
ฮาวาย 

10 วนั 8 คืน  

04-15  ธนัวาคม 2562 

โดยสายการบิน KOREAN AIR BUSINESS CLASS 



22.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 

ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Korean Air (KE) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอย

ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดนิทาง 

*** โปรดสังเกตป้าย NATION AROUND THE WORLD***   

01.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (INC )ประเทศเกาหลีใต้  โดย 

สายการบิน Korean Air เที่ยวบินท่ี KE 654 

08.25 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน ประเทศเกาหลีใต้   

(เวลาเกาหลีใต้ เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 

น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและผา่นดา่นศลุกากร 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักที่ทางสายการบินจัดเตรียมไว้ให้

เพ่ืออาบน ้า ล้างหน้าและพกัผอ่นเล็กน้อย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือ 

บางคนเรียกว่า หมู่บ้านบุคชอนฮันอ๊ก  เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี 

ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องท่ีทันสมัยของกรุงโซลนัน้ หมู่บ้านแห่งนีก็้ยังคงรักษา

อาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสาหรับ

คนท่ีชอบสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ หมู่บ้านบกุชอนฮนัอกถือเป็นสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวอีกแห่งหนึง่ท่ีเม่ือนกัท่องเท่ียวได้ไปเยือนแล้ว จะได้พบกบับ้านของขนุนาง

ระดบัสงูของเกาหลีในสมยัก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดัง้เดิมของเกาหลีกว่า 

100 หลงั

วนัพฤหสัท่ี 5  ธนัวาคม 2562      

ท่าอากาศสวุรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัพธุท่ี 4  ธนัวาคม 2562     

ท่าอากาศสวุรรณภมิู

*** กระเป๋าเดนิทางของทา่นท่ีโหลดลงใต้เคร่ืองจะถกูท าการ CHECK THRU ไปยงัท่าอากาศยานฮอนโนลูลู 

เกาะโอวาอู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา กรุณาเตรียมเสือ้ผ้าและของใช้ท่ีจ าเป็นแยกลงกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง *** 



16.00 น. ก ลั บ เข้ า สู่ โรงแรม ท่ี พั กท าการเช็ ค เอ าท์ จ าก นั น้ น าท่ าน เดิน ท างสู ่

ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน

18.00 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 

20.35 น. เดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยานฮอนโนลูลู เกาะโอวาอู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

เที่ยวบินที่ KE 053 

 บริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบนิ 

บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล (ท าให้เวลาท้องถิ่นรัฐฮาวาย จะช้ากว่าประเทศไทย 17 ช่ัวโมง) 

09.40 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานฮอนโนลูลู เกาะโอวาอู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและผา่นดา่นศลุกากรจากนัน้เข้าสู่ตวัเมืองโดย

รถโคชปรับอากาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ชม เพิร์ล ฮาร์เบอร์ หรือ ท่าเรือเพิร์ล (Pearl Harbor) เป็นท่าเรือท่ีตัง้อยู่ใน

ทะเลสาบทางฝ่ังตะวนัออกของเมืองหลวงโฮโนลลู ูซึ่งเคยเป็นท่ีตัง้ของฐานทพัญ่ีปุ่ น

ในปี  ค.ศ. 1941 จุดเร่ิม ต้นของการท่ีสหรัฐอเมริกาต้องเข้าร่วมในการท า

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จากการบุกรุกของกองทหารเรือ และการทิง้ระเบิดถล่มสหรัฐ

ของทหารอากาศญ่ีปุ่ นนัน่ท าให้ทกุวนันี ้เพิร์ลฮาร์เบอร์คือสิ่งท่ีเตือนใจชาวสหรัฐถึง

เร่ืองราวความโศกเศร้าในครัง้สงคราม ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานท่ีส าคัญท่ีสุดใน

ประวตัศิาสตร์แห่งชาตขิองสหรัฐอเมริกา ช่ือเดมิของเพิร์ลฮาร์เบอร์คือ ไว โนมิ (Wai 

Nomi) หรือ อ่าวน ้ามุก ซึ่งถูกเรียกโดยชาวฮาวายตัง้แต่ช่วงต้นศตวรรษท่ี 19 ทุก

วัน นี เ้พิ ร์ล ฮ า ร์ เบ อ ร์ก ล าย เป็ น ท่ าจ อ ด เรือ  แ ล ะ เป็ น ท่ี ตั ง้ข อ งอ นุส าว รี ย์ 

