
 

 

ทัวร์ฮาวาย & Pacific route 10 วนั 
(สัมผสัความสวยงามของเส้นทางแปซิฟิกไฮเวย์ รูทนัมเบอร์วนั) 

TOUR CODE: US151501YZ 

 

***โปรโมช่ัน...สายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ส**** 

เร่ิมต้น…. 139,900 บาท 
10-19 ส.ค. / 21-30 ก.ย. / 14-23 ต.ค. / 21-30 ต.ค. / 25 ธ.ค. – 3 ม.ค.*  

บินเข้าฮาวาย (HNL) – บินออกจากซานฟราสซิสโก (SFO) 
 



 

 

โฮโนลูลู – เพร์ิลฮาร์เบอร์ – พนัช์โบลว์ – ชมเมืองฮาวาย – ชมโชว์โพลนีีเชียน – ลอสแองเจลลสิ 
เบเวอร์ร่ีฮิลล์ – ฮอลวู้ิด วอค ออฟเฟรม – เดอะโกรฟ– เส้นทางแปซิฟิกไฮเวย์ Route no. 1 
แซนตา บาร์บารา – ปราสาทเฮิร์สต์ – มอนเทอเรย์ – เส้นทาง 17 ไมล์ส - ซานฟรานซิสโก 

ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก, เกาะอลัคาทราซ - น่ังรถรางเทีย่วชมเมือง – ช้อปป้ิงเอาท์เลท 
 

ทัวร์ฮาวาย & Pacific route 10 วนั no.1 
(สัมผสัความสวยงามของเส้นทางแปซิฟิกไฮเวย์ รูทนัมเบอร์วนั) 

 

วนัแรก กรุงเทพ – ไทเป – โฮโนลูลู – เพร์ิล ฮาร์เบอร์ (พกัค้าง 2 คืน) 
 

14.00 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 6 -16) ประตูทางเข้าท่ี 8 หรือ 9 ณ อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ส (CI) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

17.05 น. ออกเดินทางสู่ไทเป ประเทศไตห้วนั โดยเท่ียวบิน CI836 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.40 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์หลากหลายผา่น จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯมีบริการอาหารวา่ง ระหวา่งเท่ียวบินสู่ไทเป 

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป แวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน CI002 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง สินค้าปลอดภาษี 
ภายในสนามบินนานาชาติไทเป ซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

23.00 น. ออกเดินทางสู่โฮโนลูลู ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบินท่ี CI002 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.45 ชัว่โมง) 
เพลิดเพลินกบัสันทนาการบนเคร่ืองบิน และสายการบินมีบริการอาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่
โฮโนลูลู ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

******บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล****** 
 

14.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโฮโนลูลู ฮาวาย (HNL) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพิร์ล หรือ เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) ท่าเรือท่ีใช้ส าหรับให้เรือขนาดใหญ่หลบลม

พายุต่างๆ ตั้งอยู่บนเกาะโอวาฮู, รัฐฮาวาย ทางตะวนัตกของโฮโนลูลู ส่วนมากของพื้นท่ีบริเวณท่าเรือจะลอ้ม 
รอบไปดว้ยฐานทพัเรือน ้ าลึกของสหรัฐอเมริกา และเป็นส านกังานใหญ่ของยูเอสแปซิฟิกฟลีท น าท่านเขา้ชม
อนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่า หรือ เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) สมรภูมิเลือดท่ีน าอเมริกาเขา้สู่
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงปัจจุบนัเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีแสดงเหตุการณ์ขณะท่ีกองบิน
ของญ่ีปุ่นเขา้ท าการโจมตี เพิร์ลฮาร์เบอร์ ฐานทพัเรือของสหรัฐอเมริกาท่ีส าคัญท่ีสุดในภูมิภาคแปซิฟิค การ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%97&action=edit&redlink=1


 

 

โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ เป็นการโจมตีฉับพลนัของจกัรวรรดิญ่ีปุ่นต่อฝ่ายกองทพัอเมริกา โดยการโจมตีเกิดข้ึนท่ี 
อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ มลรัฐฮาวาย ในสหรัฐอเมริกา วนัอาทิตยท่ี์ 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) ในการโจมตีน้ี
สร้างความเสียหายแก่ฝ่ายกองทพัสหรัฐอเมริกามาก ทหารอเมริกนัเสียชีวิต 2,408 นาย เรือรบเสียหาย 18 ล า 
เคร่ืองบิน 400 ล า และท าใหส้หรัฐอเมริกาประกาศสงครามกบัญ่ีปุ่นในท่ีสุด อิสระใหท้่านเดินเล่นและถ่ายรูปกบั
สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของอเมริกาตามอธัยาศยั 

