10 วัน ฮาวาย & Pacific route no.1
(สั มผัสความสวยงามของเส้ นทางแปซิฟิกไฮเวย์ รู ทนัมเบอร์ วนั )

***โปรโมชั่น...สายการบิน ไชน่ า แอร์ ไลน์ ส****
เริ่มต้ น….

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.*
บินเข้ าฮาวาย (HNL) – บินออกจากซานฟราสซิสโก (SFO)
โฮโนลูลู – เพิร์ลฮาร์ เบอร์ – พันช์ โบลว์ – ชมเมืองฮาวาย – ชมโชว์ โพลีนีเชียน – ลอสแองเจลลิส
เบเวอร์ รี่ฮิลล์ – ฮอลิวู้ด วอค ออฟเฟรม – เดอะโกรฟ– เส้ นทางแปซิฟิกไฮเวย์ Route no. 1
แซนตา บาร์ บารา – ปราสาทเฮิร์สต์ – มอนเทอเรย์ – เส้ นทาง 17 ไมล์ส - ซานฟรานซิสโก
ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก, เกาะอัลคาทราซ - นั่งรถรางเทีย่ วชมเมือง – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลท

วันแรก
14.00 น.
17.05 น.
21.55 น.
23.00 น.

กรุ งเทพ – ไทเป – โฮโนลูลู – เพิร์ล ฮาร์ เบอร์ (พักค้ าง 2 คืน)
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เชคอิน S (แถว S 6 -16) ประตูทางเข้าที่ 8 หรื อ 9 ณ อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส (CI) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดิ นทางสู่ ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน CI836 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.40 ชัว่ โมง) เพลิ ดเพลิ นกับ
ภาพยนตร์ หลากหลายผ่าน จอทีวสี ่ วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯมีบริ การอาหารว่าง ระหว่างเที่ยวบินสู่ ไทเป
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น ไทเป
น
น CI002
น
น
น น นน น ไทเป
น
น โฮโนลูลู ฮาวาย
โดย
น CI002 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.45 ชัว่ โมง)
เพลิดเพลินกับสันทนาการบนเครื่ องบิน และสายการบินมีบริ การอาหารค่า และอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่
โฮโนลูลู ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริ กา

******
14.45 น.

******

น
น นน น โฮโนลูลู ฮาวาย (HNL) น น น
จ น
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเพิร์ล หรื อ เพิร์ลฮาร์ เบอร์ (Pearl Harbor) ท่าเรื อที่ใช้สาหรับให้เรื อขนาดใหญ่หลบลม
พายุต่างๆ ตั้งอยู่บนเกาะโอวาฮู, รัฐฮาวาย ทางตะวันตกของโฮโนลูลู ส่ วนมากของพื้นที่บริ เวณท่าเรื อจะล้อม
รอบไปด้วยฐานทัพเรื อน้ าลึ กของสหรัฐอเมริ กา และเป็ นสานักงานใหญ่ของยูเอสแปซิ ฟิกฟลีท นาท่านเข้าชม
อนุสรณ์สถานเรื อรบ ยู.เอส.เอส. อริ โซน่า หรื อ เพิร์ลฮาร์ เบอร์ (Pearl Harbor) สมรภูมิเลือดที่นาอเมริ กาเข้าสู่
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นอนุ สรณ์สถานแห่ งชาติ และเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเหตุการณ์ขณะที่กองบิน
ของญี่ปุ่นเข้าทาการโจมตี เพิร์ลฮาร์ เบอร์ ฐานทัพเรื อของสหรัฐอเมริ กาที่สาคัญที่สุดในภูมิภาคแปซิ ฟิค การ
โจมตีเพิร์ลฮาร์ เบอร์ เป็ นการโจมตีฉับพลันของจักรวรรดิญี่ปุ่นต่อฝ่ ายกองทัพอเมริ กา โดยการโจมตีเกิ ดขึ้นที่
อ่าวเพิร์ลฮาร์ เบอร์ มลรัฐฮาวาย ในสหรัฐอเมริ กา วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) ในการโจมตีน้ ี
สร้ างความเสี ยหายแก่ ฝ่ายกองทัพสหรัฐอเมริ กามาก ทหารอเมริ กนั เสี ยชี วิต 2,408 นาย เรื อรบเสี ยหาย 18 ลา
เครื่ องบิน 400 ลา และทาให้สหรัฐอเมริ กาประกาศสงครามกับญี่ปุ่นในที่สุด อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรู ปกับ
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของอเมริ กาตามอัธยาศัย