เรือรบหลวงแอริโซนา่ 

อิสระช้อปปิง้ท่ี ไวคาเล พรีเมียม เอาท์เล็ท (Waikele Premium Outlets) เป็น

เอาท์เล็ทท่ีรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง และ สินค้าพืน้เมือง เช่น COACH, 

Tory Burch, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Kate Spade, LEVI’S, Calvin 

Klein และ Michael Kors เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก  ALOHILANI HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมไดมอนด์ เฮด (Diamond Head) ปากปล่องภูเขาไฟขนาดยักษ์ ท่ีผุด

ขึน้มากลางเกาะโออาฮอูยา่งนา่อศัจรรย์ และแม้วา่ปากปลอ่งภูเขาไฟ ไดมอนด์ เฮด 

จะดบัสนิทไปแล้วเม่ือกว่า 150,000 ปีก่อน แตข่ณะนีไ้ด้กลายสภาพเป็นปากปล่อง

ภเูขาไฟอนัเขียวชอุม่อดุมสมบรูณ์ ซึง่ถกูธรรมชาตสิรรค์สร้างได้อยา่งลงตวั 

จากนัน้เข้าสู่จุดชมวิวอ่าวฮานาอูมา (Hanauma Bay) ซึ่งถกูจดทะเบียนเป็นเขต

อนุรักษ์ทางธรรมชาติทางทะเล และอุทยานใต้น ้าในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งเดิมแล้วคน

ฮาวายเรียก ท่ี น่ีว่า “อ่าวโค้ง” ภายหลังอ่าวแห่งนี เ้ร่ิมได้ รับความสนใจจาก

นกัท่องเท่ียวมากขึน้ ทางรัฐบาลจึงจ าเป็นต้องจดัตัง้อ่าวฮานาอมูาเป็นเขตอนรัุกษ์ 

เพ่ือรักษาความเป็นอยูข่องธรรมชาตแิละชีวิตใต้น ้า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ห ลั ง อ า ห า ร ก ล า ง วั น ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ เ ดิ น เ ล่ น ช ม เ มื อ ง  ไ ว กี กี 

(Waikiki)เป็นหนึ่งในสถานท่ีตากอากาศชายทะเลบนเกาะโอวาฮู ในรัฐฮาวาย 

มีหาดไวกีกีท่ีมีช่ือเสียงและมาแนวชายฝ่ังท่ีมีหาดทรายสีขาวเป็นทางยาวชาวเมือง

และนกัทอ่งเท่ียวนิยมเลน่โต้คล่ืนกนัในบริเวณนี ้ 

จากนัน้ ให้ท่าน อิสระช้อปปิ ้ง ท่ี  Royal Hawaiian Centre แหล่งช้อปปิ ้งและ

ร้านอาหารน าใน Waikiki บนพืน้ท่ีมากกว่า 310,000 ตารางฟุต มีร้านค้ามากกว่า 

110 ร้าน และร้านอาหารกวา่ 30 ร้านให้ทา่นได้เลือกซือ้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก  ALOHILANI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัศกุรท่ี์ 6  ธนัวาคม 2562      

ไดมอนด ์เฮด – จดุชมวิวอ่าวฮานาอมูา 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ชมพระราชวังอิโอลานี (Iolani Palace) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1882 เพ่ือเป็นท่ีพ านกั