 
  

ไดเ้วลาน าท่านสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อเชคอิน และ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hilton Beach Waikiki Hotel หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 
วนัทีส่อง ทวัร์เกาะฮาวาย – พนัช์โบล์ว – พระราชวงัไอโอลานิ – ศูนย์วฒันธรรมโพลนีีเซีย – อาหารค ่า พร้อมโชว์ 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านนัง่รถชมรอบ เกาะโอฮาอู เมืองหลวงของรัฐฮาวาย น าท่านถ่ายรูปกบัพระราชวงัอิโอลานี พระราชวงัของ

กษตัริยผ์ูค้รองเกาะฮาวายในสมยัก่อนและเป็นพระราชวงัเพียงแห่งเดียวท่ีมีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ชม 
อนุสาวรียพ์ระเจา้คาเมฮาเมฮา กษตัริยผ์ูร้วบรวมชนเผ่าต่างๆ ในหมู่เกาะฮาวายให้เป็นหน่ึงเดียว น าท่านชม 
สุสานทหาร “พนัช์โบลว์” เป็นเขตแดนท่ีเป็นปากปล่องภูเขาไฟ อนัมีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานมาตั้งแต่สมยั
สงครามโลก ในช่วงปลายยุค 1890 คณะกรรมการของฮาวายปรารถนาให้มีการจดัตั้งพื้นท่ีส่วนหน่ึงเป็นสุสาน
ในเมืองโฮโนลูลู เพื่อเป็นเกียรติ แด่เหล่าทหารกลา้ น าท่านชม โบลวโ์ฮล ซ่ึงมีน ้ าพุ่งข้ึนสู่ทอ้งฟ้า อนัมาจากรอย
แยกของกอ้นหินใหญ่ ไดเ้วลาน าท่านชมความงดงามของ หาดไวกิกิ หาดทรายขาวยาวเหยียดบนฝ่ังมหาสมุทร
แปซิฟิก ชายหาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีคนทัว่โลกต่างฝันจะมาเยอืน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2484


 

 

 

 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ศูนยว์ฒันธรรมโพลีนีเชียน (Polynesian Cultural Center) ซ่ึงเป็นศูนยว์ฒันธรรมของชนเผ่า
ต่างๆแห่งรัฐฮาวาย ประกอบดว้ย 7 เผา่ ท่านจะไดส้ัมผสักบัวฒันธรรมของแต่ละเผา่อยา่งใกลชิ้ด พร้อมชมการ
แสดงพื้นเมืองและระบ าของสาวสวยชาวโพลินีเชียน ฮูลา ฮูล่า ระบ าชาวเกาะแบบชาวโพลีนิเช่ียน อนัเป็นอีก
หน่ึงมนตต์ราเสน่ห์แห่งแปซิฟิกใต ้ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพร้อมชมโชวก์ารแสดงของชาวพื้นเมือง French Polynesia 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hilton Beach Waikiki Hotel หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 
วนัทีส่าม โฮโนลูลู - ลอสแองเจลสิ (พกัค้าง 2 คืน) 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ยา่นศูนยก์ารคา้ถนนชอ้ปป้ิงสตรีท (Walking Steet) ท่ีทอดยาวตลอดหาดไวกิกิ อิสระใหท้่าน 



 

 

ชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้พื้นเมือง, แบรนด์เนม ไดต้ามอธัยาศยั ซ่ึงถนนชอ้ปป้ิงสตรีทแห่งน้ีมีร้านคา้มากมายใหเ้ลือกใน
ราคาพิเศษ เพราะรัฐฮาวายเป็นรัฐปลอดภาษี หรือจะเลือกจิบชา กาแฟ ท่ีมีร้านน่ารักริมทะเลใหน้ัง่เล่นมากมาย  

