
 
 

ลอสแองเจลิส – ชมย่าน Hollywood Boulevard – เมือง Santa Monica 

ชอ้ปป้ิง Beverly Hills – ลาสเวกสั – ชอ้ปป้ิง Las Vegas Premium Outlet  

ชอ้ปป้ิง Walmart ซานฟรานซิสโก – ยอดเขา Twin Peaks ชม Alamo Square  

 สะพาน Golden Gate – Pier 39 – Fisherman’s Wharf – Lombard Street 

ชอ้ปป้ิงย่าน Union Square 

ก าหนดการเดินทาง :   29 พฤษภาคม - 7 มิถนุายน 2564  

   5-14, 12-21, 19-28 มิถนุายน 2564 

   3-12, 10-19, 17-26 กรกฎาคม 2564 

***รบัเฉพาะผูมี้วีซ่าแลว้เท่านั้น*** 

วนัท่ีหน่ึงของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู        

23.50 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัร

โดยสารทีน่ ัง่ก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัท่ีสองของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู – ลอสแองเจลสิ 

                                         พาคณะฉีดวคัซีนโควิด Johnson & Johnson                                  ( D) 

03.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงลอสแองเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบนิที ่

QR837/QR739 ( แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงโดฮา 

ประเทศกาตาร ์) 

14.00 น. เดนิทางถงึ เมอืงลอสแองเจลสิ ลอสแองเจลสิ หรือที่

รูจ้กัในชื่อ แอลเอ เป็นเมอืงใหญ่ทีม่ปีระชากรมาก

ทีสุ่ดอนัดบั 2 ในสหรฐัอเมริกา และเป็นหนึ่งใน

ศูนยก์ลาง ทางดา้น เศรษฐกิจ วฒันธรรม และการ

บนัเทงิ ลอสแองเจลสิตัง้อยู่ในรฐัแคลฟิอรเ์นีย หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

 **พาลูกคา้ไปฉีดวคัซนีโควดิ Johnson & Johnson** 

ทีพ่กั น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัในลอสเองเจลสิ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ลาสเวกสั – ชอ้ปป้ิง Premium Outlet – Hollywood Boulevard ชม Hollywood  

                                         Walk of Fame – Chinese Theater               ( B/L/D) 

พาคณะ ชอ้ปป้ิงที ่Las Vegas Premium Outlet 

 

 



 

 

 

 
 

 

 หลงัจากนัน้ เดนิทางสู่ย่าน Hollywood Boulevard ชม Hollywood Walk of Fame 

 

 

 

 

 

 
 

ทีพ่กั  พกัทีล่าสเวกสั 
 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง  เมือง Santa Monica – ชอ้ปป้ิง Beverly Hills – เมืองลาสเวกสั        ( B/L/D)   

น าท่านท่องเทีย่วชมเมอืงลอสแองเจลสิ และ เมอืงแซนตามอนิกา ซึง่เป็นเมอืงที่ต ัง้อยู่ทางตะวนัตกของ

ลอสแองเจลสิ หลงัจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน เบเวอรล์ ีฮลิส ์คือย่านทีพ่กัสุดหรู มบีา้นทีใ่หญ่ที่สุดในเขต

ลอสแอนเจลสิ หรูหรา และมกัเป็นที่ทีด่ารา นกัรอ้ง หรือคนดงัในแวดวงฮอลลวูีด มาสรา้งบา้นหรือซื้อบา้นที่
ี่

นี่ โดยบา้นแต่ละหลงัใน เบเวอรล์ ีฮลิส ์นัน้มคีวามสวยงาม ทนัสมยั ไดเ้วลาอนัสมควรพ์าทุกท่านเดนิทางสู่

เมอืงลาสเวกสั  เมืองแห่งสีสนัความสนุกแห่งนีจ้รสัแสงอยู่ภายใตด้วงอาทิตยใ์นดินแดนแห่ง

ทะเลทรายในยามกลางวนัและเฉิดฉายดว้ยแสงไฟนีออนในยามค ่าคืน คาสิโนเปิดใหบ้รกิารอย่าง