ได้เวลานาท่านสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อเชคอิน และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hilton Beach Waikiki Hotel หรือเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีส่ อง
เช้า

ทัวร์ เกาะฮาวาย – พันช์ โบล์ว – พระราชวังไอโอลานิ – ศูนย์ วฒ
ั นธรรมโพลีนีเซีย – อาหารค่า พร้ อมโชว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านนัง่ รถชมรอบ เกาะโอฮาอู เมืองหลวงของรัฐฮาวาย นาท่านถ่ายรู ปกับพระราชวังอิโอลานี พระราชวังของ
กษัตริ ยผ์ คู ้ รองเกาะฮาวายในสมัยก่อนและเป็ นพระราชวังเพียงแห่ งเดี ยวที่ มีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ชม
อนุ สาวรี ยพ์ ระเจ้าคาเมฮาเมฮา กษัตริ ยผ์ ูร้ วบรวมชนเผ่าต่างๆ ในหมู่เกาะฮาวายให้เป็ นหนึ่ งเดี ยว นาท่านชม
สุ สานทหาร “พันช์โบลว์” เป็ นเขตแดนที่เป็ นปากปล่องภูเขาไฟ อันมีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัย
สงครามโลก ในช่วงปลายยุค 1890 คณะกรรมการของฮาวายปรารถนาให้มีการจัดตั้งพื้นที่ส่วนหนึ่ งเป็ นสุ สาน
ในเมืองโฮโนลูลู เพื่อเป็ นเกียรติ แด่เหล่าทหารกล้า นาท่านชม โบลว์โฮล ซึ่ งมีน้ าพุ่งขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ า อันมาจากรอย
แยกของก้อนหิ นใหญ่ ได้เวลานาท่านชมความงดงามของ หาดไวกิกิ หาดทรายขาวยาวเหยียดบนฝั่งมหาสมุทร
แปซิฟิก ชายหาดที่มีชื่อเสี ยงที่คนทัว่ โลกต่างฝันจะมาเยือน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์วฒั นธรรมโพลีนีเชี ยน (Polynesian Cultural Center) ซึ่ งเป็ นศูนย์วฒั นธรรมของชนเผ่า
ต่างๆแห่ งรัฐฮาวาย ประกอบด้วย 7 เผ่า ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าอย่างใกล้ชิด พร้อมชมการ
แสดงพื้นเมืองและระบาของสาวสวยชาวโพลินีเชี ยน ฮูลา ฮูล่า ระบาชาวเกาะแบบชาวโพลี นิเชี่ ยน อันเป็ นอีก
หนึ่งมนต์ตราเสน่ห์แห่งแปซิ ฟิกใต้

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมือง French Polynesia
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hilton Beach Waikiki Hotel หรือเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีส่ าม
เช้า

11.00 น.
14.26 น.
23.06 น.

