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วันพุธที่
9 ต.ค.

กรุงเทพฯ – ไต๎หวัน – ฮอนโนลูลู [1]

2562

10.20 น. คณะพร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร S ประตู 9 เคาน์เตอร์
สายการบินไชนํา แอร์ไลน์ โดยมีเจ๎าหน๎าของบริษัทฯ คอยต๎อนรับ
และอํานวยความสะดวกกํอนการเดินทาง
13.20 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สูํไต๎หวัน เที่ยวบินที่ CI 832
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพือ
่ แวะเปลี่ยนเครื่อง
21.10 น. เหินฟ้าตํอจากไต๎หวัน สูํสนามบินฮอนโนลูลู โดยเที่ยวบินที่ CI 002
**** บินข๎ามเส๎นแบํงเขตวันสากล ****
12.30 น. เดินทางถึง เมืองฮอนโนลูลู หลังจากผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎า
เมืองและศุลกากรเรียบร๎อยแล๎ว นําทํานเดินทางไปร๎านอาหารเพื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บําย

จากนั้นนทํานชมอนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซนํา หรือ
เพิรล
์ ฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) สมรภูมิเลือดที่นําอเมริกาเข๎าสูํ
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่ชนชาวอมเริกันไมํเคยลืม ซึ่งปัจจุบันเป็น
อนุสรณ์สถานแหํงชาติที่เตือนใจคนรุํนหลังและ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
แสดงเหตุการณ์ขณะที่กองบินของญี่ปุ่นเข๎าทําการโจมตี
เพิร์ลฮาร์เบอร์ ฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่สําคัญที่สุดในภูมิภาค
แปซิฟิค ชมซากเรือรบหลวง อริโซนํา ที่ลํมเกยตื้นปัจจุบันจะมีไฟ
Eternal Flame จุดอยูํเพื่อระลึกถึงทหารหาญที่ได๎เสียชีวิตถึง
1,177 คน จากการถูกญีป
่ ุ่นโจมตี

17:00 น. นําทํานเดินทางเข๎าโรงแรม จากนั้นให๎ทํานได๎พักผํอนเปลี่ยนอริย
บทหลังจากการเดินไกล ให๎ทํานได๎เดินสํารวจและชมความงามของ
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หาดไวกิกิอันเลื่องชื่อ ที่ซึ่งนักเดินทางทุกทํานฝันที่จะมาเยือนสัก
ครั้งในชีวิต
เย็น

รับประทานอาหารเย็น
เข๎าพักโรงแรม Waikiki Resort หรือเทียบเทํา ( - / L / D )

วัน
พฤหัสบดีที่
10 ต.ค.

เช๎า

2562

ฮอนโนลูลู – ซิตท
ี้ ัวร์ [2]
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
เมืองฮอนโนลูลู เกาะโออาอู มลรัฐฮาวาย เป็นรัฐที่ 50 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งอยูํในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยฮาวายอยูํหํางจาก
ชายฝั่งสหรัฐอเมริกาประมาณ 3,700 กม. (2,300 ไมล์) แตํเดิม
ฮาวายถูกเรียกวํา "หมูํเกาะแซนด์วิช" ตั้งโดย เจมส์ คุก เมื่อลํองเรือ
มาพบเกาะ ในปี พ.ศ. 2321 (ค.ศ. 1778) ฮาวายประกอบไปด๎วย
เกาะ น๎อยใหญํ 6 เกาะ คือ คาอู๎ (KAUAI), โออาฮู (OAHU), โมโล
ไค (MOLOKAI), ลาไน (LANAI), เมาวี (MAUI), ฮาวายอิ หรือ บิ๊ก
ไอส์แลนด์ (HAWAII’S BIG ISLAND) หลังจากนําทํานผํานพิธก
ี าร
ตรวจคนเข๎าเมืองเรียบร๎อยแล๎ว นําทํานชมเมืองใหญํกลางเกาะโอ
อาฮู ชมพระราชวังอิโอลานิ (Iolani Palace) สถานที่ประทับแหํง
สุดท๎ายของรพะนางลิลิอูฮาคาลานิ (Liliuakalani) ซึ่งถูกกักบริเวณ
ณ พระราชวังแหํงนี้ ภายหลังทีถ
่ ูกยึดอํานาจของฝรั่งผิวขาวเมื่อ
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พ.ศ. 2436 และทิ้งเป็นสถานที่ทรงประพันธ์ บทเพลง “อโลฮาโออิ”
อันลือชื่อระหวํางการถูกกักบริเวณด๎วย ชมสุสาน พัน
๊ ซ์โบว์ล
(Punch Bowl) สุสานทหารอเมริกันที่สละชีพในเหตุการณ์ครั้ง
สําคัญตํางๆ รวมทั้งเหตุการณ์เมื่อครั้งจรวดแชลแลงเจอร์ระเบิดด๎วย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บําย

