ALOHA HAWAII!!

ฮาวาย – โฮโนลูลู 7 วัน (PR)
เกาะแห่งสรวงสวรรค์ ดินแดนที่ผู้คนใฝ่ฝันถึง…
โดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์
กาหนดการเดินทาง

11 – 17

ส.ค. / 25 – 31 ส.ค. / 1 – 7 ก.ย. / 22 – 28 ก.ย. / 6 – 12 ต.ค. / 20 – 26 ต.ค.
3 – 9 พ.ย. / 17 – 23 พ.ย. / 1 – 7 ธ.ค. / 8 – 14 ธ.ค. / 2554

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ – โฮโนลูลู
07.00 น.
พร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 9 แถว P
เคาน์เตอร์ 7 – 11 สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (PR)
คอยให๎การต๎อนรับ และอํานวยความสะดวกให๎ทํานกํอนขึ้นเครื่อง
09.25 น.
ออกเดินทางสูํ เมืองโฮโนลูลู โดย สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 753/100
(แวะเปลี่ยนเครื่องทีก่ รุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เวลา 13.50 – 15.20 น.)
วันที่สองของการเดินทาง
โฮโนลูลู - ชมเมือง – หาดไวกิกิ – อิสระตามอัธยาศัย
07.45 น.
(เวลาท๎องถิ่น) เดินทางถึง เมืองโฮโนลูลู (HONOLULU) มลรัฐฮาวาย ตั้งอยู่บนเกาะโออาฮู
เกาะอันเป็นที่ตั้งของนครโฮโนลูลู เมืองหลวงของรัฐฮาวายรัฐสุดท๎ายของอเมริกา ที่ยังเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมจากผูค๎ นทั่วสารทิศ หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองแล๎ว
จากนั้นนําทําน นั่งรถชมรอบเกาะโออาฮู (OAHU)
เมืองหลวงของรัฐฮาวาย ซึ่งประกอบไปด๎วยเกาะ
สําคัญ 5 เกาะ คือ คาอู๎ ลาไน มาอูอิ ฮาวายอิ และ
โอฮาอู ที่เป็นเกาะที่สําคัญที่สุด และมีนักทํองเที่ยว
มาเยือนมากที่สุด นําทําน ถ่ายรูปกับพระราชวัง
อิโอลานี (Iolani Palace) พระราช
วังของกษัตริย์ผู๎ครองเกาะฮาวายใน
สมัยกํอน และเป็นพระราชวังเพียง
แหํงเดียวที่มีอยูํในสหรัฐอเมริกา
ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าคาเมฮา
เมฮา (KAMEHAMEHA STATUE) กษัตริย์ผู๎รวบรวมชนเผําตํางๆ ในหมูํเกาะฮาวายให๎เป็นหนึ่งเดียวกัน
ชมพันชโบล์ว (PUNCHBOWL CRATER) สุสานของเหลําทหารอเมริกันที่พลีชีพในสงครามรวมถึง
นักบินอวกาศ พร๎อมชมความงดงามของหาดไวกิกิ หาดทรายขาวยาวเหยียดบนฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บาร์ บี คิว ณ ภัตตาคาร

บําย

ค่า

นําทํานเดินทางสูํ หาดไวกิกิ หาดทรายขาวยาวเหยียดบนฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ชายหาดที่มีชื่อเสียง
ที่คนทั่วโลกตํางฝันจะมาเยือน นําทํานเช็คอินเข๎าสูํที่พัก
โรงแรม MIRAMAR WAIKIKI หรือเทียบเท่า
จากนั้นอิสระให๎ทํานพักผํอนอิริยาบถตามอัธยาศัย
หลังจากเดินทางไกล โดยใช๎เวลาวํางสําหรับการเลํนน้ํา
เดินเลํนพักผํอนบนชายหาดไวกิกิ จนได๎เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นนําทํานเดินทางกลับเข๎าสูํโรงแรมที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง
โฮโนลูลู – อิสระตามอัธยาศัย
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
อิสระให๎ทํานพักผํอนอิริยาบถ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมตํางตามอัธยาศัย
เที่ยง

*** อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม ***

บําย อิสระให๎ทํานทํองเที่ยวตามแบบฉบับของทํานตามอัธยาศัย จนกระทั่งได๎เวลาอันสมควร
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนําทํานเข๎าสูํที่พักโรงแรม MIRAMAR WAIKIKI หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง
อิสระตามอัธยาศัย (ช่วงเช้า) - เพิร์ลฮาร์เบอร์ – ช้อปปิ้ง
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม
อิสระให๎ทํานพักผํอนอิริยาบถ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมตํางตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
บําย จากนั้น
นําทําน เข้าชมอนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่า หรือ เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl
Harbour) สมรภูมิเลือดที่นําอเมริกา
เข๎าสูํสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันเป็น
อนุสรณ์สถานแหํงชาติ และ เป็นพิพิธภัณฑ์
ที่แสดงเหตุการณ์ ขณะที่กองบินของญี่ปุ่นเข๎า
ทําการโจมตี เพิร์ลฮาร์เบอร์ ฐานทัพเรือของ
สหรัฐอเมริกาที่สําคัญที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิค จากนั้นนํา
ทํานเดินทางสูํ ย่านศูนย์การค้าอาลาโมนาเซ็นเตอร์ (ALA
MOANA CENTER) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะ
ฮาวาย ขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศ และเป็น
ห้างแบบเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก อิสระให๎ทํานเดินเลํน
ช๎อปปิ้งเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมือง หรือแบรนด์เนมตามอัธยาศัย จนกระทั่งได๎เวลาอันสมควร
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นนําทํานเข๎าสูํที่พักโรงแรม MIRAMAR WAIKIKI หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง
ชมเมือง - ตลาดสินค้านานาชาติ - โชว์ระบาชาวโพลินีเชี่ยน
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทําน ชมวิวทิวทัศน์ของ
เมืองบริเวณปล่องภูเขาไฟไดมอนเฮด
(DIAMOND HEAD) สัญลักษณ์ของ
ฮาวายจากมุมสูง ผ่านชมโบลว์โฮล
(BLOW HOLE) ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติทมี่ ีน้ําพุํงขึ้นสูํท๎องฟ้า อันเกิดจากรอยแยกของ
ก๎อนหินใหญํ ผ่านชมหาดฮานาอูม่า (HANAUMA BAY)
หาดน้ําสวย และใสที่สุดของเกาะโอฮาอู ทํานสามารถเลํนน้ํา
ได๎อยํางปลอดภัย มีความสุขกับการเห็นฝูงปลาทะเลตํางๆ
เวียนวํายอยูํใกล๎ตัวทําน ปัจจุบันหาดฮานาอูมําเป็นแหลํง
พักผํอนเลํนน้ําที่มีชื่อเสียงที่สุดแหํงหนึ่งของฮอนโนลูลู จากนั้นนําทําน แวะช้อปปิ้ง ณ ตลาดสินค้า
นานาชาติ (INTERNATIONAL MARKET) ตลาดทันสมัยที่รวบรวมร๎านค๎าตํางๆ มากมาย อาทิ
สินค๎าที่ระลึก งานศิลป์ท๎องถิ่นฮาวาย ฯลฯ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บําย จากนั้น
นําทํานเดินทางสูํ โพลินีเชี่ยน คัลเจอรัล เซ็นเตอร์
(Polynesian Cultural Center) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมของ
ชนเผําตํางๆแหํงรัฐฮาวาย ซึ่งประกอบด๎วย 7 เผํา ทํานจะได๎
สัมผัสวัฒนธรรมของแตํละเผําอยํางใกล๎ชิด พร๎อมชมการแสดง
ระบําของสาวสวยชาวโพลินีเชี่ยน เสนํห์แหํงแปซิฟิกใต๎ กระทั่งได๎เวลาอันสมควร
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลซีฟู้ด)
จากนั้นนําทํานเข๎าสูํที่พักโรงแรม MIRAMAR WAIKIKI หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
โฮโนลูลู - กรุงเทพ ฯ
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ สนามบินโฮโนลูลู
09.45 น.
ออกเดินทางสูํ กรุงเทพฯ โดย สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 101
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ
(แวะเปลี่ยนเครื่องทีก่ รุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เวลา 14.35 – 18.45 น.)
21.05 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

ฮาวาย – ฮอนโนลูลู 7 วัน (PR)
อัตราค่าเดินทาง
ผู้ใหญ่ พักห๎องละ 2 ทําน
เด็ก อายุต่ํากวํา 12 ปี พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน
เด็ก อายุต่ํากวํา 12 ปี พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน (มีเตียง)
เด็ก อายุต่ํากวํา 4 ปี พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน (ไมํมีเตียง)
พักห้องเดี่ยว เพิ่ม

คิดราคาท่านละ
61,800 บาท
55,800 บาท
52,800 บาท
49,800 บาท
6,800 บาท

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู๎รํวมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
อัตรานี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
 คําโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / คําอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 คําธรรมเนียมเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการ
 คํามัคคุเทศก์ผู๎ชํานาญงาน คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 คําประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทํานละไมํเกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม  คําใช๎จํายสํวนตัว เชํน คําโทรศัพท์ คําซักรีด คําเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายสํวนตัวที่ไมํได๎ระบุในรายการ
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 % / ค่าวีซ่าอเมริกา
การจอง และชาระเงิน

หมายเหตุ



การยกเลิก



กรุณาส่งสาเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชาระเงินค่ามัดจา
ท่านละ 20,000 บาท สาหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชาระก่อนการเดินทาง 14 วัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย
จนไมํอาจแก๎ไขได๎ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ
 หากทํานถอนตัวกํอนรายการทํองเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานสละสิทธิ์ และจะไมํ
รับผิดชอบตํอคําบริการที่ทํานได๎ชําระไว๎แล๎ว ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองที่นั่ง
กับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อยํางไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม
 สตรีมีครรภ์ควรแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมือง
 กระเป๋าใบใหญํ น้ําหนักไมํเกิน 20 กิโลกรัม หากเกิดกรณีเสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากของทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายนั้น ไมํเกิน 10,000 บาท และทาง
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบความเสียหายและสูญหายสําหรับกระเป๋าใบเล็กที่ถือติดตัวไปกับลูกค๎า
ยกเลิกกํอนการเดินทางมากกวํา 20 วันทําการ เก็บ 50% ของเงินมัดจํา
 ยกเลิกกํอน
15-20 วันทําการ เก็บคํามัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกํอน
8-14 วันทําการ เก็บ
50% ของคําทัวร์ทั้งหมด
 ยกเลิกกํอน
1-7
วันทําการ เก็บ 100% ของคําทัวร์ทั้งหมด

*** ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด อันเกิดมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุการณ์ทางการเมือง,

สภาพดินฟ้าอากาศ, การปฏิเสธการเข้าเมือง ทั้งนี้บริษัทจะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ ***