โฮโนลูลู - ลอสแองเจลิส (พักค้ าง 2 คืน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ย่านศูนย์การค้าถนนช้อปปิ้ งสตรี ท (Walking Steet) ที่ทอดยาวตลอดหาดไวกิกิ อิสระให้ท่าน
ช้อปปิ้ งซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง, แบรนด์เนม ได้ตามอัธยาศัย ซึ่ งถนนช้อปปิ้ งสตรี ทแห่งนี้มีร้านค้ามากมายให้เลือกใน
ราคาพิเศษ เพราะรัฐฮาวายเป็ นรัฐปลอดภาษี หรื อจะเลือกจิบชา กาแฟ ที่มีร้านน่ารักริ มทะเลให้นงั่ เล่นมากมาย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินโฮโนลูลู เพื่อเชคอิน
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย ทางทัวร์ จดั ค่าอาหารให้ท่านละ 25 USD
ออกเดินทางจากสนามบินโฮโนลูลู สู่ สนามบินลอสแองเจลลิส โดยสายการบิน อเมริ กนั แอร์ ไลน์ส
(ใช้เวลาบินประมาณ 5.40 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินลอสแองเจลิส
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Double Three by Hilton Hotel Carson หรือเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีส่ ี่
เช้า

ลอสแองเจลิส - ฮอลลิวูด – ซันเซ็ท บูเลอวาร์ ด – เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส – เดอะโกรฟ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น นชมน
(Los Angeles)
น น
น
ร์ น
น
น น
น
น น
น
น
(Hollywood)
น น
(Beverly Hills)
น
ดารา น
จากนั้นนาท่านเดิ นเล่นบนถนน ฮอลลีวดู วอร์ ค
ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสาคัญของคนดังฮอลลีวดู ประดับด้วยแผ่นหิ นตบแต่งเป็ นรู ป
ดาวห้าแฉก จานวนเกือบ 5,000 ดวง จารึ กชื่อของนักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในวงการมายา จาก 5 วงการ
ซึ่ งถือเป็ นเกียรติสูงสุ ด สาหรับผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้จารึ กบนฮอลลีวดู วอร์ ค ออฟ เฟม แห่ งนี้ อิสระให้ท่านได้เดิน
เล่ น และเก็ บ ภาพตามอัธ ยาศัย ได้เ วลาน าท่ า นแวะถ่ า ยภาพกับ โรงภาพยนตร์ ก รอแมนไชนี ส เธี ย ร์ เ ตอร์
(Grauman’s Chinese Theatre) ซึ่ งเป็ นโรงภาพยนตร์ ในแบบศิลปะจีนที่เก่าแก่ที่สุดแห่ งฮอลลีวดู ด้านหน้ามีรอย
จารึ กฝ่ ามือของดาราฮอลลีวดู พร้อมลายมือชื่อมากมาย อิสระให้ท่านได้คน้ หาและเก็บภาพดาราที่ชื่นชอบ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (เมนูกงุ้ มังกร)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ถนนซันเซ็ท บูเลอวาร์ด (Sunset Boulevard) อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปปิ้ งและเก็บภาพความ
สวยงามของอาคารสถาปั ตยกรรมและแหล่งช้อปปิ้ งอีกแห่ งของลอสแองเจลิส ได้เวลานาท่านสู่ ยา่ น เอล พลูโบล
เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็ นย่านเก่าแก่ของลอสแองเจลิส และเคยเป็ นเมืองที่อยูภ่ ายใต้
การปกครองของสเปน เม็กซิ โก และสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี้ยงั มีสถาปั ตยกรรมที่เล่าเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์
อันสวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาย้อนกลับไปสัมผัสเรื่ องราวในอดี ต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหมู่อาคารเก่าแก่ ที่
สวยงามในบริ เวณนี้ จากนั้นนาท่านสู่ เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งช้อปปิ้ งและบันเทิงอีกที่ๆ มีชื่อแห่ งหนึ่ ง
ของแอลเอ สร้างในปี 2002 และนับเป็ นตลาดสิ นค้าที่ สาคัญอีกแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งไม่ได้เป็ นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่
ยังเต็มไปด้วยร้านเสื้ อผ้าและสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงภาพยนตร์ นับเป็ นแหล่งรวม
ความบันเทิงครบครันอีกแห่งหนึ่งของแอลเอ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Double Three by Hilton Hotel Carson หรือเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีห่ ้ า
เช้า

