
 

 1 
 

 

***สัมผัสประสบการณ์ซิ่งซูเปอร์คาร์บนลู่สนามแข่ง! 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  3 – 10 พฤศจิกำยน 2556  

วนัที่หน่ึง BKK/ LAX 

04.30น. คณะผูร่้วมเดินทางทุกท่านพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 2-3 เคา้เตอร์ D 
เจา้หนา้ท่ีฯคอยอ านวยความสะดวกเช็คอิน 

ออกเดินทางสู่ลอสแองเจอลิส สำยกำรบินไทย  เทีย่วบิน TG 692 

วนัทีส่อง The Bradbury Building (Fine Art Building) – Griffith Observation 

เชา้  เดินทางถึง สนามบิน LAX ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รอรับกระเป๋าและสมัภาระ   
จากนั้นข้ึนรถบสัท่ีจดัเตรียมไวมุ่้งหนา้สู่ โรงแรมท่ีอยูใ่นยา่น Downtown ของเมอืงลอสแองเจลลสิ 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

15.00 น.  เขา้เช็คอินท่ี The Westin Bonaventure Hotel and Suites  ใหเ้วลาท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

เยน็  พร้อมกนั ณ ลอ็บบ้ีของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  The Bradbury Building เป็นสถานท่ีส าคญัทาง
สถาปัตยกรรมในเมือง Los Angeles, California อาคารน้ีเป็นสถานท่ีถ่าย
ภาพยนตร์จ านวนมาก  อาคารมีการฟ้ืนฟศิูลปวทิยาสไตลอิ์ตาเลียน สถานท่ีน่ี
ถูกเรียกวา่ "โรมันคนืชีพพาณิชย์"    ท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัออกของเมือง
อเมริกนั แต่ความงดงามประณีตของอาคารตรึงตราผูเ้ขา้ชมเหมือนโดนมนต์
สะกด 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
จากนั้นน าท่านสู่ Griffith Observatory สถานท่ีน่ีเป็นสญัลกัษณ์ในดา้น
ดาราศาสตร์ของลอสแองเจลลิส ซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมเทคโนโลยทีาง
ดาราศาสตร์ สถานท่ีน่ีจึงถือไดว้า่เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมมาก
ท่ีสุดทางตอนใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย หอดูดาวท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาทางตอนใต้
ของภูเขาฮอลลีวูด้ใน Griffith สูง 1,134 ฟตุเหนือระดบัน ้ าทะเลและยงั
สามารถมองเห็นเมือง Los Angeles แบบ 360 องศา 
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วนัทีส่ำม Hollywood Highland – The Grove – Beverly Hills – Zuma Beach County Park, Malibu – Malibu 
Lagoon – Santa Monica Pier – Hollywood Highland 

 
เชา้  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

บริการส่งรถซูปเปอร์คาร์ถึงหนา้โรงแรม  ท่านมีโอกาสขบัรถในฝันในเมืองท่ีมีช่ือดงัระดบัโลก  

เสน้ทางเร่ิมจาก Hollywood Highland ท่านจะไดสั้มผสักบัความรู้สึกในการขับรถในเมอืงทีไ่ม่ธรรมดา ขบัผา่นถนนเสน้น้ีทั้ง
สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียงและยงัมีโรงละครโกดกัท่ีถูกใชเ้ป็นสถานท่ีรับรางวลัของนกัแสดงชั้นน าทุกๆปี   อีก
ทั้งทางเทา้ทั้งสองขา้งยงัมีรอยมือดาราดงัประทบัอยูต่ลอดเสน้ทาง  

จากนั้นเราจะขบัรถมุ่งสู่ The Grove หา้งสรรพสินคา้โกรฟมีมากกวา่ 100 ร้านคา้ 
หา้งสรรพสินคา้แห่งน้ีมีความสวยงามหรูหรา และความบนัเทิงอยา่งครบถว้น  และยงัเป็น
แหล่งรวมของคนชอบชอ้ปป้ิง  ท่ีพบปะของไฮโซทั้งรุ่นเลก็รุ่นใหญ่ในยา่น Hollywood อีกท่ี
หน่ึงดว้ย 

 กลางวนั  รับประทานอาหาร ณ The Grove  
 ใหเ้วลาท่านไดเ้ดินเล่นพกัผอ่นกบัสถานท่ี The Grove 