นําทํานชมรอบเมือง ผํานชมไดมอนเฮด (Diamond Head) ภูเขา
ไฟที่ดับแล๎วกลางเมือง แล๎วเดินทางสูํจุดที่มีลมพัดแรงที่สุด ริมฝั่ง
มหาสมุทร ณ หน๎าผาพาลี (Pali Lookout) สถานที่ที่ชนชาว
พื้นเมืองแรกสละชีพ เมื่อถูกชนเผําจากเกาะอื่นนํากองทัพเรือแคนู
1,000 ลําบุกเข๎ามายึดครองได๎สาํ เร็จ ได๎เวลาพอสมควรนําทําน
เดินทางเข๎าชมโบว์ลโฮล (Blow Hole) ชายฝั่งที่น้ําทะเลนําคลื่น
แรงซัดสาดสูํโขดหินใหญํที่มีโพรงอากาศ จนทําให๎เกิดน้ําพุํงสูํขน
ึ้ สูํ
อากาศเป็นละอองด๎วยความนําอัศจรรย์ใจ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น
เข๎าพักโรงแรม Waikiki Resort หรือเทียบเทํา ( B / L / D )
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วันศุกร์ที่
11 ต.ค.

เช๎า

2562

ฮอนโนลูลู – โพลินเิ ชีย
่ น เซ็นเตอร์ [3]
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
ชํวงเช๎าวันนี้ให๎ทํานได๎อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให๎ทํานได๎ดื่มด่ํากับ
หาดไวกิกิ หาดทรายขาวยาวเหยียดบนคาบชายฝั่งมหาสมุทร
แปซิฟิก ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วโลกตํางฝันจะมาเยือน

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 น. นําทํานเดินทางสูํ โพลินเี ชีย
่ น เซ็นเตอร์ ( Polynesian Cultural
Center ) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมของชนเผําตํางๆแหํงรัฐฮาวาย ซึ่ง
ประกอบด๎วย 7 เผํา ทํานจะได๎สัมผัสวัฒนธรรมของแตํละเผําอยําง
ใกล๎ชิด พร๎อมชมการแสดงระบําของสาวสวยชาวโพลินีเชี่ยน เสนํห์
แหํงแปซิฟิกใต๎
เย็น

รับประทานอาหารเย็น พร้อมชมโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการของเผ่าโพลนีเชีย่ น
เข๎าพักโรงแรม Waikiki Resort หรือเทียบเทํา ( B / - / D )

วันเสาร์ที่
12 ต.ค.

เช๎า

2562

ฮอนโนลูลู – อิสระ [4]
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
วันนี้อิสระให๎ทํานมีโอกาสได๎สัมผัสเลํนน้ํา หรือเดินเลํนชายหาดไว

ฮอลโนลูลู – อิสระ [4]

กิกิกบ
ั อากาศที่อบอุํนตลอดปี หรือทํานอาจเลือกไปช๎อปปิ้งที่ตลาด
สินค๎านานาชาติ (International Market) ตลาดทันสมัยที่รวบรวม
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ร๎านค๎า และ ร๎านอาหารตําง ๆ มากมาย งานศิลป์ท๎องถิ่นมากมาย
(เดินได๎จากโรงแรมที่พัก)
อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น

เข๎าพักโรงแรม Waikiki Resort หรือเทียบเทํา ( B / - / - )