แซนตา บาร์ บารา – โซลแวง – ปราสาทเฮิร์สต์ – มอนเทอเรย์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแซนตา บาร์ บารา (Santa Barbara) (ระยะทาง 152 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45
ชัว่ โมง) เป็ นเคาน์ตีซีตของแซนตาบาร์บาราเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริ กา ตั้งอยูบ่ ริ เวณชายฝั่งตะวันตก
ของสหรัฐอเมริ กา มีสภาพภูมิอากาศที่มกั กล่าวว่ามีลกั ษณะเดียวกับเมดิเตอร์ เรเนียน โดยเป็ นที่รู้จกั ในชื่อ "ริ เวีย
ราแห่งอเมริ กา” เมืองริ มชายหาดแสนสวยแห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยชายหาดสี ทอง ความระยิบระยับของ
มหาสมุทร และภูเขาที่สวยสง่า จึงนับว่าเป็ นเมืองที่อากาศดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลก นาท่านชมความงดงามทาง
สถาปัตยกรรมของโบสถ์ซานตาบาร์บารา (Santa Barbara Mission) อันเป็ นร่ องรอยของผูท้ ี่มาตั้งถิ่นฐานใน
แคลิฟอร์เนียยุคแรกๆ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองโซลแวง (Solvang) เมืองที่เป็ นที่ต้ งั รกรากของ DANISH –
AMERICAN ที่ยา้ ยมาปั กหลักตั้งแต่ปี 1911 มีงานก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมแบบ DANISH มากมาย นาท่าน
ถ่ายรู ปกับจัตุรัสทิโวลี (Tivoli Square) และนาท่านเดินเล่นบนถนนหลักของเมือง (Main Street) แวะถ่ายรู ปกับ
กังหันลม (Windmill) อันเป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็ นชุมชนของชาวดัชช์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
บรรยากาศน่ารักของเมืองโซลแวงตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (Pacific Route no.1) ซึ่ งได้รับการขนานนามว่าเป็ นเส้นทางเรี ยบ
มหาสมุทรแปซิ ฟิกที่สวยงามติดอันดับโลก นาท่าน เข้าชมปราสาทเฮิร์สต์ (Hearst Castle) บ้านตากอากาศสุ ด
หรู ซ่ ึ งปั จจุบนั ขึ้นชื่อเป็ นปราสาทที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก เดิมทีปราสาทแห่ งนี้ เป็ นของมหาเศรษฐีเจ้าพ่อวงการสื่ อ
หนังสื อพิมพ์แห่งอเมริ กา ชื่อ มิสเตอร์เฮิร์สต์ (Mr Hearst) แห่งซานซี เมียน เป็ นปราสาทอยูบ่ นยอดเขานับว่าเป็ น
อีกสถานที่สวยงามอีกแห่ ง และยังเป็ นสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อดังอย่างเดอะ ก็อดฟาเธอร์ (The
Godfather) อีกด้วย ปั จจุบนั วิลเลียม แรนดอล์ฟ (William Randolph) ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูจ้ ดั การดูแล
ปราสาทหลังนี้ โดยปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็ นมรดกและสถานที่ท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของอุทยานแห่ งชาติ
แคลิฟอร์ เนี ย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองมอนเทอเรย์ (Monterey) เมืองชายฝั่ งทะเลที่มีชื่อเสี ยงทางด้านการ
ท่ องเที่ ย วที่ ส วยงามและได้รับ ความนิ ย มมากแห่ ง หนึ่ ง ของมอนเทอเรย์เคาน์ ต้ ี (Monterey County)ในรั ฐ
แคลิฟอร์ เนี ย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูท่ างตอนใต้ของมอนเทอเรย์ เบย์ (Monterey Bay) ตั้งอยูท่ ี่ระดับความสู งของ
26 ฟุต (8 เมตร) เหนือระดับน้ าทะเล เมืองที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศชิลล์ๆริ มฝั่ง

