อเมริกาตะว ันตก
9 ว ัน 6 คืน
ซาน ฟราน – ลาส เวก ัส – แอลเอ
โดยสายการบินอีวเี อ แอร์ (BR)

กาหนดการเดินทาง

22-30 มี.ค., 26 เม.ย.-4 พ.ค., 3-11 พ.ค.57
11 – 19 เม.ย.57

วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – ไต้ หวัน – ซานฟรานซิสโก
09.30 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน
อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวก *** คณะเดินทางวันที่
11-19 เม.ย. 57 คณะพร้ อมกันเวลา 12.00 น. ออกเดินทางเวลา 15.10 โดย BR076 และ
เดินทางถึงสนามบินซาน ฟรานซิสโกเวลา 19.30 น. นําคณะเดินทางตรงเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ***
12.40 น.
ออกจากประเทศไทย สูไ่ ต้ หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR062
17.10 น.
เดินทางถึงไต้ หวัน เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง
19.50 น.
ออกเดินทางสูเ่ มืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ BR018
***เครื่ องบินบินผ่านเส้ นเวลาสากล***
15.50 น.
ถึงสนามบินซานฟรานซิสโก(San Francisco International Airport) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่า
ประเทศไทย 14 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นําท่านเดินทางเข้ าสู่เมือง
ซานฟรานซิสโก (San Francisco) นครมหาเสน่ห์ แห่งมลรัฐแคลิฟอร์ เนียตอนเหนือ เมืองที่มี
ประชากรหนาแน่นเป็ นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ ก
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน
นําเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม Holiday Inn Civic Center หรือเทียบเท่ า
วันที่สองของการเดินทาง
เที่ยวซานฟรานซิสโก – ท่ าเรื อฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ - อ่ าวซานฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้ น
เกท - เฟรสโน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสูย่ อดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ ทา่ นได้ ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง จากนัน้
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรื อฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็ นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวไปด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สตั ว์นํ ้า และเป็ นที่ตงของPIER
ั้
39 จุด
ที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้ อยตัว ให้ ท่านอิสระเลือกซื ้อสินค้ า ของที่ระลึก จากนันนํ
้ า
ท่านล่ องเรือชมอ่ าวซาน ฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรื อจะผ่านชมเกาะอัล
คาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็ นที่คมุ ขังนักโทษอเมริ กาในอดีต จากนันพาท่
้
านถ่ายรูปและชม
สะพานแขวนโกลเด้ นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันลํ ้าเลิศ
ปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์ มานน์ สเตร๊ าซ์ ที่มีความยาวถึง
4,200 ฟุต
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารพื ้นเมือง
บ่ าย
เดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่ อันดับ 5 ของรั ฐแคลิฟอร์ เนีย เป็ นศูนย์ การ ระยะทาง 302 ก.ม.
ธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชัน้ ทําให้ ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง
ใช้ เวลาเดินทาง

