ทัวร์ อเมริกา : TOUR18799

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ้หวั
ไต น – ซานฟรานซิสโก [1]

14.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร S ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าของบริ ษทั ฯ
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
17.30 น. เหิ นฟ้าจากกรุ งเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CI 836
22.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพือ่ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
23.45 น. เหิ นฟ้าต่อจากไต้หวัน สู่สนามบินซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ CI 004
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****
20.10 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้า
โรงแรม
เข้าพักโรงแรม Four Points by Sheraton Oakland Bay Bridge หรื อเทียบเท่า ( - / - / - )

วันที่ 2
เช้า

ซานฟรานซิสโก [2]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นาทุกท่านนัง่ รถราง (Cable Car) ซึ่งถือว่าเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซานฟรานฯโดยผูใ้ ดที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองซานฟราน
ซิสโกก็จะต้องลองนัง่ รถรางเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่และยังได้สมั ผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของเมืองด้วย
จากนั้นนาท่านชมถนน Crookest Street หรื อเรี ยกว่า “ถนนย่านลอมบาด” เป็ นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทาง มีไม้ประดับ
มากมายอย่างสวยงาม นาท่านทุกท่านเดินเล่นที่ Pier39 ท่าเรื อที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ หากท่านได้มาเยือน
ซานฟรานซิสโก ที่นี่คือจุด check-in และเป็ นศูนย์รวมของร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้
เมื่อท่านได้เดินทางมาถึงเมืองซานฟรานซิสโก นัน่ ก็คือ การได้รับประทานปูที่มีชื่อเสี ยงของเมืองนี้ นัน่ คือ Dungeness Crab ปูชนิดนี้
เป็ นปูที่สามารถหาทานได้ที่เมืองนี้เท่านั้น
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนาท่านสู่ท่าเรื อ Fisherman’s Wharf ลงเรื อเฟอร์รี่เพื่อ “ล่องเรื อ” ชมอ่าวซานฟรานซิสโก เพลิดเพลินกับอากาศสดชื่น

บ่าย

พร้อมชมความงามของตัวเมืองซึ่งตั้งอยูร่ ิ มอ่าวที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรื อจะแล่นผ่านคุกอัลคาทราส ซึ่งครั้งหนึ่งเคย
เป็ นคุกที่ได้ชื่อว่าเป็ นคุกที่แข็งแกร่ งมากที่สุดในสมัยนั้นนักโทษที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยูท่ ี่นี่และเสี ยชีวติ ในคุกแห่งนี้ก็คือ
“อัลคาโปน” เจ้าพ่อมาเฟี ยแห่งนครชิคาโกนัน่ เอง นาท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกต อันโด่งดังเพื่อถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก สะพานแห่งนี้เคยได้
ชื่อว่าเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกมาก่อน และถือเป็ นหนึ่งในสะพานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยที่สุดในสมัยนั้นในการก่อสร้าง
ด้วยสภาพแวดล้อมของเมืองซานฟรานซิสโกที่เป็ นเขาและมีลมแรงตลอดทั้งปี จึงเป็ นอุปสรรคสาคัญในการก่อสร้าง สะพานแห่งนี้
สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รู สเวลท์ เมื่อปี ค.ศ. 1933 เสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937 จากนั้นนาท่านสู่ Union Square ย่านช้
อปปิ้ งใจกลางเมืองแหล่งรวมสิ นค้าหลากหลายยีห่ อ้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ ที่นี่เปรี ยบเสมือนสยามสแคว์ของไทย เป็ นศูนย์รวมของแฟชัน่
สิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่หอ้ จะมารวมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายภาพ หรื อช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
เย็น

รับประทานอาหารเย็น
เข้าพักโรงแรม Four Points by Sheraton Oakland Bay Bridge หรื อเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 3
เช้า