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Monteray Plaza Hotel Resort & Spa หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก
เช้า

มอนเทอเรย์ – อุทยานจูเลียพลิฟเฟอร์ เบิร์น – ถนน 17 ไมล์ส – แปซิฟิก โกรฟ – ซานฟรานซิสโก (พัก 2 คืน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ า นชม ฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ (Fisherman's Wharf) ท่ า เที ย บเรื อชาวประมงที่ มี ค วามส าคัญทางด้า น
ประวัติศาสตร์ ในปี 1960 เป็ นตลาดขายส่ งปลา ซึ่ งปั จจุบนั กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งเรี ยงรายไป
ด้วยร้านอาหารทะเล, ร้านขายของที่ระลึก, ร้านเครื่ องประดับ , หอศิลป์ , ห้างสรรพสิ นค้าขนาด และอื่นๆ อิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่นเก็บบรรยากาศของเมืองมอนเทอเรย์ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สะพานบิ๊กซ์บีครี ก
(Bixby Creek bridge) สะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่มีความยาวประมาณ 714 ฟุต (218 เมตร) ถูกสร้างขึ้นในช่วง
ปี 1855 และถื อว่าเป็ นหนึ่ งในสถานที่ ที่ถูกถ่ ายภาพมากที่ สุดในเขตเวสต์โคสต์ นอกจากนี้ ยงั เคยถู กใช้เป็ น
สถานที่ในการถ่ ายทาโฆษณารถยนต์ ถ่ายทา ภาพยนตร์ ซี รีส์ และอื่นๆอยู่บ่อยครั้ง ได้เวลานาท่านเดิ นทางสู่
อุทยานจูเลียพลิฟเฟอร์เบิร์น (Julia Pfeiffer Burns State Park) อุทยานที่ต้ งั อยูบ่ นชายฝั่งบิกซู ร์ เป็ นพื้นที่คุม้ ครอง
ทางทะเลที่มีชื่อเสี ยง โดยจุ ดที่โดด เด่ นของอุ ทยาน คื อ น้ าตกแม็คเวย์ (McWay Falls) น้ าตกที่ มีความสู ง
ประมาณ 80 ฟุ ต น้ า ตกไหลผาดผ่านหน้าผาลงสู่ น้ าทะเล และไม่ ไกลจากน้ าตกยัง มี อ่า วเล็ กๆที่ มีชายหาด
ธรรมชาติอย่า งดงาม ปั จจุบนั อุทยานแห่ งนี้ ได้กลายเป็ นสถานที่ต้ งั แคมป์ ยอดนิ ยมและเป็ นจุดหมายปลายทาง
ด้านการเดินป่ าที่มีชื่อเสี ยงมากแห่งหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์ เนียอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองคาร์ เมล (Carmel) เมื องเล็กๆน่ ารั กที่ เคยมี คลิ้ นท์ อิ สวูด้ เป็ นนายกเทศมนตรี นาท่าน
ถ่ายรู ปกับโบสถ์ประจาเมืองคาร์ เมล (Carmel Mission Bacilica Museum) จากนั้นนาท่านเดิ นเล่นเก็บภาพ
บรรยากาศอันแสนน่ารักของเมืองคาร์ เมล ที่ได้รับการโหวตให้เป็ นเมือง 1 ใน 10 เมืองโรแมนติกแห่ งอเมริ กา
ได้เวลา นาท่านเดินทางผ่านเส้นทาง 17 ไมล์ส (17 Miles drive, Pacific Grove) ซึ่ งเป็ นเส้นทางโรแมนติก
สวยงามติดอันดับโลกของอเมริ กา บนเส้นทาง Route no. 1 ให้ท่านได้ดื่มด่ าบรรยากาศความสวยงามของ
เส้ น ทางเรี ย บริ ม ฝั่ ง มหาสมุ ท รแปซิ ฟิ กอัน เลื่ อ งชื่ อ ได้เ วลาน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งซานฟรานซิ ส โก (San
Francisco) เมืองที่มีประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่นเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยูใ่ นมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ยท่ามกลาง
สายน้ าสามด้าน ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซิ ฟิก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับอ่าวซานฟรานซิ สโก แม้
จะอยูต่ ิดชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิ ฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ าเพราะน้ าเย็นจัด