คํ่า

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม Radisson Fresno Hotel หรือเทียบเท่ า
วันที่สามของการเดินทาง เฟรสโน - BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูล่ าสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET
ที่ใหญ่ที่สดุ ให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ สินค้ าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้ านขายเสื ้อผ้ าดังๆ อาทิเช่น Polo
ralph lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle
Outfitters, Timberland, Banana Republic , Calvin Klein, Samsonite
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางต่อ จนเข้ าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตังอยู
้ ่ในมลรัฐเนวาดา มี
ฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเป็ นเมืองที่เจริ ญเติบโตขึ ้นมาจากกิจการการพนันเป็ น
แม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้ นกั ท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรู หราอลังการทัง้
ภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ เต็มที่บนถนน Strip
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม Monte Carlo หรือเทียบเท่ า
ในยามคํ่าคืนท่ านสามารถท่ องราตรี เมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่ นที่ถนน The Strip
หรื อเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรื อพบกับการแสดงโชว์ หน้ าโรงแรมต่ างๆ ซึ่งแต่ ละ
โรงแรม ก็จะแตกต่ างกันออกไป อาทิเช่ น ชมโชว์ โจรสลัด โชว์ ภูเขาไฟระเบิด โชว์ นํา้ พุ
ที่สวยงามตระการตา
วันที่ส่ ขี องการเดินทาง ชมแกรนด์ แคนย่ อน - เดินบนSkywalk
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านชมอุ ทยานแห่ ง ชาติแกรนด์ แคนย่ อน (Grand Canyon) ความมหัศจรรย์ ทาง
ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึง่ ของโลก ปั จจุบนั ถูกจัดให้ เป็ นหนึง่ ในอนุรักษ์ สถานของโลกตามมติ
ของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้ นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปี เดียวกับที่อเมริ กาประกาศเอก
ราชจากอังกฤษ เกิดขึ ้นโดยอิทธิ พลของแม่นํ ้าโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทําให้ เกิดการสึ ก
กร่ อ นพัง ทลายของหิ น อัน เป็ นเวลา 225 ล้ า นปี มาแล้ ว ต่อ มาพื น้ โลกเริ่ ม ยกตัว สูง ขึน้ อัน
เนื่องมาจากแรงดันและความร้ อนอันมหาศาลภายใต้ พืน้ โลก ทําให้ เกิ ดการเปลี่ยนรู ปและ
กลายเป็ นแนวเทือกเขากว้ างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทําให้ ทางที่ลาํ ธารไหลผ่านมีความลาด
ชันและนํา้ ไหลแรงมากขึ น้ พัดเอาทรายและตะกอนไปตามนํา้ เกิ ดการกัดเซาะลึกลงไปทีละ
น้ อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้ นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และ
อาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้ เกิ ดหินแกรนิตและหินชัน้ แบบต่างๆ
พื ้นดินที่เป็ นหินทรายถูกนํ ้าและลมกัดเซาะจนเป็ นร่องลึก สลับซับซ้ อนนานนับล้ านปี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดบริ การอาหารของอุทยาน
นําท่ านเดินบนสกายวอล์ ค (Skywalk) ซึ่งเป็ นกระจกแก้ วรู ปตัวยู ได้ ยื่นออกมาจากหน้ าผา

ประมาณ 3.5 ชม.
อาหารจีน

ระยะทาง 322 ก.ม.ใช้
เวลาเดินทางประมาณ
3.5 ชม.
อาหารพื ้นเมือง
ระยะทาง 252 ก.ม.ใช้
เวลาเดินทางประมาณ
2.5 ชม.
อาหารไทย

อาหารพื ้นเมือง

เหมือนท่านได้ เดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสูงจากพื ้นแม่นํ ้ากว่า 1,200 เมตร จากนั น้ นําท่านเดินทาง
กลับสูล่ าส เวกัส
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม Monte Carlo หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้าของการเดินทาง
ลาสเวกัส - Ontario Mills – อนาแฮม
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสูน่ ครลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรื อที่ร้ ูจกั ในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็ นเมืองใหญ่
ที่มีประชากรมากที่สดุ อันดับ 2 ในสหรัฐอเมริ กา และเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหว่างทางผ่านออนตาริ โอ มิลล์ ( Ontario Mills )ให้ ท่าน
เลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY ,Polo Ralph lauren, Coach, Tommy
Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana
Republic , Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนุกสนานเป็ นที่ตงั ้ ของดีสนี ย์แลนด์
ปาร์ ค (Disneyland Park )
คํ่า

อาหารจีน

ระยะทาง 361 ก.ม.
ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.