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโฮโนลูลู เพื่อเชคอิน 
 อิสระใหท้่านรับประทานอาหารกลางวนั ภายในสนามบินตามอธัยาศยั ทางทวัร์จดัค่าอาหารใหท้่านละ 25 USD 
14.26 น. ออกเดินทางจากสนามบินโฮโนลูลู สู่สนามบินลอสแองเจลลิส โดยสายการบิน อเมริกนั แอร์ไลน์ส  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 5.40 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารบนเคร่ืองบิน 
23.06 น. เดินทางถึงสนามบินลอสแองเจลิส 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Double Three by Hilton Hotel Carson หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 
วนัทีส่ี่ ลอสแองเจลสิ - ฮอลลวิูด – ซันเซ็ท บูเลอวาร์ด – เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลสิ – เดอะโกรฟ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชมนครลอสแองเจลิส (Los Angeles) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับสอง ของสหรัฐอเมริกา ตั้ งอยู่ใน 
รัฐแคลิฟอร์เนียซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมและศิลปกรรม นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมี 
ช่ือเสียงอยา่งมากของนกัท่องเท่ียวเพราะเป็นท่ีตั้งของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่านคนรวยอยา่งเบเวอร่ีฮิลล ์
(Beverly Hills) ซ่ึงเป็นท่ีพกัของเหล่าดาราดงัในวงการมายา จากนั้นน าท่านเดินเล่นบนถนน ฮอลลีวูด วอร์ค 
ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนสายส าคญัของคนดงัฮอลลีวูด ประดบัด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูป
ดาวห้าแฉก จ านวนเกือบ 5,000 ดวง จารึกช่ือของนกัแสดง และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ 
ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด ส าหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือกให้จารึกบนฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม แห่งน้ี อิสระใหท้่านไดเ้ดิน
เล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาน าท่านแวะถ่ายภาพกับโรงภาพยนตร์กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร์ 
(Grauman’s Chinese Theatre) ซ่ึงเป็นโรงภาพยนตร์ในแบบศิลปะจีนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งฮอลลีวูด ดา้นหนา้มีรอย
จารึกฝ่ามือของดาราฮอลลีวดูพร้อมลายมือช่ือมากมาย อิสระใหท้่านไดค้น้หาและเก็บภาพดาราท่ีช่ืนชอบ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (เมนูกุง้มงักร) 
 

 
 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ถนนซนัเซ็ท บูเลอวาร์ด (Sunset Boulevard) อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น ชอ้ปป้ิงและเก็บภาพความ
สวยงามของอาคารสถาปัตยกรรมและแหล่งชอ้ปป้ิงอีกแห่งของลอสแองเจลิส ไดเ้วลาน าท่านสู่ยา่น เอล พลูโบล 
เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็นย่านเก่าแก่ของลอสแองเจลิส และเคยเป็นเมืองท่ีอยู่ภายใต้
การปกครองของสเปน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียงัมีสถาปัตยกรรมท่ีเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์
อนัสวยงามอยู่มากมาย ท่ีจะพายอ้นกลบัไปสัมผสัเร่ืองราวในอดีต อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพหมู่อาคารเก่าแก่ท่ี
สวยงามในบริเวณน้ี จากนั้นน าท่านสู่ เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งช้อปป้ิงและบนัเทิงอีกท่ีๆ มีช่ือแห่งหน่ึง
ของแอลเอ สร้างในปี 2002 และนบัเป็นตลาดสินคา้ท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่
ยงัเต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้และสินคา้แบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงภาพยนตร์ นบัเป็นแหล่งรวม
ความบนัเทิงครบครันอีกแห่งหน่ึงของแอลเอ 

   
ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Double Three by Hilton Hotel Carson หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