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Four Point by Sheraton San Francisco Hotel หรือเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

ซานฟรานซิสโก – ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก – ช้ อปปิ้ งเอาท์เลต
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านถ่ายรู ปกับสะพานโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) หนึ่ งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวของอเมริ กา
และมีอายุครบ 65 ปี แล้ว สร้างในสมัยประธานาธิ บดีแฟรงคลิน ดี รู สเวลท์ เมื่อช่วงปี ค.ศ. 1933-1937 สะพาน
โกลเดนเกตนับเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกและมีเสาสะพานที่สูงที่สุดในโลก ณ ยุ คนั้น ได้เวลานาท่าน
เดิ นทางสู่ ท่า เรื อฟิ ชเชอร์ แมน (Fisherman’s Wharf) ตั้ง อยู่ท างตอนเหนื อของซานฟรานซิ สโกเป็ นเหมือน
สะพานปลา ท่าเรื อ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิ สโก และสะพานโกลเด้นเกท ร้านอาหารแถวนี้ จึงมีอาหาร
ทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันคือ San Francisco Pier 39 หรื อที่รู้จกั ในนาม Pier 39 เต็มไปด้วย
ร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่ อ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งจุดที่ดึงความสนใจให้กบั ผู ้
ที่มาเยือนท่าเรื อแห่งนี้ นอกจากนี้ยงั มี สิ งโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว อิสระให้ท่าน
เก็บภาพความน่ารักและความสวยงามบริ เวณท่าเรื อแห่งนี้ หรื อจะเลือกซื้ อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

ได้เวลานาท่าน นัง่ เรื อชมอ่าวซานฟรานซิ สโก (San Francisco Bay Cruise) ท่านจะได้ชื่นชมกับความงามของตัว
เมืองซานฟรานซิ สโก เมืองท่าแสนสวยที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งมหาสมุทรแปซิ ฟิก ซึ่ งได้รับการยกย่องว่าเป็ นหนึ่ งใน เมือง
ที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก ถ่ายภาพวิวกับ เบย์บริ ดจ์ (Bay Bridge) สะพานที่เชื่ อมต่อระหว่างเมืองซาน
ฟรานซิ สโกกับเมืองโอกแลนด์ทางอีกฝั่งหนึ่ งของอ่าวถ่ายภาพวิวกับ เกาะอัลคาทราซ (Alcatraz Island) เคยเป็ น
ฉากในภาพยนตร์ เรื่ อง "The Rock" และเคยเป็ นสถานที่ ตั้งประภาคาร ป้ อมปราการของกองทัพ และยังเป็ นคุก
ทหารจนถึงปี 1963
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Seafood)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ซานฟรานซิ สโก พรี เมี่ยม เอาท์เลต (San Francisco Premium Outlet) ชอปปิ้ งเอาท์เลตที่ใหญ่
ที่สุด และมีหลากหลายแบรนด์ดงั ให้ท่านได้เลือกซื้ อ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy
Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite
และอื่นๆอีกมากมาย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน (เมนูกงุ้ มังกร)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Four Point by Sheraton San Francisco Hotel หรือเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีแ่ ปด ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – นั่งรถรางชมเมือง – ยูเนี่ยนสแควร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ทวินพีค (Twin Peak) อิ สระให้ท่านถ่ ายรู ป วิวเมื องซานฟรานซิ สโก ณ จุ ดชมวิวแบบพา
โนราม่า นาท่าน นัง่ รถรางเที่ยวชมเมืองซานฟรานซิ สโก (Cable Car) ซึ่ งรถรางถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ของเมือง
ซานฟรานซิ ส โกเลยที เ ดี ย ว สั ม ผัส กับ ประสบการณ์ แ ละวิ วที่ ส วยงามโดยรอบของเมื อ ง น าท่ า น ชมถนน
Crookest Street หรื อเรี ยกว่า ถนนย่านลอมบาด เป็ นถนนที่ คดเคี้ ยวที่ สุดในโลกและสองข้างทาง มี ดอกไม้
ประดับมากมายอย่างสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบติ๋มซา
บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ยา่ นอลาโม สแควร์ (Alamo Square) ซึ่ งเป็ นย่านที่มีบา้ นสไตล์วิกตอเรี ยนประมาณ 1,900 หลัง
ในขณะที่ ใ จกลางเมื อ งมี ตึ ก สู ง ๆ ผุ ด ขึ้ น มากมาย นาท่ า นชมและถ่ า ยรู ป กับ บ้า นเรื อนเก่ า แก่ จ ะท าให้นึ ก ถึ ง
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานของที่นี่ ได้เวลานาท่านสู่ ยเู นี่ยนสแควร์ (Union Square) เรี ยกได้วา่ เป็ นสวรรค์ของนักช้
อปโดยเท้ เพราะมีร้านค้ามากมาย เช่น ร้านขายยีนส์ลีวายส์ , มีซูเปอร์ มาร์ เก็ต Virgin Megastore, Gump, ร้านบูติก
ขายสิ นค้าแบรนด์เนม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel,
Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford นอกจากนี้ ก็มีร้านขายรองเท้า ร้านขายเครื่ องประดับ รวมทั้ง
สิ นค้ามียหี่ อ้ ราคาแพง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของและช้อปปิ้ งก่อนกลับกรุ งเทพ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซานฟรานซิ สโก เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ

วันทีเ่ ก้า

ซานฟรานซิสโก – ไทเป

01.40 น.

ออกเดินทางจากสนามบินซานฟรานซิ สโก (San Francisco) สู่ สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน
ไชน่า แอร์ ไลน์ส เที่ยวบิน CI003 (ใช้เวลาบินประมาณ 13.20 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริ การอาหารค่า และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
วันทีส่ ิ บ

กรุ งเทพมหานคร

05.25 น.
07.20 น.

เดินทางถึงสนามบินสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส เที่ยวบิน CI833
(ใช้เวลาบินประมาณ 3.40 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....

10.00 น.

10 วัน ฮาวาย & Pacific route no.1
10-19 ส.ค. / 21-30 ก.ย. / 14-23 ต.ค. / 21-30 ต.ค. / 25 ธ.ค. – 3 ม.ค.*
อัตราค่าบริ การ (บาท)

ส.ค. – ต.ค.

ปี ใหม่

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
139,900
144,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
35,000
35,000
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
135,900
140,900
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
19,900
21,900
130,000
130,000
ชั้นธุ รกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ทา่ นละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการวีซ่าอเมริ ก (ลูกค้าจะต้องยืน่ วีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองเท่านั้น)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559) **

ข้ อแนะนาและแจ้ งเพือ่ ทราบ
 ในอเมริกาส่ วนใหญ่ ไม่ มีบริ การห้ องพักแบบ 3 เตียง เนื่องจากเตียงในอเมริ กาจะเป็ นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง
(TWN) ไม่ สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริ กา (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนาให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าวีซ่าอเมริ กา (ลูกค้าจะต้องยืน่ วีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองเท่านั้น)
สาหรับการยืน่ วีซ่าประเทศอเมริ กา ทางผูเ้ ดินทางจะต้องดาเนินการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่ งเป็ นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเข้าไปทาการสมัครเพื่อขอยืน่ วีซ่าได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 0-19วัน)
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิกวี
ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่า นถู ก ปฎิ เสธการเข้า หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้

 โรงแรมหลายแห่งในอเมริ กา-แคนาดา จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มี
จะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่

 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ ป ระกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