ไม่เคยหลบัใหลและชีวิตแห่งแสงสียามค ่าคืนครกึครืน้อย่างไม่รูจ้บ 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั พกัทีล่าสเวกสั  

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  ลาสเวกสั – GRAND CANYON SKYWALK                     ( B/L/D)    

น าท่านเดนิทางสู่ GRAND CANYON WEST RIM ชมสิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก น าท่านเดนิบน 

Skywalk ชมแกรนดแ์คนยอน 2 จดุ คือ Guono Point และ Eagle Point  

น าท่านเดนิทางกลบัสู่ลาสเวกสั ชมแสงสขีองเมอืงและถ่ายรูป 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

ทีพ่กั พกัทีล่าสเวกสั 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  ลาสเวกสั – ชอ้ปป้ิง Walmart/Costco – เมือง Fresno                   ( B/L/D)    

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง Fresno (ใชเ้วลา 6 ช ัว่โมง) ตามที่ไดส้มญานามว่าเป็นสนามเดก็เลน่ทีเ่ลน่ไดท้ ัง้ปีของ

แคลฟิอรเ์นีย เมอืงเฟรสโนเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม จดุหมายส าหรบัผูช้ื่นชอบการท่องเทีย่วกลางแจง้

ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงที ่Walmart/Costco 

. 

 

 

 

 
 

ทีพ่กั พกัที ่Fresno 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง  ซานฟรานซิสโก – ยอดเขา Twin Peak – สะพาน Golden Gate        ( B/L/D) 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซานฟรานซสิโก ชมเมอืง ขึ้นยอดเขา Twin Peaks เป็นเนินเขาทีโ่ดดเด่นสองแห่งโดย

มคีวามสูง ประมาณ 925 ฟตุ และชม Alamo Square  เป็นย่าน

ทีอ่ยู่อาศยัและสวนสาธารณะในซานฟรานซสิโก น าท่านชมสะพาน 

Golden Gate สิง่มหศัจรรยท์างวศิวกรรม ของโลกยุคปจัจบุนั 

เคยเป็นสะพานแขวนทีม่รีะยะทางยาว 2.7 กิโลเมตร สูง 223.5 

เมตร ทอดขา้มอ่าวทางตอนเหนือ ของเมอืงท่าซานฟรานซสิโกสู่

เมอืงมาริน  

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั พกัทีซ่านฟรานซสิโก 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง  ซานฟรานซิสโก – Pier 39 – Fisherman’s Wharf – Lombard Street  

                                         ชอ้ปป้ิงย่าน Union Square                                                    ( B/L) 

 ช่วงเชา้ใหท่้านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 



 ช่วงบ่ายน าท่านสู่ Pier 39 เป็นศูนยก์ารคา้และแหลง่ท่องเทีย่วยอดนิยมที่สรา้งขึ้นบนท่าเรือในซานฟรานซสิ

โกรฐัแคลฟิอรเ์นีย ที ่Pier 39 มีรา้นคา้รา้นอาหาร อารเ์คดวดิีโอการแสดงตามถนน Aquarium of the Bay 

เครื่องเล่น 3 มิติเสมือนจรงิจากนัน้น าท่านสู่ ย่าน Fisherman’s Wharf ตัง้อยู่บนพื้นที่ตดิทะเลทางตอนเหนือ 

เป็นย่านท่องเทีย่วทีค่ึกคกัทีสุ่ดย่านหนึ่งของเมอืง แทบทกุมมุถนนมรีา้นขายของที่ระลกึ แผงขายปูและซุป

ครีมหอยลายในถว้ยขนมปงัซาวโดว ์นอกจากนี้ ทศันียภาพอ่าว สะพานโกลเดน้เกต และเกาะอลัคาทราซที่

สวยเหมอืนในโปสการด์ก็ยงัมองเหน็ไดจ้ากทุกมมุเมอืง นอกจากนี้ยงัมฝูีงสงิโตทะเลใหดู้และเรือโบราณใหh