วนัทีห้่า แซนตา บาร์บารา – โซลแวง – ปราสาทเฮิร์สต์ – มอนเทอเรย์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองแซนตา บาร์บารา (Santa Barbara) (ระยะทาง 152 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 
ชัว่โมง) เป็นเคาน์ตีซีตของแซนตาบาร์บาราเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังตะวนัตก
ของสหรัฐอเมริกา มีสภาพภูมิอากาศท่ีมกักล่าววา่มีลกัษณะเดียวกบัเมดิเตอร์เรเนียน โดยเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ "ริเวยี
ราแห่งอเมริกา” เมืองริมชายหาดแสนสวยแห่งน้ีพร่ังพร้อมไปดว้ยชายหาดสีทอง ความระยบิระยบัของ
มหาสมุทร และภูเขาท่ีสวยสง่า จึงนบัวา่เป็นเมืองท่ีอากาศดีท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก น าท่านชมความงดงามทาง
สถาปัตยกรรมของโบสถซ์านตาบาร์บารา (Santa Barbara Mission) อนัเป็นร่องรอยของผูท่ี้มาตั้งถ่ินฐานใน
แคลิฟอร์เนียยคุแรกๆ  ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโซลแวง (Solvang) เมืองท่ีเป็นท่ีตั้งรกรากของ DANISH – 
AMERICAN ท่ียา้ยมาปักหลกัตั้งแต่ปี 1911 มีงานก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมแบบ DANISH มากมาย น าท่าน
ถ่ายรูปกบัจตุัรัสทิโวลี (Tivoli Square) และน าท่านเดินเล่นบนถนนหลกัของเมือง (Main Street) แวะถ่ายรูปกบั
กงัหนัลม (Windmill) อนัเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกความเป็นชุมชนของชาวดชัช์ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
บรรยากาศน่ารักของเมืองโซลแวงตามอธัยาศยั 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บา่ย น าท่านเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (Pacific Route no.1) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเส้นทางเรียบ
มหาสมุทรแปซิฟิกท่ีสวยงามติดอนัดบัโลก  น าท่าน เขา้ชมปราสาทเฮิร์สต์ (Hearst Castle) บา้นตากอากาศสุด
หรูซ่ึงปัจจุบนัข้ึนช่ือเป็นปราสาทท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เดิมทีปราสาทแห่งน้ีเป็นของมหาเศรษฐีเจา้พ่อวงการส่ือ
หนงัสือพิมพแ์ห่งอเมริกา ช่ือ มิสเตอร์เฮิร์สต ์(Mr Hearst) แห่งซานซีเมียน เป็นปราสาทอยูบ่นยอดเขานบัวา่เป็น
อีกสถานท่ีสวยงามอีกแห่ง และยงัเป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัอย่างเดอะ ก็อดฟาเธอร์ (The 
Godfather) อีกด้วย ปัจจุบันวิลเลียม แรนดอล์ฟ (William Randolph) ได้รับมอบหมายให้เป็นผูจ้ดัการดูแล
ปราสาทหลงัน้ี โดยปราสาทแห่งน้ีไดก้ลายเป็นมรดกและสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติ
แคลิฟอร์เนีย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองมอนเทอเรย ์(Monterey) เมืองชายฝ่ังทะเลท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการ
ท่องเท่ียวท่ีสวยงามและได้รับความนิยมมากแห่งหน่ึงของมอนเทอเรย์เคาน์ต้ี (Monterey County)ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูท่างตอนใตข้องมอนเทอเรย ์เบย ์(Monterey Bay) ตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูงของ 
26 ฟุต (8 เมตร) เหนือระดบัน ้าทะเล เมืองท่ีอบอวลไปดว้ยบรรยากาศชิลล์ๆ ริมฝ่ัง 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Monteray Plaza Hotel Resort & Spa หรือเทียบเท่า  
 



 

 