บ่าย ออกเดินทางขบัรถมุ่งหนา้ไปยงั Beverly Hills ย่านทีม่ีราคาแพงย่านหนึ่งในเมือง
ลอสแองเจอลสิ ตั้งอยูร่ะหวา่งหาดแคลิฟอร์เนียตอนใตแ้ละเชิงภูเขา จาก Beverly 
Hills คุณสามารถขบัรถเพียงไม่ก่ีนาทีจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปถึงแคลิฟอร์เนียใต้
ฮอลลีวูด้ และระหวา่งสองขา้งทางจะมีตน้ปาลม์ยนืสง่าประดบัถนนอยา่งสวยงาม 
Beverly Hills มีสภาพอากาศท่ีสมบูรณ์แบบ  มีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปี 
 
ขบัรถมุ่งสู่ Zuma Beach County Park เป็นหาดท่ีตั้งอยูบ่น Pacific Coast Highway (PCH) ในมาลิบู, แคลิฟอร์เนีย อีกทั้งยงั
เป็นหนึ่งในชายหาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ดในเขต Los Angeles  Zuma Beach ไดรั้บการยกยอ่งจากคนในพ้ืนท่ีวา่
เป็นหาดทรายท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่และยงัเป็นท่ีนิยมของนกัโตค้ล่ืนชาวแคลิฟอร์เนีย ชายหาดแห่งน้ียงัถือไดว้า่เป็นชายหาดท่ีดี
ต่อสุขภาพเพราะสภาพน ้ าทะเลมีความสะอาดท่ีสุดในเขต Los Angeles 

  
หลงัจากนั้นขบัรถต่อไปยงั Malibu Lagoon เป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงและอิทธิพลต่อ
วฒันธรรมของรัฐแคลิฟอร์เนีย  มาลิบูลากนูตั้งอยูใ่กลก้บัท่าเรือมาลิบู สถานท่ีแห่งน้ี
เกิดจากการสะสมของตะกอนทรายและกอ้นหินท่ีปากล าหว้ย ท าใหเ้กิดเป็นแอ่งวา้
วขนาดกวา้ง ส่วนดา้นหาดทรายของท่ีน่ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม “Malibu Surfrider” 
ชายหาดแห่งนี้ได้กลายเป็นวฒันธรรมและสัญญาลกัษณ์ด้านการโต้คลืน่ทีด่งัไปทัว่
โลก  อีกทั้งยงัเป็นท่ีท่ีมีนกัโตค้ล่ืนมากท่ีสุดในเขต Los Angeles  
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จากนั้นขบัรถไปต่อกนัท่ี Santa Monica Pier ท่านสามารถเดินเล่นท่ีชายหาดท่ีมี
ขนาดใหญ่ หรือเลือกท่ีจะเดนิชมววิบนสะพานทีย่ืน่ไปในน ้า บนระหวา่งสองขา้งทาง
ของสะพานมีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และสวนสนุกช่ือดงัของ
ประเทศ ท่านยงัสามารถอ่ิมเอมกบัภาพพระอาทิยตด์วงโตตกลงสู่ทะเลกบัแสงสีสม้
อ่อนๆ 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ Santa Monica Pier 
ขบัรถกลบัเขา้สู่ Hollywood Highland เพ่ือชมบรรยากาศและแสงไฟในเมืองเวลากลางคืนก่อนขบัรถกลบัเขา้โรงแรม 

วนัทีส่ี่ LAX/LAS – Venetian –Fountains of  Bellagio –  Bellagio Conservatory & Botanical Gardens 

เชา้   อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

กลางวนั   รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

11.40 น.  พร้อมกนั ณ ลอบบ้ีของโรงแรม 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ Las Vegas ดว้ยสำยกำรบิน American Airline เทีย่วบิน AA1706 
เขา้พกั ณ Wynn Las หลงัจากเช็คอิน เราใหเ้วลาท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

เยน็ น าท่านสู่ The Venetian  มีการออกแบบดีไซน์สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม ในสถานท่ีน้ียงัมี
บริการร่องเรือเพ่ือชมสถานท่ีโดยรอบ อีกทั้งยงัมีร้านแบรนดเ์นมหรูหราทัว่ทั้งตึก ท าใหเ้ป็น
ท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวสถานท่ีหน่ึงใน  ลาสเวกสั (บริการร่องเรือไม่รวมใน อตัราค่าบริการ) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
น าท่านชมการแสดง Fountain of Bellagio หนา้โรงแรมเบลลาจิโอ และน าทางเดินเขา้สู่
ตวัโรงแรมเพื่อชม Bellagio Conservatory & Botanical Gardens สวนพฤษชาติในร่มที่
มีความงดงามตรึงตานักท่องเทีย่วเหมือนตกอยูใ่นมนตส์ะกดของพืชดอกท่ีมีสีสนัสดใส  