อาหารจีน
ระยะทาง 60 ก.ม.
ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที
อาหารญี่ปนุ่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม Crowne plaza garden grove หรือเทียบเท่ า
วันที่หกของการเดินทาง เที่ยวดิสนีย์แลนด์ ปาร์ ค
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสูด่ ีสนีย์แลนด์ ปาร์ ค (Disneyland Park ) ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายของ
ราชาการ์ ตนู วอล์ทดิสนีย์ โดยเป็ นสวนสนุกแห่งแรกของวอล์ ต ดิสนีย์ (The Walt Disney)
เปิ ดเมื่อ 17 กรกฏาคม 2498 อิสระให้ ท่านได้ เล่นเครื่ องเล่น อาทิ เช่น นัง่ รถไฟหัวจักรพลังไอ
นํ ้า ,ADVENTURE LAND, TOMORROW LAND, FANTASYLAND, MICKEY’S TOON
TOWN สัมผัสกับชีวิตโจรสลัดแคริ เบียน ผจญภัยบ้ านผีสงิ ล่องเรื อรอบโลกกับตุ๊กตาใน SMALL
WORLD , Pirate of the Caribbean ,ตื่นเต้ นกับ SPACE MOUNTAIN ผจญภัยกับอินเดียน่า
โจนส์ Indiana Jones ชมโชว์ตา่ งๆ เช่น The Lion King หรื อเลือกซื ้อของที่ระลึกต่างๆ ชมขบวน
พาเหรดของเหล่าการ์ ตนู ของ Walt Disney และและท่านจะได้ ชมขบวนพาเหรดไฟสุดอลังการ
ของสวนสนุกและการจุดพลุไฟในช่วงคํ่าอันสวยงาม ยิ่งใหญ่และตระการตา
เที่ยง/คํ่า
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า
นําเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม Crowne plaza garden grove หรือเทียบเท่ า
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
อนาแฮม – โรงถ่ ายภาพยนตร์ ยนู ิเวอร์ แซล – Hollywood Boulevard – สนามบิน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
บ่ าย
นําท่านเข้ าชมโรงถ่ ายภาพยนต์ ยนู ิเวอร์ แซล (Universal Studios) ในเนื ้อที่กว่า 1,000 ไร่ ชม ระยะทาง 53 ก.ม.

เบื ้องหลังเทคนิคและขันตอนของการถ่
้
ายทําภาพยนตร์ ที่สร้ างขึ ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่าง
ใช้ เวลาเดินทาง
ละเอียดที่ใช้ ในการถ่ายทําจริ งของ อาทิเช่น ฉากนํ ้าท่วมถล่มเมือง,แผ่นดินถล่มทรุ ดตัวในรถไฟ
ประมาณ 1 ชม.
ใต้ ดินหรื อชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตื ้นเต้ นเร้ าใจ หรื อ สนุกสนานกับเครื่ องเล่นทันสมัย อาทิ
เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถ่ ายภาพยนต์ ยนู ิเวอร์ แซล
บ่ าย
จากนันนํ
้ าท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็ นทางเท้ าอยู่สองข้ างทาง
ของถนนHollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็ นรูปดาวห้ า
แฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึ กชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง
ซึ่งถือเป็ นเกียรติสงู สุด สําหรั บผู้ได้ รับคัดเลือกให้ จารึ กชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas
Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael
Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse,
The Simpson ฯ9ฯ ชมด้ านหน้ าโรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre)
โรงภาพยนตร์ ที่เก่าแก่ที่สดุ ของฮอลลีว้ ดู ที่ด้านหน้ าจะเต็มไปด้ วยรอยประทับมือของดาราชื่อ
ดังต่างๆมากมาย ชม
โกดักเธียเตอร์ (Kodak Theatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
อาหารไทย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินลอสแองเจลิส
วันที่แปดของการเดินทาง ***เครื่องบินบินผ่ านเส้ นเวลาสากล***
00.10 น.
ออกเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย ด้ วยเที่ยวบินที่ BR015 *** คณะเดินทางวันที่ 26 เม.ย.- 4 พ.ค.และ 3 – 11 พ.ค.57 ออก
เดินทางกลับกรุงเทพโดยเที่ยวบิน BR001 เวลา 01.15 น. และถึง ไต้ หวัน เวลา 06.00 น.***
วันที่เก้ าของการเดินทาง ไต้ หวัน – กรุ งเทพ
05.40 น.
ถึงสนามบินไต้ หวัน แวะพักเพื่อรอการเปลีย่ นเครื่ อง
09.00 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ ด้ วยเที่ยวบินที่ BR067
11.35น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้ วยความสวัสดิ์ภาพ