ของกษัติย์และพระราชินีแห่งฮาวาย แต่ภายหลงัได้เกิดการกบฎขึน้ เม่ือพระราชินี

แห่งฮาวายนัน้ลงมือฆ่าผู้ เป็นสามีตัวเอง และต้องการยกตัวเองขึน้มาบริหาร

บ้านเมือง แตค่วามไม่เห็นด้วยของฝ่ายคณะรัฐบาลจึงท าให้เกิดการโคน่ล้มระบอบ

กษัตริย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอเมริกันในฮาวาย 

ต่อมาพระราชวังอิโอลานีตกเป็นท่ีท าการของรัฐบาล ท าให้มีการขายประมูลของ

ตกแต่งด้านในออกทอดตลาดเป็นจ านวนมาก ในปี ค.ศ. 1969 ท่ีท าการของคณะ

รัฐบาลก็ถูกย้ายออกไป พระราชวงัอิโอลานีจึงถูกบรูณะให้เป็นสญัลกัษณ์ประจ า

ชาตขิองฮาวาย และได้รับการจดทะเบียนเป็น National Historic Landmark 

ตอ่ด้วยเข้าชม Punchbowl Crater (สุสานทหาร พันช์โบลว์) เขตแดนท่ีเป็นปาก

ปลอ่งภเูขาไฟ อนัมีประวตัศิาสตร์ท่ียาวนานมาตัง้แตส่มยัสงครามโลก ในชว่งปลาย

ยคุ 1890 คณะกรรมการของฮาวายอยากให้มีการจดัตัง้พืน้ท่ีส่วนหนึ่งเป็นสสุานใน

เมือง โฮโนลูลู เป็นท่ีฝังศพของทหารผู้กล้าและครอบครัวกว่า 53,000 นาย ก่อตัง้

ขึน้เพ่ือให้เป็นเกียรติกับเหล่าทหารกล้าท่ีพลีชีพในทุกสมรภูมิในศตวรรษท่ี 20 

รวมถึงทหารท่ีพลีชีพในสมรภูมิเพิลฮาเบอร์ อีกทัง้ยังใช้ฝังศพนักบินอวกาศท่ี

เสียชีวิตในขณะปฎิบตัหิน้าท่ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

อิสระช้อปปิง้ท่ี Ala Moana Shopping Center ห้างนีถื้อเป็นแลนด์มาร์กส าคัญ

และเป็นแหล่งช้อปปิง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮาวายอีกด้วย ภายในประกอบไปด้วยร้านค้า

กวา่ 290 แหง่ และท่ีเดน่ท่ีสดุคือมีฟู้ดคอร์ทท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอีกด้วย  

วนัเสารท่ี์ 7  ธนัวาคม 2562      

พระราชวงัอิโอลานี – PUNCHBOWL CRATER – NCL Pier 2 



15.30 น. น าคณะเดนิทางสู ่Port of Honolulu–Pier 2 ทา่เทียบเรือ Pride of America 

ขัน้ตอนสาหรับการลงทะเบียน Cruise Check – In โปรดเตรียมเอกสารดังนี ้

1. Passport

2. E–Ticket Boarding Pass (เอกสารอยูใ่นซองท่ีเจ้าหน้าท่ีแจกให้)

3. Public Health Questionnaire

4. Credit Card

• ผ่านการตรวจรักษาความปลอดภัย สัมภาระ TSA (Transportation Security

Administration) กรุณางดถ่ายภาพทกุชนิด

• ลงทะเบียนห้องพักบนเรือส าราญ และตรวจสอบเอกสาร พร้อมถ่ายภาพใบหน้าทา่น

ลงสูร่ะบบทะเบียน

• วางวงเงนิการันตีค่าใช้จ่าย (พิเศษส่วนบคุคล) ท่ีจะใช้บนเรือ ขัน้ต ่า 250–300 US$ /ตอ่ห้อง

ด้วยบตัรเครดติ หรือเงินสด

• จบการลงทะเบียน ท่านจะได้รับ Mag Card (แม็คการ์ด) 1 บตัร ตอ่ทา่น เพ่ือใช้เป็นกญุแจ

ห้องพกั และเป็นเสมือนบตัรเครดิตเพ่ือใช้จา่ยสว่นตวั เคร่ืองดื่มพิเศษ, ซือ้สินค้า บนเรือ เป็น

ต้น แล้วยงัใช้เป็นบตัรแสดงตน ส าหรับผา่น ขึน้ ลง เรือ

• ผา่นขัน้ตอน US Immigration System Departure & X-Ray เรียบร้อยแล้ว เชิญทกุท่านลง