 

วนัทีห้่ำ The Auto Collections at Quad – EXOTICS RACING – Fremont Street Experience 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ The Auto Collections at Quad Hotel and Resort  
ออโตโ้ชวรู์มคอลเลกชัน่ เป็นพพิธิภัณฑ์รถคลาสสิกของโลกทีใ่หญ่ทีสุ่ด 
มีรถยนตม์ากกวา่ 250 คนั  อีกทั้งเป็นหน่ึงในโชวรู์มท่ีไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดในลาสเวกสั เป็นสถานท่ีท่ีมีรถยนตท่ี์แปลกใหม่และหาไดย้าก
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จากทัว่ทุกมุมโลก  โชวรู์มแห่งน้ีเป็นมากกวา่พิพิธภณัฑ;์ หากคุณก าลงัมองหารถคลาสสิก หรือสถานท่ีซ้ือขายรถคลาสสิก 
และรถยนตท่ี์แปลกใหม่แลว้  ท่ีน่ีเป็นอีกสถานท่ีท่ีเราขอน าเสนอ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
จากนั้นเราจะน าท่านสู่  Exotics Racing โรงเรียนแข่ง Exotics เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดในลาสเวกสั! ใหคุ้ณมี
โอกาสท่ีเลือกขบัรถในฝัน เช่น  Ferrari, Lamborghini, Porches, Audi และMustang GT...  
ท่านจะได้รับการสอนจากผู้เช่ียวชาญ เป็นประสบการณ์ทีท่่านไม่ควรพลาดได้เมื่อมาถงึลาสเวกสัเยน็  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
น าท่านสู่ Fremont Street Experience สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นท่ีสุดและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดใน
ดาวน์ทาวน์ลาสเวกสั หนา้จอ LED ครอบคลุมส่ีช่วงตึกจากถนนฟรีมอนตร์ะหวา่งถนนสายหลกั
และถนนสายส่ี 

วนัทีห่ก LAS/ LAX – The Getty Centre 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

11.30น.  น าท่านเดินทางกลบัสู่ Los Angeles ดว้ยสำยกำรบิน American Airline เทีย่วบิน AA 771 

บ่าย น าท่านสู่ The Getty Centre สถานท่ีท่ีเป็นมากกวา่พิพิธภณัฑ ์นอกจากจะเป็นแห่ง
รวมศิลปะ ภาพวาดและประติมากรรมของชาวยโุรปกบัอเมริกนัอีกดว้ย แลว้ยงัมี
การออกแบบตกแต่งสวนขนาดใหญ่ในบริเวรพิพิธภณัฑอี์กดว้ย ตอนน้ีพิพิธภณัฑ์
แห่งน้ีเป็นท่ีไดรั้บความนิยมอนัดบัตน้ๆของสถานท่ีเท่ียวในลอสแองเจลลิส 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านกลบัสู่ท่ีพกั 

วนัทีเ่จ็ด      Universal Studio  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทั้งวนั ใหเ้วลาท่านทั้งวนัเพ่ือการเยีม่มชม Universal Studio พร้อมส าหรับประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดในฮอลลีวูด้! ท่ีน่ีท่านจะพบกิจกรรม
และความบนัเทิงท่ีหลากหลาย เช่น ข่ีเคร่ืองเล่นในสวนสนุกท่ีน่าต่ืนเตน้และการแสดง อีกทั้งยงัมีสตูดิโอภาพยนตร์เสมือน  
และโรงภาพยนตร์ท่ี CityWalk   ยนิูเวอร์แซลสตูดิโอฮอลลีวูด้เป็นประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ส าหรับคนในครอบครัว   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
จากนั้นจะน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั   



 

 6 
 

วนัทีแ่ปด   LAX/BKK 

9.00น.  พร้อมกนั ณ ลอ็บบ้ี เดินทางกลบักรุงเทพ โดยสำยกำรบินไทย  เทีย่วบิน TG 693 
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*หมำยเหตุ  :  รำยกำรและรำคำอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  

อตัรำค่ำบริกำร 
ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงวนัที ่  03 – 10 พฤศจกิำยน พ.ศ.2556  รวม 9 วนั 6 คนื 

จ ำนวนผู้
เดนิทำง 

Non-
Driving 

Driving at Exotics Racing 
*Optional 

Driving Experience 
*Optional 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 
10 ท่าน 
(ขั้นต ่า) 