Shopping Ala Moana Center
หรือเลือกที่จะไปอาลาโมนําเซ็นเตอร์ ช๎อปปิ้งมอลล์ที่ใหญํที่สุดใน
ฮาวาย ที่มีร๎านแบรนด์เนมมากมาย เชํน AIX Armani Exchange,
Burberry, Bvlgari, Coach, DKNY, Guess, Victoria’s Secret
และอื่นๆมากมาย โดยทํานสามารถนั่งรถ Trolleys (สายสีชมพู) ที่
ให๎บริการระหวําง อาลาโมนําเซ็นเตอร์ กับ 14 จุดสถานที่ตํางๆใน
เมืองที่ทํานสามารถเดินไปขึ้นได๎จากโรงแรมที่พัก โดยรถจะผํานจุด
ตํางทุกๆ 10-12 นาทีโดยมีคําบริการทํานละ $2 ตํอเที่ยว (ราคา
ตรวจสอบเดือน มีนาคม 2562) เด็กอายุต่ํากวํา 2 ขวบขึ้นฟรี เวลา
ทําการรถ Trolleys
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จันทร์ – เสาร์ 9:10 – 21:59
อาทิตย์ – และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:10 – 20:09
** โปรดตรวจสอบตารางเวลาเดินรถอีกครั้ง **

Atlantis Submarine Tour
เปิดประสบการณ์ใหมํกับการดําดิ่งลงสูํใต๎มหาสมุทรกวํา 100 ฟุต
(30 เมตร) ไปกับเรือดําน้ําแอตแลนติสที่ทันสมัยและสามารถจุ
ผู๎โดยสารได๎ถึง 48 คน ตื่นตากับสิ่งมีชีวิตใต๎ท๎องทะเลที่เติมเต็มแนว
ปะการังและซากเรืออับปางเมื่อคุณลํองลอยไปในนํานน้ําเขตร๎อนที่
พวกเขาเรียกวําบ๎าน ชื่นชมกับหมูํฝูงปลาตามธรรมชาติสีสรรสดใส
หลากสี, ฉลาม, ปลากระเบน, เตํา, ปะการัง และ ดอกไม๎ทะเล อัน
สวยงามมากมาย
 คําบริการ เริ่มต๎น 4,500 บาทตํอทําน
 ระยะเวลาทัวร์ 2 ชั่วโมง เริ่มจากรับจากจุดรับและสํง
 เวลาในเรือดําน้ํา 45 นาที
 มีบรรยายภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ สเปน
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Big Island Day Trip
นําทํานบินสูํเกาะใหญํสุดของหมูํเกาะฮาวาย Big Island ลงที่เมือง
โคนา เพื่อสัมผัสความงามตามธรรมชาติและความลึกลับของเกาะ
ใหญํ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และโรงงานกาแฟ Royal Kona ชมลาวา
ที่ไหลออกจากปลํองภูเขาไฟ แวะอุทยานแหํงชาติ Pu'uhonua O
Hanaunau ชมหาดทรายสีดํา Punalu'u เยี่ยมชมอุทยานแหํงชาติ
ฮาวายภูเขาไฟ (Hawaii Volcanoes National Park) และ
Kilauea Iki Overlook กํอนจากอุทยานแหํงชาติฮาวายภูเขาไฟแวะ
ให๎ทํานได๎เลือกซื้อถั่วแมคคาดาเมียเพื่อเป็นของฝาก
 คําบริการเริ่มต๎น 15,000 บาทตํอทําน (ราคาขึ้นอยูํกับคําตั๋ว
เดินทางจากเกาะฮอนโนลูลูไปโคนา)
 ระยะเวลาทัวร์ 12 ชั่วโมง เริ่มจากรับจากจุดรับและสํง
 รวมคําตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดจากฮอนโนลูลูไปโคนา
(เวลาบิน 45-50 นาทีตํอเที่ยว)
 รถบัสปรับอากาศพร๎อมไกด์ท๎องถิ่น (แบบ Sit in Coach)
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วันอาทิตย์ที่
13 ต.ค.

ฮอนโนลูลู – สนามบิน [5]

2562

เช๎า

รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
หลังอาหารเช๎าอิสระเดินเลํนเก็บบรรยากาศอันสดชื่นกํอนเดินทาง

กลับ
ได๎เวลาสมควร นําทํานเดินทางสูส
ํ นามบินฮอนโนลูลู เพื่อเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ
14.55 น. เหินฟ้าจาก ฮอนโนลูลู สูํไต๎หวัน โดยเที่ยวบินที่ CI 001
**** บินข๎ามเส๎นแบํงเขตวันสากล****
วันจันทร์ที่
15 ต.ค.

ไต๎หวัน – กรุงเทพฯ [6]

2562

19.30 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพือ
่ แวะเปลี่ยนเครื่อง
22.35 น. ออกเดินทางตํอ โดยเที่ยวบิน CI 837
วันอังคารที่
16 ต.ค.

กรุงเทพฯ [7]

2562
01.20
น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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อัตราคําบริการ
วันเดินทาง

9-14 ต.ค.
2562

ผู๎ใหญํทํานละ (พักห๎องละ 2 ทําน)

69,999

เด็กอายุต่ํากวํา 12 ปี (นอนกับผู๎ใหญํ1
ทําน)
เด็กอายุต่ํากวํา 12 ปี (นอนกับผู๎ใหญํ2
ทําน และไมํมีเตียงเสริม)

64,999
54,999

พักห๎องเดี่ยว (จํายเพิ่ม)

15,000

ไมํเอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน)

23,000

กรุ๏ปขั้นต่ําเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุป
๏ ต่ํากวํา 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
***โรงแรมสํวนใหญํของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไมํมีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู๎ใหญํ
และต๎องการพัก 3 ทํานตํอหนึ่งห๎องหรือเด็กพักกับผู๎ใหญํ 2 ทํานตํอหนึ่งห๎อง จะต๎องพักด๎วยกัน
โดยไมํมีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม๎ในห๎องพักและมีการ
อพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***

การสํารองทีน
่ งั่
⁜
⁜

บริษัทฯ ขอรับคํามัดจําสําหรับการสํารองทํานละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการ
ยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
สํวนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให๎ครบถ๎วนกํอนการเดินทางอยํางน๎อย
วันมิฉะนัน
้ จะถือวําการสํารองการเดินทางนั้น
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ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางสํวนเป็นคําดําเนินการ
อัตรานีร้ วม:
☑

คําตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชนํา แอร์ไลน์ (CHINA
AIRLINES)

☑ คํารถรับ – สํงปรับอากาศตามรายการ
☑ คําโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
10

☑ คําอาหารตามรายการที่ระบุ
☑ คําเข๎าสถานที่ตํางๆ ตามรายการที่ระบุ
☑ คําภาษีสนามบินทุกแหํง
☑

☑
☑
☑

คําขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าทํานละ 2 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 23
กิโลกรัม หากน้าํ หนักหรือจํานวนของ
กระเป๋าเกินกวําที่กําหนดทํานอาจต๎องชําระคําใช๎จํายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน
คําประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต
(สําหรับผู๎ที่อายุไมํเกิน 70 ปี)
คํารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินทํานละ 500,000 บาท (สําหรับผู๎ที่อายุไมํ
เกิน 70 ปี)
คําประกัน และ คํารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไมํครอบคลุมผู๎เดินทางที่มีอายุ
เกิน 80 ปี

อัตรานีไ
้ มํรวม
☒ คําทิปหัวหน๎าทัวร์ (5 USD ตํอวันตํอคน)
☒ คําทิปคนขับรถ (5 USD ตํอวันตํอคน)
☒ Hotel Porter คําทิปยกกระเป๋า (3 USD ตํอใบ จํายตรงกับทางคนยกกระเป๋า)
☒ คําทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
☒ คําธรรมเนียมวีซาํ ประเทศสหรัฐอเมริกา
☒ คําน้ําหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกําหนดไว๎
คําใช๎จํายสํวนตัว เชํน คําอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, คําโทรศัพท์, คําซักรีดและอื่นๆที่
☒ ไมํได๎ระบุในรายการ
ั ณ ที่จําย 3%
☒ คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และคําภาษีหก
☒ คําบริการร๎านอาหารบางร๎านกรณีที่ต๎องการเป็นกรณีพิเศษ
คําธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 19 มีนาคม
☒ 2562
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กรณียกเลิกการเดินทาง
⁜ ยกเลิกการเดินทางกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วัน คืนเงินเต็มจํานวน
⁜

ยกเลิกการเดินทางกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 15 - 30 วัน คืนเงินครึง่ หนึง่ ของคํา
ทัวร์

ยกเลิกการเดินทางกะทันหันกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ไมํมก
ี ารคืนเงินใดๆ
ทั้งสิน
้
ยกเว๎นกรณีที่ทางบริษัทฯ นําเงินชําระคําตั๋วเครื่องบิน คําแลนด์ เพื่อเตรียมการจัด
⁜ นําเที่ยว กํอนผู๎เดินทางจะมีการแจ๎งยกเลิก
การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักชําระคําใช๎จํายตามจริง
กํอนที่จะคืนให๎ผู๎โดยสารได๎ เชํน เที่ยวบินพิเศษ
⁜

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได๎แคํบางสํวน เนื่องจากคํา
ตั๋วเป็นการเหมาจํายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงือ
่ นไข และ หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิต๎อง
⚠ แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
⚠

คณะเดินทางต๎องมีสมาชิกอยํางน๎อย 15 ทํานและทางบริษัทต๎องขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไมํครบตามจํานวนดังกลําว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาคําบริการในกรณีที่มีการขึน
้ ราคาคําตั๋ว
⚠ เครื่องบิน คําภาษีน้ํามัน หรือมีการ
ประกาศขึ้นหรือลดคําเงินบาท
หรืออัตราแลกเปลี่ยนได๎ปรับขึ้นในชํวงใกล๎วันที่จะ
เดินทาง
บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ
⚠ โดยจะจัดหาสถานที่ทํองเที่ยวอื่นเพื่อทดแทน
หรือคืนคําเข๎าชมแกํผู๎เดินทาง
บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทํองเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้
⚠ ขึ้นอยูํกับสภาวะของสายการบิน โรงแรม
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูํนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู๎เดินทางเป็นหลัก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชํน
⚠ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
กํอการจลาจล ความลําช๎าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าหรือออกนอกประเทศ
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เป็นต๎น
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห๎ามเข๎า
⚠ ประเทศนั้นๆ การนําสิ่งของผิดกฏหมาย
ไปหรือกลับระหวํางการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมํถก
ู ต๎อง และความประพฤติที่
สํอไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
การไมํรับประทานอาหารในบางมื้อ ไมํเที่ยวตามรายการทํองเที่ยว การออกหรือเข๎า
⚠ กรุ๏ปกํอนหรือหลังตารางรายการที่กําหนด
ทางบริษัทฯขออนุญาตไมํหักคืนคําใชํจํายในสํวนที่ไมํได๎รับบริการนัน
้ ๆ
กรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต
⚠ (เลํมสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบหากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าหรือออกประเทศ
ใดก็ตาม เพราะโดยปกติการทํองเที่ยวจะใช๎
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเทํานัน
้ (เลํมสีเลือดหมู)
การเดินทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกับคณะ หากทําน
⚠ ต๎องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ
ทํานจะต๎องแจ๎งกับทางบริษัทฯ เพื่อทําการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ทําน
ต๎องการเปลี่ยน และผู๎โดยสารจะเป็น

⚠

ผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายสํวนตํางที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู๎กําหนด
ถ๎าทางบริษัทได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว และต๎องการยกเลิกการใช๎ตั๋ว ผู๎เดินทางต๎อง
รอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ

และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทําการคืนตั๋ว หรือ refund
ได๎เทํานั้น)
หากทํานไมํเดินทางกลับพร๎อมคณะ
ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมํได๎ใช๎นั้น
ไมํ
⚠ สามารถขอคืนเงินได๎
⚠

ในกรณีที่ลูกค๎าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวรํวมกับคณะ (join tour) ลูกค๎าต๎อง
เดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ

คําใช๎จํายในการเดินทางมาพบคณะเอง
ทํานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯกํอน เพื่อยืนยันการ
⚠ เดินทาง หากไมํได๎รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ
และได๎ทําการออกตั๋วไปแล๎วนั้น บริษัทฯไมํขอรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายใดๆทั้งสิน
หลังจากการจอง และ ชําระเงินมัดจําแล๎ว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานยอมรับในข๎อตกลง
⚠ และ เงื่อนไขที่ระบุไว๎ข๎างต๎น
รายการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามชํวงเทศกาล ตัว
๋ โดยสารเครือ
่ งบิน คําธรรมเนียมตัว
๋
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และภาษีนา้ํ มัน
และปัจจัยอืน
่ ๆ ฉะนัน
้ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษท
ั ฯ อีกครัง้
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