD ตอวันตอคน และ ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทาน) 
☒ คาทิปคนขับรถ (5 USD ตอวันตอคน) 
☒ Hotel Porter คาทิปยกกระเป�า (3 USD ตอใบ จายตรงกับทางคนยกกระเป�า) 
☒ คาทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
☒ คาธรรมเนียมวีซาประเทศสหรัฐอเมริกา 
☒ คาน้ําหนักกระเป�าที่เกินจากที่สายการบินกําหนดไว 

☒ 
คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีดและอื่นๆที่
ไมไดระบุในรายการ 

☒ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
☒ คาบริการรานอาหารบางรานกรณีที่ตองการเปนกรณีพิเศษ 

☒ 
ค าธรรมเนียมนํ ้ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ ้น) ราคา ณ วันที่  12 
พฤศจิกายน 2561 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
⁜ ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินเต็มจํานวน 
⁜ ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 - 30 วัน คืนเงินครึ่งหนึ่งของคา

ทัวร 
⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมมีการคืนเงินใดๆ

ทั้งสิ้น 
⁜ ยกเวนกรณีที่ทางบริษัทฯ นําเงินชําระคาตั๋วเคร่ืองบิน คาแลนด เพื่อเตรียมการจัดนํา

เที่ยว กอนผูเดินทางจะมีการแจงยกเลิก 

  
การเดินทางกับทางบริษัทฯน้ัน ทางบริษัทฯสามารถหักชําระคาใชจายตามจริงกอนที่
จะคืนใหผูโดยสารได เชน เที่ยวบินพิเศษ  

  
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแคบางสวน เนื่องจากคา
ต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
เงื่อนไข และ หมายเหตุ 
⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิตอง

แจงใหทราบลวงหนา 
⚠ คณะเดินทางตองมีสมาชิกอยางนอย 20 ทานและทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิก หรือ เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงการ 



   

 

  เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไมครบตามจํานวนดังกลาว 
⚠ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัว

เคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน หรือมีการ 
  ประกาศขึ้นหรือลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่จะ

เดินทาง 
⚠ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ 

โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนเพื่อทดแทน  
  หรือคืนคาเขาชมแกผูเดินทาง 
⚠ บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งน้ี

ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรม  
  สภาวะทางการเมอืง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั 

โดยถือผลประโยชนและความปลอดภัย 
  ของผูเดินทางเปนหลัก 
⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน 

อุบัติเหต ุภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ 

  
กอการจลาจล ความลาชาของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ 
เปนตน 
 

⚠ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหามเขา
ประเทศน้ันๆ การนําส่ิงของผิดกฏหมาย 

  ไปหรือกลับระหวางการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติที่
สอไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

⚠ การไมรับประทานอาหารในบางมื้อ ไมเที่ยวตามรายการทองเที่ยว การออกหรือเขา
กรุปกอนหรือหลังตารางรายการที่กําหนด 

  ทางบริษัทฯขออนุญาตไมหักคืนคาใชจายในสวนที่ไมไดรับบริการน้ันๆ 
⚠ กรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต 

(เลมสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบหากทานถกูปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศใด

ก็ตาม เพราะโดยปกติการทองเที่ยวจะใช 
  หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเทาน้ัน (เลมสีเลือดหมู) 
⚠ การเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกับคณะ หากทาน

ตองการเล่ือนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ 



   

 

  ทานจะตองแจงกับทางบริษัทฯ เพื่อทําการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ทาน
ตองการเปล่ียน และผูโดยสารจะเปน 

  ผูรับผิดชอบคาใชจายสวนตางที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเปนผูกําหนด 
⚠ ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว และตองการยกเลิกการใชตั๋ว ผูเดินทางตอง

รอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 
  และเงื่อนไขของสายการบินน้ันๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทําการคืนต๋ัว หรือ refund 

ไดเทาน้ัน) 
⚠ หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะ ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไมไดใชน้ัน ไมสามารถ

ขอคืนเงินได 
⚠ ในกรณีที่ลูกคาซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวรวมกับคณะ (join tour) ลูกคาตอง

เดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ 
  คาใชจายในการเดินทางมาพบคณะเอง 
⚠ ทานที ่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯกอน เพื ่อยืนยันการ

เดินทาง หากไมไดรับการยืนยันจากทางบริษัทฯ 
  และไดทําการออกต๋ัวไปแลวน้ัน บริษัทฯไมขอรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆทั้งสิน 
⚠ หลังจากการจอง และ ชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานยอมรับในขอตกลง 

และ เงื่อนไขที่ระบุไวขางตน 
  

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชวงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครื่องบิน  
คาธรรมเนียมตัว๋และภาษีน้ํามัน 

และปจจัยอื่นๆ ฉะน้ันโปรดตรวจสอบราคากับทางบรษัิทฯ อีกครัง้ 
 