 

 
169,000 
บำท/ท่ำน 

A) Ferrari/Lamborghini   
     15,000 บาท/ท่าน 
B) Others 10,000 บาท/ท่าน 

A) Ferrari 458 Italia Spider           279,000 บำท/ท่ำน 
B) Lamborghini Gallardo LP560   259,000 บำท/ท่ำน 
C) Porsche 911 Carrera                  199,000 บำท/ท่ำน 
D) Ford Mustang GT             189,000 บำท/ท่ำน  

 
47,000 
บาท/ท่าน 

 

***ช ำระมดัจ ำในกำรจองทวัร์ที ่50,000 บำท/ท่ำน 
***รำคำรำยกำรทั้งหมดรวมกบัเทีย่วบินเป็นรำคำตัว๋กรุ๊ปเท่ำนั้น 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม -      ค่าบตัรโดยสารระหวา่งประเทศโดยสายการบินไทย ชั้นทศันจร  BKK –LAX / LAX –BKK 
- ค่าบตัรโดยสารภายในอเมริกาโดยสายการบินอเมริกนัแอร์ไลน์ ชั้นทศันจร  LAX – LAS/LAS – LAX     
-      รวมภาษีต่างๆ (ตัว๋กรุ๊ป) 1. สายการบินไทย น ้ าหนกัสมัภาระ 2ใบๆละ 23 กก./ท่าน 
   2. สายการบินอเมริกนัแอร์ไลน์ สมัภาระใบแรก น ้ าหนกัไม่เกิน 32 กก.  
-      ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุในรายการ ( 2 ท่าน / หอ้ง ) 
-      ค่ายานพาหนะรับส่งตามรายการ 
-      ค่าเช่ารถซูเปอร์คาร์ลอสแองเจลลิส และค่าประกนัความสูญเสียของตวัรถ(ประกนัมูลค่าสูงสุดประมาณ     
       1,380,000 บาท/วนั) 
-      ค่าไมลท่ี์เกินจากรายการท่ีเช่า 
-      ค่าท่ีจอดรถ 
-      ค่าขบัรถแข่งในสนามแข่งท่ีลาสเวกสั 
-      ค่าทิปโรงแรม คนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปคนส่งรับรถจากร้านเช่ารถ   
-      ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
-      ค่าอาหารครบทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ    
-      ค่าประกนัอุบติัเหตทุุกท่ีนัง่ๆ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท 
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อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม -      ค่ำวซ่ีำเข้ำประเทศอเมริกำ 
-      ค่ำน ำ้มนัในกำรขับรถ 1 วนั ทีล่อสเองเจลลสิ 
-      ค่ำควำมเสียหำยของรถยนต์ไม่ว่ำกรณอีะไรทั้งส้ิน 
-      ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทาง สายการบินไทยท่ีเกินกวา่ใบละ 22 กก. และสายการบินอเมริกนัแอร์ไลน์จ านวน   
       สมัภาระมากกวา่ 1 ใบ 
-      ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ ฯลฯ 
-      ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถา้มี ) 

*เงือ่นไขกำรจอง -     ช ำระค่ำมดัจ ำ 50,000 บำท  ภำยใน 7 วนัจำกหลงัวนัทีจ่อง  
-     ช าระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ ภายใน 60 วนัก่อนเดินทาง   
-     ถา้จองก่อนเดินทาง 454 วนั ตอ้งช าระค่ามดัจ าและค่าบริการส่วนท่ีเหลือพร้อมกนั 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรจอง -      ยกเลิก 70 วนัก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 20 เปอร์เซ็น  
-      ยกเลิก 20 - 45 วนัก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 60 เปอร์เซ็น  
-      ยกเลิก 15 - 20 วนัก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 80 เปอร์เซ็น 
-      ยกเลิก 1 - 15 วนัก่อนเดินทาง หกั 100 เปอร์เซ็นของค่าบริการทั้งหมด 

**เงือ่นไขกำรขบัรถในต่ำงประเทศ  -      *ในกำรเช่ำรถจ ำเป็นต้องใช้บัตรเครดติของผู้ขบัเป็นคนจ่ำย 
    -       ต้องมใีบขับขี่สำกล ผู้ขับรถต้องมอีำยุ 25 ปีขึน้ไป 

-       สมุดบันทกึกำรขับขับขี่ ต้องไม่มปีระวตัทิ ำผดิกำรจรำจร 
-       ห้ำมสูบบุหร่ีบนรถ 