ซานฟรานซิสโก – อุทยานแห
้งชาติโยซิเมติ – เฟรสโน [3]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นาทุกท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (YOSEMITE NATIONAL PARK) (ระยะทาง 309 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชัว่ โมง) เพื่อชมความงามทางธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อุทยานแห่งชาติโยเซมิติถูกประกาศให้เป็ นอุทยาน
แห่งชาติในปี ค.ศ. 1890 และมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาเยีย่ มชมกว่า 1 ล้านคนต่อปี สัมผัสธรรมชาติ ชมพันธุ์ไม้แปลกตา สายน้ า และน้ าตก
โดยอุทยานแห่งนี้เป็ นอุทยานแห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริ กา
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านแวะถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกตามจุดที่น่าสนใจ และสวยงามต่างๆ ภายในอุทยาน นาท่านเที่ยวชมความงามโดยรอบของ

อุทยานที่ความกว้างใหญ่และมีพ้นื ที่ท้ งั หมดถึง 7 แสนกว่าเอเคอร์ ชมความยิง่ ใหญ่ของภูเขาหิ นแกรนิตขนาดใหญ่ El Capitan ที่มีความ
สูงถึง 2,900 ฟุต ที่ต้ งั ตระงานอยูใ่ จกลางของอุทยาน จากนั้นชมความงามของน้ าตกโยเซมิติ (Yosemite Falls) ที่ความสูงถึง 2,425 ฟุต
และไหลลงมาจากยอดเขาของภูเขาเซียร่ า เนวาด้า โดยน้ าตกนี้จะมีดว้ ยกันทั้งหมด 3 ชั้นซึ่งมีความงามและความสูงแตกต่างกันไป นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) “เฟรสโน” เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 8 ของมลฑลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย เป็ นศูนย์กลางการ ธนาคารที่มีประสิ ทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ ายตรงเวลาที่สุด อาคารที่สูง
ที่สุดในเมืองนี้เพียงแค่ 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็ นเมืองสาหรับ "มนุษย์เดินดิน" มากกว่า
หุ่นยนต์ หรื อคนบ้า ดาวตลก/นักร้อง แดนนี่ เคย์ เคยกล่าวถึงเมืองเฟรสโนไว้วา่ "ฮัลโหล (สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน" ในขณะที่
ชาวลอสแองเจลิส และชาวซานฟรานซิสโก ซึ่งมองเฟรสโนที่อยูร่ ะหว่างมหานครทั้งสองนี้เป็ นเรื่ องตลกและค่อนข้างดูแคลน "ชาวชาน
เมือง" เฟรสโนว่า "ร้อนเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรม ไม่มีชีวติ กลางคืน ฯลฯ"
เย็น

รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Radisson Hotel Fresno Conference Center หรื อเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 4
เช้า

เฟรสโน – ลาสเวกัส [4]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองที่ต้ งั อยูใ่ นรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริ กา (ระยะทาง 637 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7
ชัว่ โมง) เป็ นสถานที่ที่ชาวอเมริ กนั และคนทัว่ โลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรื อนักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็ น "America's
Playground" หรื อสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริ กา ลาสเวกัสเป็ นสถานที่ๆ มีลกั ษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริ ญเติบโตขึ้นมาจาก
ความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็ นแรงดึงดูดหลักให้นกั ท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ามา ต่อมาได้พฒั นาไปสู่ธุรกิจบริ การใกล้เคียง
ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสิ นค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ ขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่น
ในโลกเลยก็วา่ ได้
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาสเวกัส เมื่อเดินทางถึงเมืองลาสเวกัสแล้ว นาทุกท่านช้อปปิ้ งที่ ลาสเวกัส พรี เมี่ยม เอาท์เล็ต (Las

Vegas Premium Outlets) ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในลาสเวกัส และยังมีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Coach,
Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies, Miss sixty, Calvin Klein เป็ นต้น
เย็น

อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ ง

เข้าพักโรงแรม Excalibur Hotel and Casino ( B / L / - )

วันที่ 5
เช้า

ลาสเวกัส - สกายวอล
้ค – ลาสเวกัส [5]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ท่านจะได้พบกับความยิง่ ใหญ่ของภูผาหิ นที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับล้านๆปี
(ระยะทาง 199 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เที่ยง

รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน

Eagle Point, Skywalk Glass Bridge สกายวอร์คเป็ นสะพานแก้วเกือกม้าที่มีความสูง 4,000 feet หรื อ 1,200 เมตร เหนือแม่น้ าโคโลราโด
ที่ทอดผ่านหุบเหวของแกรนต์แคนย่อน พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนักๆได้อย่างปลอดภัย ระหว่างทางเดิน
นั้นเป็ นกระจกใส ถ้ามองลงไปจะเห็นเหวที่อยูด่ า้ นล่างได้อย่างชัดเจนและหวาดเสี ยว ให้ท่านได้ประทับใจกับประสบการณ์น้ ี (Skywalk
Glass Bridge ไม่อนุญาตให้นากล้องถ่ายรู ปส่วนตัวขึ้นไปถ่าย ต้องใช้บริ การของอุทยานเท่านั้น ราคาใบละ 30 เหรี ยญ โดยจะมีลอ็ คเกอร์
สาหรับเก็บกล้องถ่ายรู ป)
Guano Point จุดนี้ท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี้ลบั ของแกรนด์แคนย่อนและแม่น้ าโคโลราโด (หากท่านใดที่ตอ้ งการจะนัง่
เฮลิคอปเตอร์ สามารถแจ้งความประสงค์กบั หัวหน้าทัวร์ได้ โดยมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ $220 ต่อท่าน)
เย็น

รับประทานอาหารเย็น

โรงแรม Excalibur Hotel and Casino หรื อเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 6
เช้า

ลาสเวกัส – ลอสแองเจลลิส [6]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นาท่านเดินทางสู่เมือง ลอสแองเจลิส หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ แอล.เอ. (ระยะทาง 376 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50
ชัว่ โมง) ตั้งอยูใ่ นรัฐแคลิฟอร์เนียเป็ นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดเป็ นอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริ กา และเป็ นหนึ่งในศูนย์กลาง
ทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และวงการบันเทิง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านสู่ยา่ น ฮอลลีวดู (Hollywood) เมืองมายาที่ได้สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ให้ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่

ถ้วน ท่านจะได้ชม แมนไชนีส เธียเตอร์ (Mann’s Chinese Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ ซึ่งปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น TCL
Chinese Theatre และชม ฮอลลีวดู วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็ นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวดู เป็ นจานวนมาก ได้
ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ซ่ ึงท่านจะได้ถ่ายรู ปกับรอยมือ รอยเท้า ของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อ

จารึ กของดาราตุก๊ ตาทองบนถนนฮอลลีวดู เช่น ทอม แฮงค์, แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี่, ทอม ครู ซ เป็ นต้น นาท่านเดินเล่นชมวิวพระ
อาทิตย์ตกที่ ชายหาดซานตาโมนิกา้ อันเลื่องชื่อ
เย็น

รับประทานอาหารเย็น
โรงแรม Doubletree by Hilton Rosemead หรื อเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 7
เช้า

ลอสแองเจลลิส - ออนตาริโอ – สนามบิน [7]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ กริ ฟฟิ ธ พาร์ค (Griffith Park) ตั้งอยูท่ างตะวันออกของซานตา โมนิกา้ และด้วยพื้นที่มากกว่า 8,800 ไร่ ของ
ภูมิประเทศอันเขียวขจี อีกทั้งยังเป็ นสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ่เป็ นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทาให้กริ ฟฟิ ธพาร์ค ได้ชื่อว่า
เป็ นสวนสาธารณะที่เหมาะสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ นัง่ ปิ คนิค
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านสู่ Ontario Mills Outlets ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ ง

บ่าย
เย็น

อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ ง
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินออนตาริ โอ เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ

วันที่ 8

ออนตาริโอ – ้หวั
ไต น [8]

00.10 น. เหิ นฟ้าจาก ออนตาริ โอสู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ CI 023
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

วันที่ 9

้หวั
ไต น - กรุงเทพฯ [9]

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพือ่ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
07.20 น.

ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CI 833

10.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
อัตราค่าบริ การ
วันเดินทาง
ผูใ้ หญ่ท่านละ (พักห้องละ 2 ท่าน)

79,999

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (นอนกับผูใ้ หญ่1ท่าน)

75,999

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (นอนกับผูใ้ หญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริ ม)

69,999

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม)

15,000

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (หักคืน)

22,000

กรุ๊ ปขั้นต่าเดินทาง 20 คน ในกรณี มีกรุ๊ ปต่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริ กาจะไม่มีเตียงเสริ มหรื อเตียงที่สาม กรณี ที่เป็ นผูใ้ หญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้อง
หรื อเด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริ ม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงในกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ใน
ห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็ นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***

การสารองที่นงั่
⁜ บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั ภายใน 3 วัน
⁜ ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสารองการเดินทางนั้น
ถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ

อัตรานี้รวม:
☑ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CHINA AIRLINES)
☑ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ
☑ ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
☑ ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
☑ ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
☑ ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 2ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23กิโลกรัม หากน้ าหนักหรื อจานวนของ
กระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
☑ ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี เสี ยชีวติ (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
☑ ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตรานี้ไม่รวม
☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน)
☒ ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน)
☒ Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋ า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋ า)
☒ ค่าทาหนังสื อเดินทาง (PASSPORT)
☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริ กา
☒ ค่าน้ าหนักกระเป๋ าที่เกินจากที่สายการบินกาหนดไว้
☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่ องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
☒ ค่าบริ การร้านอาหารบางร้านกรณี ที่ตอ้ งการเป็ นกรณี พิเศษ
☒ ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

กรณี ยกเลิกการเดินทาง
⁜ ยกเลิกการทางก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินเต็มจานวน
⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 - 30 วัน คืนเงินครึ่ งหนึ่งของค่าทัวร์
⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
⁜ ยกเว้นกรณี ที่ทางบริ ษทั ฯ นาเงินชาระค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าแลนด์ เพือ่ เตรี ยมการจัดนาเที่ยว ก่อนผูเ้ ดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก
การเดินทางกับทางบริ ษทั ฯนั้น ทางบริ ษทั ฯสามารถหักชาระค่าใช้จ่ายตามจริ งก่อนที่จะคืนให้ผโู ้ ดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ
⚠ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
⚠ คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิก หรื อ เลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
⚠ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษีน้ ามัน หรื อมีการ
ประกาศขึ้นหรื อลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
⚠

บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเพื่อ
ทดแทน
หรื อคืนค่าเข้าชมแก่ผเู ้ ดินทาง

⚠ บริ ษทั ฯ ขอลงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน โรงแรม
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
⚠ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้น

⚠ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การนาสิ่ งของผิดกฏหมาย
ไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสี ยและผิดกฏหมาย
⚠ การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรื อเข้ากรุ๊ ปก่อนหรื อหลังตารางรายการที่กาหนด
ทางบริ ษทั ฯขออนุญาตไม่หกั คืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริ การนั้นๆ
⚠ กรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) / หนังสื อเดินทางนักการทูต (เล่มสี แดง) ในการเดินทางกับคณะ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะ
ใช้
หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสี เลือดหมู)
⚠

การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขา
กลับ
ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริ ษทั ฯ เพื่อทาการตรวจสอบสถานะที่นงั่ ในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผูโ้ ดยสารจะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บ และเป็ นผูก้ าหนด

⚠ ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตวั๋ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ
และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณี ที่สามารถทาการคืนตัว๋ หรื อ refund ได้เท่านั้น)
⚠ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
⚠ ในกรณี ที่ลูกค้าซื้อตัว๋ เครื่ องบินเอง และมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง
⚠

ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริ ษทั ฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริ ษทั
ฯ
และทางทาการออกตัว๋ ไปแล้วนั้น บริ ษทั ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ น

⚠ หลังจากการจอง และ ชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ขา้ งต้น

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล ตัว๋ โดยสารเครื่ องบิน ค่าธรรมเนียมตัว๋ และภาษีน้ ามัน
และปั จจัยอื่นๆ ฉะนั้นโปรดตรวจสอบราคากับทางบริ ษทั ฯ อีกครั้ง

เมื่อท่ านได้ ทาการจอง ทัวร์ อเมริกา กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่ านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