ชมอกีดว้ย   

 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาชมถนนลอมบารด์(Lombard Street) เชื่อมระหว่าง ถนนไฮด ์(Hyde) กบั ถนนลเีวนเวริท์ 

(Leavenworth) ใน เมอืงซานฟรานซสิโก รฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมริกา ขึ้นชื่อว่าเป็น ถนนทีค่ด

เคี้ยวทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้ขึ้นในปี ค.ศ. 1922 ดว้ยเสน้ทางลาดชนัเอยีง 40 องศาประกอบดว้ย 8 โคง้หกัศอก 

ปูพื้นดว้ยอฐิแดงมคีวามยาวทัง้สิ้น 400 เมตร รถทกุคนัถูกจ ากดัความเร็วที ่8 กิโลเมตรต่อชัว่โมงเท่านัน้

หลงัจากนัน้ใหท้กุท่านสนุกกบัการชอ้ปป้ิงย่าน Union Square 

 

 

 

 

 

 
 

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดนิทางสู่สนามบนิซานฟรานซสิโก เพื่อเดนิทางกลบั ประเทศไทย  

16.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบนิที ่QR738 (แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืง

โดฮา ประเทศกาตาร)์ 

**ผ่านเสน้แบ่งเขตเวลา** 

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง  โดฮา (ประเทศกาตาร)์ - เดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

20.15 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่QR830 

วนัท่ีสบิของการเดินทาง  ประเทศไทย 

07.05 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  

@@@**********************************@@@ 

ก าหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 



 

อตัราค่าใชจ้า่ย (เดินทางคณะละ 4 ท่าน) 

ราคาท่านละ 125,900 บาท 

พกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ 30,000.- 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy class) 

1. รถปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 

2. โรงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว 

3. ค่าอาหารทกุมื้อตามทีร่ะบุในรายการ 

4. ไกดท์อ้งถิน่พูดไทย  

5. ค่าเขา้ชมตามรายการ  

6. ค่าลงทะเบยีนฉีดวคัซนีโควดิ Johnson&Johnson  

7. ค่าลงทะเบยีนเอกสารกลบัไทย Certificate of Entry (COE) 

8. ประกนัอุบตัเิหต ุ2,000,000.- 

 

อตัราน้ีไมร่วม 

1. ค่าวซี่าอเมริกา (มบีริการท่านละ 8,000 บาท) 

2. ค่าตรวจโควดิ ก่อนการเดนิทาง 72 ชัว่โมง (PCR TEST) 

3. ค่าโรงแรมกกัตวัที่ไทยถา้มค่ีาใชจ้่าย  

 

เงื่อนไขการจอง 

1. ช าระค่ามดัจ าจ านวน 40,000 บาท 

2. แจง้ขอ้มลูส่วนตวั รายละเอยีดหนา้พาสปอรต์ ทีอ่ยู่, เบอรต์ดิต่อ และอเีมลท์ีใ่ชใ้นการตดิต่อได ้เพือ่น ามาลงทะเบยีน

ในการฉีดวคัซนี 

3. ส่วนทีเ่หลอืช าระเมือ่ไดร้บัการตอบรบัการฉีดวคัซนีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจ าเต็มจ านวนทุกกรณี 

-  ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ 

ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดขึ้นจริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษทัฯอีก

ครัง้นึง) 



-  กรณีผูเ้ดนิทางที่เกิดอุบตัิเหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิ

และบริษทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้ ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋

เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่ากรณีทีท่่านยื่นวซี่าแลว้  

หมายเหต ุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอ

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะ

อากาศและเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทั 

หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  

เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน

ได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบั

ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลมืไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมด

หกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เร่ืองวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระ

เงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่า

ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 



• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต

ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ใน 

ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอ

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่า

มากลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้

หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของ

ท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง 

ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอุบตัิเหตหุรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัิเหตุ

รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา



แลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้อี  านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ 

หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหต ุ

ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมสีิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน

ค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิดงักลา่ว บริษทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของ

ท่านผูม้เีกียรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้ ” 

 

 