เอกสำรประกอบค ำร้องขอวซ่ีำ 

1. หนงัสือเดินทาง  ตอ้งมีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  นบัจากวนัเดินทาง (กรุณาน าหนงัสือเดินทางฉบบัเก่าท่ีมีวซ่ีาเขา้ประเทศสหรัฐฯ 
มาแสดงดว้ย ถา้มี) 

2. รูปถ่ายหนา้ตรงสี  ขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ  ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  รูปถ่ายจะตอ้งเป็นพ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น เปิดหู, หา้ม
สวมแวน่ตาด าหรือหมวก  สดัส่วนใบหนา้ตอ้งเกิน 50 เปอร์เซ็นตข์องพ้ืนท่ีรูปถ่าย  

3. ส าเนาทะเบียนบา้น - บตัรประจ าตวัประชาชน (เด็กใชส้ าเนาสูติบตัร) – ทะเบียนสมรสหรือใบหยา่ 

4. หลกัฐานการท างาน 
      -   กรณีเป็นลูกจา้ง จะตอ้งยืน่จดหมายจากท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด โดยระบุวนัท่ีเร่ิมท างานเม่ือใด   
                       ต  าแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร  ไดล้าหยดุพกัจากวนัท่ีเท่าไรถึงวนัท่ีเท่าไร 
          -    กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบธุรกิจการคา้ เช่น ใบทะเบียนการคา้ ใบทะเบียน 
                       พาณิชย ์(ถ่ายส าเนา 1 ชุด) ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทางเป็นกรรมการอยู ่และตอ้งเป็นใบคดัส าเนามาไม่เกิน 90วนั นบัตั้งแต่วนัยืน่ 
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        -    กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ใชใ้บรับรองจากสถาบนัการศึกษา 1 ชุด (ภาษาองักฤษ) 
      -    กรณีอายไุม่ถึง 19 ปี ถา้ผูป้กครองท่านใดท่านหน่ึงไม่ไดเ้ดินทางดว้ย ใหท่้านผูป้กครองท่ีไม่ไดเ้ดินทางท า        
                       หนงัสือยนิยอมจากอ าเภอหรือเขตทอ้งท่ีอาศยั 
          -    กรณีอายไุม่ถึง 19 ปี และถา้บิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางดว้ย ใหบิ้ดาและมารดาท าหนงัสือยนิยอมจาก อ าเภอ 

หรือเขตทอ้งท่ีอาศยั และระบุใหเ้ด็กเดินทางไปกบับุคคลใด 
 -    หลกัฐานการเงิน ถ่ายส าเนาสมุดเงินฝากประเภทใดก็ได ้ตั้งแตห่นา้ช่ือบญัชีจนถึงรายการสุดทา้ยยอด  ปัจจุบนั ก่อนการยืน่วซ่ีา ช่ือ     
       เจา้ของบญัชีตอ้งเป็นช่ือของผูเ้ดินทางเท่านั้น หรือจดหมายรับรองจากธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนใหเ้ตรียมมาดว้ย 

หมำยเหตุ  
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณีท่ีมีจ านวนผูร่้วมเดินทางนอ้ยกวา่ 10 ท่าน 

(ผูใ้หญ่) 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั อนั
เน่ืองมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตุการณ์ประทว้งหยดุงาน เหตุจลาจล อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ โดยทั้งน้ีจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไวใ้หม้ากท่ีสุด 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงเน่ืองจากการน าเท่ียวน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนใน
ต่างประเทศ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่านช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไวใ้ห ้เวน้
แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดรั้บการยนิยอมอยา่งถูกตอ้งจากทางบริษทัฯเสียก่อน 

4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือถูกปฏิเสธการเขา้ออกประเทศอนัเน่ืองจากการกระท า
ผิดกฎหมาย หรือเอกสารไม่ถูกตอ้ง  

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร่้วมเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงัน้ี 
-     ท่านท่ีสงสยัวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
-     ท่านท่ีก าลงัตั้งครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนจอง) 
-     เด็กทารกท่ีอายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืนๆ 
      (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนจองทวัร์) 

6. ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ในการท่องเท่ียวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนจองทวัร์) 

7. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัร์ขอใหต้รวจสอบ และยนืยนัการเดินทางของกรุ๊ปทวัร์
นั้นกบัเจา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 

8. อตัราค่าบริการทวัร์อาจปรับเปล่ียนข้ึนได ้จากการปรับราคาน ้ ามนัของสายการบิน 

9. รูปภาพในโปรแกรมทวัร์ใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น 