อเมริกาตะวันตก
ซาน ฟรานซิสโก - ลาส เวกัส - ลอส แองเจลิส
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน อี วี เอ แอร์ (BR)
กําหนดการเดินทาง

22-30 มี.ค., 26 เม.ย.-4 พ.ค., 3-11 พ.ค.57
อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

85,900.-

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านัน)
้ ราคาท่านละ

85,900.-

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

85,900.-

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)

80,900.-

พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

12,500.*** ราคาไม่ รวมวีซ่า ค่ าธรรมเนียมวีซ่าท่ านละ 7,500 บาท ***
กรณีไม่ เข้ าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ ค ลดท่ านล่ ะ 2,000

กําหนดการเดินทาง

11 – 19 เม.ย.57
อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

89,900.-

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านัน)
้ ราคาท่านละ

89,900.-

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

89,900.-

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)

84,900.-

พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

12,500.*** ราคาไม่ รวมวีซ่า ค่ าธรรมเนียมวีซ่าท่ านละ 7,500 บาท ***
กรณีไม่ เข้ าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ ค ลดท่ านล่ ะ 2,000

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทัง้ 5 ข้ อ
หมายเหตุ 1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่ กรณีที่กองตรวจคนเข้ า
ของไทยไม่อนุญาต
ให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
5. กรณีท่ คี ณะไม่ ครบจํานวน 15 ท่ าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 14 วันก่ อนการเดินทาง
ในกรณีท่ ลี กู ค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่ อ่ จะต้ องไม่เกิน
จํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที)่
- กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
- ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่ายกกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํ ้าหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พกั บางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋ า)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ ้าหนักเกินจากทางสาย
การบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อ
ของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
3. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

4. ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
5. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ซึ่งโดยมาตรฐาน
3 ดอลล่ า ต่ อคน ต่ อวัน)
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้ าบัญชี ที่น่ ังจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่ านัน้ ใน
กรณีท่ ใี ห้ ทางบริษัททําการยื่นวีซ่าให้ รบกวนเก็บเงินค่ าวีซ่าเพิ่มอีก 7,500 บาท
2. หากท่ านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
3. ในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริ ษัทได้ สาํ รองที่นงั่ พร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้ วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

แจ้ งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวน
ที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการเลือ่ นการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่
สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
7. กรณีย่ นื วีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบิน
แล้ ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
8. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด
9. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุม่ โดนปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายจริ งที่เกิดขึ ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณีไป
10. กรณีผ้ ูเดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริ ษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด

1.
2.

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) แต่
ละโรงแรมไม่เหมือนกัน ส่ วนห้ องพักแบบ 3 ท่ าน จะเป็ นเตียงใหญ่ 2 เตียงเท่ านัน้
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่ านผู้มีเกียรติซ่ งึ ร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่ ีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพร้ อมทังการสั
้
มมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรื อความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,
อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้ าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้ องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานที่
เกี่ยวข้ องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้ องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทังใน
้ หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษัทฯ มี
ความคุ้มครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผ้ รู ่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของ
ประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบด้ านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื ้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริ ษัทฯ จะไม่คืน
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ รายละเอียดด้ านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความจําเป็ น หรื อเพือ่ ความเหมาะสมทังปวง
้
โดยมิต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า ทัง้ นีก้ ารขอสงวนสิทธิดังกล่ าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มี
เกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ

