
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮาวาย 
6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไชนา่ แอรไ์ลน ์(CI) 



 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง      6-11 ก.พ., 6-11, 20-25 ม.ีค., 27 เม.ย.-2 พ.ค., 1-6 พ.ค.2557 

                            6-11, 10-15, 13-18 เม.ย. 2557        

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ฮาวาย - เพิร์ล ฮาร์เบอร์  
05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน

ไชน่า แอร์ไลน์ ประตู 8 แถว S พบเจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY TOUR คอยอํานวยความ
สะดวก 

 

08.30 น. ออกจากประเทศไทย สูไ่ต้หวนั โดยเที่ยวบินที่ CI66  
13.00 น. เดินทางถึงไต้หวนั เพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง  
14.30 น. ออกเดินทางสูเ่กาะฮาวาย โดยเที่ยวบินที ่CI8  
 ***เคร่ืองบินบินผา่นเส้นเวลาสากล***  
07.55 น.   ถึงสนามบินเมืองฮอนโนลูลู (Honolulu International Airport) รัฐฮาวาย (เวลาท้องถ่ินช้า

กว่าประเทศไทย 18 ชั่วโมง) ซ่ึงตั่ งอยู่บนเกาะโอฮาอู (Oahu) เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบั 3 และ ประชากรหนาแน่นที่สดุ โดยรัฐฮาวาย ประกอบไปด้วย 8 เกาะหลกั คือ Hawaii, 
Maui, Oahu, Kahoolawe, Lanai, Molokai, Kauai and Niihau โดยเกาะโอฮาอู (Oahu) เป็น
เกาะสาํคญัที่สดุ มีนกัท่องเที่ยวมาเยือนมากสดุ และเป็นที่ตัง้เมืองหลวงที่ชื่อว่าฮอนโนลูลู 

รัฐฮาวาย หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  นําทา่นเดินทางชมอ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ 

(Pearl Harbour) อนสุรณ์สถานเรือรบสหรัฐ และเป็นที่ตัง้ของฐานทพัเรือสหรัฐ The United 

States Pacific Fleet โดยในสมยัช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 เมื่อวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2484 เพิร์ล ฮาร์
เบอร์ถกูโจมตีอยา่งหนกัจากทางญ่ีปุ่ น ซึง่กลายเป็นท่ีมาของการดึงสหรัฐเข้าร่วมสูส่งครามโลก
ครัง้ที่ 2  ในปัจจุบนัได้เปิดเป็นพิพิธภณัฑ์จัดแสดงเก่ียวกับการสู้ รบของกองกําลงัทัง้สองฝ่าย 
และการโจมตีโดนการทิง้ระเบิดของทหารญ่ีปุ่ น ที่ถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์ ส่วนบริเวณด้านนอก
อาคารจะโชว์เรือรบสมัยสงคราม รวมถึงระเบิดต่างๆ จากนัน้นําท่านชมเมืองฮอนโนลูลู 

(Honolulu) เมืองหลวงของรัฐฮาวาย นําท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าคาเมฮาเมฮา (King 

Kamehameha Statue)กษัตริย์ผู้ รวบรวมชนเผ่าต่าง ๆ ในหมู่เกาะฮาวายให้เป็นหนึ่งเดียวกนั 
นําท่านถ่ายรูปกบัพระราชวังอิโอลานี (Ioani Palace) พระราชวงัของกษัตริย์ผู้ครองเกาะ
ฮาวายในสมยัก่อนและเป็นพระราชวงัเพียงแหง่เดียวที่มีอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
15.00 น. นําเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม Aston Waikiki Beach  หรือเทียบเท่า  
 จากนัน้ให้เวลาทา่นได้เดินเลน่ชมความงดงาม หาดไวกิกิ(Waikiki Beach) หาดทรายขาวยาว

เหยียดบนฝ่ังมหาสมทุรแปซิฟิก ชายหาดที่มีช่ือเสยีงที่คนทัว่โลกต่างฝันจะมาเยือน เต็มไปด้วย
นกัทอ่งเที่ยวจากทัว่ทกุมมุโลก โดยเฉพาะชาวญ่ีปุ่ น ถึงขนาดที่ชาวญ่ีปุ่ นกลา่วขานกนัไว้ว่า สกั
ครัง้นึกในชีวิต ต้องมาเยือนเกาะฮาวายนีใ้ห้ได้ เป็นชายหาดที่ได้รับความนิยมจากนกัโต้คลื่น

 



 

 

 

 

เป็นจํานวนมาก 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
วันที่สองของการเดินทาง        เที่ยวชมรอบเกาะ - ไดมอนด์ เฮด - ศูนย์วัฒนธรรมโพลินีเชี่ยน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นชมภเูขาไฟไดมอนด์ เฮด (Diamond Head) สญัลกัษณ์ของฮาวายที่สําคญั เป็นปาก

ปลอ่งภเูขาไฟขนาดยกัษ์ ท่ีผดุขึน้มากลางเกาะโออาฮู อย่างน่าอศัจรรย์ แม้ว่าภเูขาไฟไดมอนด์ 
เฮด จะดบัสนิทไปแล้วเมื่อกว่า 150,000 ปีก่อน และขณะนีไ้ด้กลายสภาพเป็นปากปลอ่งภเูขา
ไฟอนัเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ ซึ่งถูกธรรมชาติสรรค์สร้างให้เกิดความงามได้อย่างลงตวั นําชม
ทา่นชมBlow Hole ซึง่มีนํา้พวยพุง่ขึน้สูท้่องฟ้า อนัมาจากรอยแยกของก้อนหินใหญ่ รอบบริเวณ 
หาชมที่ไหนได้ยาก นอกจาก ณ ตรงนีแ้ห่งเดียว จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ Nu'uanu Pali 

Lookout จดุชมวิวทิวทศัน์อนัธรรมชาติอนัสวยงามของฮาวาย มีลมพดัแรงตลอดทัง้ปีเป็นที่มา
ของตํานานการสู้รบที่สาํคญัของกษัตริย์คาเมฮาเมฮา  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารญ่ีปุ่ น 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ศูนย์วัฒนธรรมโพลินีเชี่ยน (Polynesian Cultural Center) ซึ่งเป็นศนูย์

วฒันธรรมของชนเผา่ตา่งๆแหง่รัฐฮาวาย ซึง่ประกอบด้วย 7 เผา่ ทา่นจะได้สมัผสัวฒันธรรมของ
แต่ละเผ่าอย่างใกล้ชิด หากอยากสมัผัสกับความเป็นฮาวายแท้ๆ สถานที่หนึ่งที่จะช่วยให้รู้จัก
ความเป็นฮาวายได้มากขึน้พร้อม ชมการแสดงระบําของสาวสวยชาวโพลินีเชี่ยน เสน่ห์

แห่งแปซิฟิกใต้  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํา่ ณ ภายในศนูย์วฒันธรรมโพลนิีเช่ียน อาหารพืน้เมือง 
 นําเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม Aston Waikiki Beach  หรือเทียบเท่า  
วันที่สามของการเดนิทาง      อิสระเต็มวนั 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 อิสระเต็มวนัให้ท่านได้พกัผ่อนอย่างเต็มที่ทัง้เดินเลือกซือ้สินแฟชั่นชัน้นํา หรือเลือกซื อ้ของที่

ระลึกและสินค้าท้องถ่ิน หรือให้ท่านได้สนกุกบักิจกรรมยอดฮิตคือการเลน่กระดานโต้คลื่น ที่
เหลา่บรรดานกัโต้คลืน่จากทัว่ทกุมมุโลกตา่งมาโต้คลืน่ที่ชาดหาดสดุสวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของ
โลก  

 

เที่ยง/คํ่า อิสระอาหารกลางวนัและคํ่า  
 นําเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม Aston Waikiki Beach หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่ของการเดินทาง     ช้อปป้ิง Outlet – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 อิสระช่วงเช้า  
เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั   
 นําท่านเดินทางสู ่Waikele Outlet Factory ที่มีสินค้าแบนรด์เนมมากมายได้เลือกซือ้ราคาถกู

กว่าเมืองไทย 30 – 60 % อาทิ เช่น Coach, Gap, Banana Republic, Tommy Hilfiger, 
 



 

 

 

 

Levi’s, A|X Armani Exchange, Guess, Samsonite, Vitamin World, Adidas, Nike, Polo 
Ralph Lauren Factory Store, Michael Kors, Crocs, Calvin Klein ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน  
วันที่ห้าของการเดนิทาง        ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
00.40 น. ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทสไทย โดยเที่ยวบินที่ CI01  
วันที่หกของการเดินทาง      ไต้หวัน – กรุงเทพ 
06.05 น. ถึงสนามบินไต้หวนั แวะพกัเพื่อรอการเปลีย่นเคร่ือง  
07.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ CI833  
10.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภ์าพ    

 
ฮาวาย 6 วัน 3 คืน 

โดยสายการบนิไชน่า แอร์ไลน์ (CI) 
 

กาํหนดการเดนิทาง    6-11 ก.พ.,6-11,20-25 มี.ค., 27 เม.ย.-2 พ.ค., 1-6 พ.ค.2557 

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.- 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่(ห้องละ 3 ทา่น : เตยีงใหญ่ 2 เตยีงเทา่นัน้) ราคาทา่นละ 69,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น 69,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมม่ีเสริมเตียง) 69,900.- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ       12,500.- 

***   ไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า USA ท่านละ 7,500 บาท   *** 

 
กาํหนดการเดนิทาง    6-11,10-15,13-18 เม.ย. 2557 

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 75,900.- 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่(ห้องละ 3 ทา่น : เตยีงใหญ่ 2 เตยีงเทา่นัน้) ราคาทา่นละ 75,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น 75,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมม่ีเสริมเตียง) 75,900.- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ       13,500.- 

***   ไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า USA ท่านละ 7,500 บาท   *** 

 
 



 

 

 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทัง้ 5 ข้อ 
หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีที่กองตรวจคนเข้า       ของไทยไมอ่นญุาต
ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมือง      
2.บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัที่ทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การลา่ช้าหรือยกเลกิของเที่ยวบิน  
3. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
5. กรณีที่คณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดนิทาง  

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชน์และ 

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่อ่ จะต้องไมเ่กิน
จํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

- กรณีเสยีชีวิตและอวยัวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึน้อยูก่บัช่วงอาย ุ
         -   คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไมเ่กิน 1,500,000 บาท  
 8.  มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง  
 9.  คา่ยกกระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบ (นํา้หนกั 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พกับางแหง่อาจไมม่ีคนขนกระเป๋า) 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มที่สัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, คา่นํา้หนกัเกินจากทางสาย

การบินกําหนด,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการ
เดินทาง เป็นต้น 



 

 

 

 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
5. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ซึ่งโดยมาตรฐาน 3 ดอลล่า ต่อคน ต่อ

วัน) 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชี ที่น่ังจะยนืยนัเมื่อได้รับเงนิมดัจาํแล้วเท่านัน้ ใน
กรณีที่ให้ทางบริษัททาํการยื่นวีซ่าให้ รบกวนเก็บเงนิค่าวีซ่าเพิ่มอีก 7,500 บาท 
2. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ทา่นตดิตอ่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ
ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ 
3. ในคณะของทา่นมีผู้ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไมส่ะดวกใน  การเดินทางทอ่งเที่ยว
ในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น
หมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการชาํระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

1.   ทางบริษัทได้สาํรองที่นัง่พร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากทา่นยกเลกิทวัร์ ไมว่า่จะด้วย 
      สาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มคีา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  
      5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
2.   หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บ 
      คา่ใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

 
1. แจ้งยกเลกิภายใน   45 วนัก่อนเดินทาง  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
2. แจ้งยกเลกิภายใน   30 วนัก่อนเดินทาง  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 20 วนัก่อนเดินทาง  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร์ 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนที่บริษัทฯกาํหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบริษัทและผู้ เดนิทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดยีวกนั
บริษัทต้องนาํไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลือ่นการเดินทางของ
ทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่
ตามที่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  



 

 

 

 

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัตวิีซ่าจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และทา่นได้ชําระคา่ทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วซีา่และคา่บริการยื่นวีซา่ / คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแล้ว) / คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด    
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได้ เนื่องจากผู้ เดินทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไมว่า่ด้วยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จา่ยจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 
10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบริษัทของ

สงวนสทิธ์ิในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทัง้หมด 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่(Twin/Double) แต่
ละโรงแรมไมเ่หมือนกนั ส่วนห้องพักแบบ 3 ท่าน จะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านัน้ 

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ
ปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

ข้อความซ่ึงถอืเป็นสาระสาํหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางทีม่ีความชํานาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ี
ทอ่งเที่ยวพร้อมทัง้การสมัมนา ดงูาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงูสดุในการเดินทาง ทัง้นีท้างบริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบ
ในอบุตัิเหตหุรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, 
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความลา่ช้าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานท่ีเก่ียวข้องกบัสถาน
เอกอคัรราชทตู รวมถึงผู้มีอาํนาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าต้องแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธิพิเศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือ
การควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดินทางทอ่งเที่ยวทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกนั
อบุตัิเหต ุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกนัในกรณีที่ผู้ ร่วมเดนิทางถกูปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ตา่งประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤตกิรรมของผู้ เดินทาง ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านการความ
คมุโรคติดตอ่เฉพาะพืน้ท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถงึมีสิง่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมค่ืนคา่ใช้จา่ยใดๆ รายละเอียดด้าน
การเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีก้ารขอสงวน
สิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ 
 