วนัทีห่ก มอนเทอเรย์ – อุทยานจูเลยีพลฟิเฟอร์เบิร์น – ถนน 17 ไมล์ส – แปซิฟิก โกรฟ – ซานฟรานซิสโก (พกั 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่ านชม ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ  (Fisherman's Wharf) ท่าเทียบเรือชาวประมงท่ี มีความส าคัญทางด้าน
ประวติัศาสตร์ ในปี 1960 เป็นตลาดขายส่งปลา ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเรียงรายไป
ดว้ยร้านอาหารทะเล, ร้านขายของท่ีระลึก, ร้านเคร่ืองประดบั , หอศิลป์ , ห้างสรรพสินคา้ขนาด และอ่ืนๆ อิสระ
ให้ท่านไดเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศของเมืองมอนเทอเรยต์ามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สะพานบ๊ิกซ์บีครีก 
(Bixby Creek bridge) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีความยาวประมาณ 714 ฟุต (218 เมตร) ถูกสร้างข้ึนในช่วง
ปี 1855 และถือว่าเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดในเขตเวสต์โคสต์ นอกจากน้ียงัเคยถูกใช้เป็น
สถานท่ีในการถ่ายท าโฆษณารถยนต์ ถ่ายท า ภาพยนตร์ ซีรีส์ และอ่ืนๆอยู่บ่อยคร้ัง ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่
อุทยานจูเลียพลิฟเฟอร์เบิร์น (Julia Pfeiffer Burns State Park) อุทยานท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ังบิกซูร์ เป็นพื้นท่ีคุม้ครอง
ทางทะเลท่ีมีช่ือเสียง โดยจุดท่ีโดด เด่นของอุทยาน คือ น ้ าตกแม็คเวย์ (McWay Falls) น ้ าตกท่ีมีความสูง
ประมาณ 80 ฟุต น ้ าตกไหลผาดผ่านหน้าผาลงสู่น ้ าทะเล และไม่ไกลจากน ้ าตกยงัมีอ่าวเล็กๆท่ีมีชายหาด
ธรรมชาติอย่า งดงาม ปัจจุบนัอุทยานแห่งน้ีไดก้ลายเป็นสถานท่ีตั้งแคมป์ยอดนิยมและเป็นจุดหมายปลายทาง
ดา้นการเดินป่าท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของรัฐแคลิฟอร์เนียอีกดว้ย  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาร์เมล (Carmel) เมืองเล็กๆน่ารักท่ีเคยมี คล้ินท์ อิสวูด้เป็นนายกเทศมนตรี น าท่าน
ถ่ายรูปกับโบสถ์ประจ าเมืองคาร์เมล (Carmel Mission Bacilica Museum) จากนั้ นน าท่านเดินเล่นเก็บภาพ
บรรยากาศอนัแสนน่ารักของเมืองคาร์เมล ท่ีไดรั้บการโหวตให้เป็นเมือง 1 ใน 10 เมืองโรแมนติกแห่งอเมริกา 
ได้เวลา น าท่านเดินทางผ่านเส้นทาง 17 ไมล์ส (17 Miles drive, Pacific Grove) ซ่ึงเป็นเส้นทางโรแมนติก 
สวยงามติดอนัดับโลกของอเมริกา บนเส้นทาง Route no. 1 ให้ท่านได้ด่ืมด ่าบรรยากาศความสวยงามของ
เส้นทางเรียบริมฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิกอันเล่ืองช่ือ ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก (San 
Francisco) เมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ตั้งอยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลาง
สายน ้าสามดา้น ดา้นตะวนัตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ และทิศตะวนัออก ติดกบัอ่าวซานฟรานซิสโก แม้
จะอยูติ่ดชายฝ่ังทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกบัการลงเล่นน ้าเพราะน ้าเยน็จดั  

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Four Point by Sheraton San Francisco Hotel หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 

วนัทีเ่จ็ด  ซานฟรานซิสโก – ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกบัสะพานโกลเดน้เกท (Golden Gate Bridge) หน่ึงในท็อปเท็นของสถานท่ีท่องเท่ียวของอเมริกา
และมีอายุครบ 65 ปีแลว้ สร้างในสมยัประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รู สเวลท์ เม่ือช่วงปี ค.ศ. 1933-1937 สะพาน
โกลเดนเกตนบัเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลกและมีเสาสะพานท่ีสูงท่ีสุดในโลก ณ ยุคนั้น ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมน (Fisherman’s Wharf) ตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของซานฟรานซิสโกเป็นเหมือน
สะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพานโกลเดน้เกท ร้านอาหารแถวน้ีจึงมีอาหาร
ทะเลสดๆ ไวร้อตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ใกล้ๆ  กนัคือ San Francisco Pier 39  หรือท่ีรู้จกัในนาม Pier 39 เต็มไปดว้ย
ร้านขายของ ร้านอาหารข้ึนช่ือ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงมา้หมุน ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงจุดท่ีดึงความสนใจให้กบัผู ้
ท่ีมาเยอืนท่าเรือแห่งน้ี นอกจากน้ียงัมี สิงโตทะเล ท่ีมานอนอาบแดดกนันบัร้อยตวัในช่วงฤดูหนาว อิสระใหท้่าน
เก็บภาพความน่ารักและความสวยงามบริเวณท่าเรือแห่งน้ี หรือจะเลือกซ้ือของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

 
 



 

 

ไดเ้วลาน าท่าน นัง่เรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Bay Cruise) ท่านจะไดช่ื้นชมกบัความงามของตวั
เมืองซานฟรานซิสโก เมืองท่าแสนสวยท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหน่ึงใน เมือง
ท่ีน่าอยู่อาศยัมากท่ีสุดในโลก  ถ่ายภาพวิวกับ เบย์บริดจ์ (Bay Bridge) สะพานท่ีเช่ือมต่อระหว่างเมืองซาน 
ฟรานซิสโกกบัเมืองโอกแลนด์ทางอีกฝ่ังหน่ึงของอ่าวถ่ายภาพวิวกบั เกาะอลัคาทราซ (Alcatraz Island) เคยเป็น
ฉากในภาพยนตร์เร่ือง "The Rock" และเคยเป็นสถานท่ี ตั้งประภาคาร ป้อมปราการของกองทพั และยงัเป็นคุก
ทหารจนถึงปี 1963   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Seafood)  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก พรีเม่ียม เอาท์เลต (San Francisco Premium Outlet) ชอปป้ิงเอาท์เลตท่ีใหญ่

ท่ีสุด และมีหลากหลายแบรนด์ดงัให้ท่านได้เลือกซ้ือ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy 
Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite 
และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน (เมนูกุง้มงักร) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Four Point by Sheraton San Francisco Hotel หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

วนัทีแ่ปด  ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวนิพคี – น่ังรถรางชมเมือง – ยูเน่ียนสแควร์   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ทวินพีค (Twin Peak) อิสระให้ท่านถ่ายรูปวิวเมืองซานฟรานซิสโก ณ จุดชมวิวแบบพา

โนราม่า น าท่าน นั่งรถรางเท่ียวชมเมืองซานฟรานซิสโก (Cable Car) ซ่ึงรถรางถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ของเมือง
ซานฟรานซิสโกเลยทีเดียว สัมผสักับประสบการณ์และวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมือง น าท่าน ชมถนน 
Crookest Street หรือเรียกว่า ถนนย่านลอมบาด เป็นถนนท่ีคดเค้ียวท่ีสุดในโลกและสองข้างทาง มีดอกไม้
ประดบัมากมายอยา่งสวยงาม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบต๋ิมซ า 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ยา่นอลาโม สแควร์ (Alamo Square) ซ่ึงเป็นยา่นท่ีมีบา้นสไตล์วิกตอเรียนประมาณ 1,900 หลงั 
ในขณะท่ีใจกลางเมืองมีตึกสูงๆ ผุดข้ึนมากมาย น าท่านชมและถ่ายรูปกับบ้านเรือนเก่าแก่จะท าให้นึกถึง
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานของท่ีน่ี ไดเ้วลาน าท่านสู่ยเูน่ียนสแควร์ (Union Square) เรียกไดว้า่เป็นสวรรคข์องนกัช้
อปโดยเท ้เพราะมีร้านคา้มากมาย เช่น ร้านขายยีนส์ลีวายส์, มีซูเปอร์มาร์เก็ต Virgin Megastore, Gump, ร้านบูติก
ขายสินคา้แบรนด์เนม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, 



 

 

Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford นอกจากน้ีก็มีร้านขายรองเทา้ ร้านขายเคร่ืองประดบั รวมทั้ง
สินคา้มียีห่อ้ราคาแพง อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของและชอ้ปป้ิงก่อนกลบักรุงเทพ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซานฟรานซิสโก เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
วนัทีเ่ก้า ซานฟรานซิสโก – ไทเป 
 

01.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานฟรานซิสโก (San Francisco) สู่สนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน
ไชน่า แอร์ไลน์ส เท่ียวบิน CI003 (ใชเ้วลาบินประมาณ 13.20 ชัว่โมง) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 

 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 
 

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั 
07.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ส เท่ียวบิน CI833 
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.40 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 

 

ทัวร์ฮาวาย & Pacific route 10 วนั no.1 
10-19 ส.ค. / 21-30 ก.ย. / 14-23 ต.ค. / 21-30 ต.ค. / 25 ธ.ค. – 3 ม.ค.*  

 
อตัราค่าบริการ  (บาท)  ส.ค. – ต.ค. ปีใหม่ 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 139,900 144,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 28,000 30,000 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 135,900 140,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 19,900 21,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  130,000 130,000 



 

 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – Land Only (ไม่รวมตัว๋ BKK-HNL//SFO-BKK) 109,900 112,900 

ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวซ่ีาอเมริกา 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2559) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ  
 ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง 

(TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวอเมริกา (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งยืน่วซ่ีา และ สัมภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั้น) 

ส าหรับการยืน่วซ่ีาประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งด าเนินการยื่นขอดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเขา้ไปท าการสมคัรเพื่อขอยืน่วซ่ีาไดท่ี้ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html


 

 

กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวี

ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้



 

 

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 



 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ 
ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

 แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง  
ทัวร์ฮาวาย & Pacific route 10 วนั no.1 

ราคา 139,900 บาท   10-19 ส.ค.   21-30 ก.ย.   14-23 ต.ค.   
 21-30 ต.ค.  

ราคา 144,900 บาท    25 ธ.ค. – 3 ม.ค.*  
  
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 
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