เรือ ไพรด์ ออฟ อเมริกา เรือสาราญระดบัโลก

• เจ้าหน้าที่เรือเรียกตรวจหนังสือเดินทางของท่าน

 (Mag Card) 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

18.45 น. เข้าร่วมฟังการสาธิต ระบบความปลอดภัย ตามจุดนัดพบของ Safety Drill  

Remark : ถือเป็นกฎความปลอดภยัท่ีทกุทา่นต้องเข้าฟัง โดยห้องแตล่ะห้อง มีจดุ

นดัท่ีตา่งกนั ทา่นสามารถดจูาก Mag. Card สว่นตวัของท่าน ท่ีได้รับตอน

ลงทะเบียนเรือ 

19.00 น. Bon Voyage Countdown ร่วมพิธีนบัถอยหลงัฉลองการออกเดนิทางของ 

Queen of Pacific, Pride of America ออกเดนิทางมุ่งสู่ Kahului, Maui 

พักค้างคืนบนเรือ คืนที่ 1  

*** ท่านสามารถตรวจด ูสถานท่ี เวลา รายละเอียดของสถานท่ีจัดกิจกรรม ต่างๆ 

อีกทั ง้ เวลา เปิด –ปิด  ของห้องอาหารต่างๆ ของวัน รุ่งขึ น้  ได้จากเอกสาร 

Free Style Daily ท่ีจะจดัสง่ให้ถึงห้องของทา่นทกุวนั *** 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

เรือเทียบท่า Kahului, MauiKahului คาฮูลูอิ เมืองหลวงของ Maui เมาอิ เป็น

เกาะท่ีใหญ่อนัดบัท่ีสอง ในหมูเ่กาะฮาวาย ได้รับการกลา่วขานว่า เป็นเกาะสวรรค์ท่ี

มี ความสวยงามน่ามหศัจรรย์ทางธรรมชาติมากมาย จึงท าให้การท่องเท่ียว และ

สินค้าทางการเกษตรกลายเป็นอตุสาหกรรมหลกัของเกาะไปโดยปริยาย  

น าท่านเข้าสู่ Heavenly hana Town เป็นเมืองท่ีงดงามและเงียบสงบถูกเช่ือมต่อ

ด้วยทางหลวงท่ีคดเคีย้วและสงูชนั ประกอบไปด้วยภูเขาและสวนพฤกษศาสตร์เขต

ร้อนและหาดทราย เป็นท่ีตัง้ของ Pi'ilanihale heiau วดัท่ีใหญ่ท่ีสดุในฮาวายท่ีสร้าง

จากหินบะซอลต์ ภายในเมืองเตม็ไปด้วยร้านค้าขายของพืน้เมือง 

เดินทางไปบนถนน Hana ท่ีมีช่ืออย่างเป็นทางการตัง้ช่ือว่า Hana Highway เป็น

ทางหลวงเลข 36 กับ 360 มีความยาว 103.6 ก.ม. เป็นถนนท่ีตดัเลาะเชิงเขาตาม

แนวชายฝ่ังตะวนัออก ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองความคดเขีย้วกว่า 620 โค้ง และแสนขรุขระ แต่

เป่ียมล้นไปด้วยเสน่ห์อนัแสนน่าทึ่ง และมีความงดงามมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของเกาะ 

เป็นถนนท่ีเช่ือมต่อเมืองคาฮูลูอิ กับเมืองฮานา เราสามารถมองเห็นวิวน ้าตก และ
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คาฮลูอิู – Hana Highway  



ชายหาดสีด า ต าแหน่งท่ีตัง้ของฮาน่าค่อนข้างถกูตดัออกจากส่วนท่ีเหลือของเกาะ

ท าให้สามารถรักษาวฒันธรรมฮาวายแบบดัง้เดมิได้ดีกวา่เมืองอ่ืน ๆ 

Kaumanhina State Park เป็ น จุดพักรถจุดแรก บ น เส้นท าง Hana Highway 

สถานท่ีพักผ่อนในป่าขนาด 7.8 เอเคอร์แห่งนีมี้ทิวทศัน์อนังดงามของแนวชายฝ่ัง

ต ะ วัน อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ ข อ ง เม า อี  มี จุ ด เด่ น คื อ ทิ ว ทั ศ น์ อั น ง ด ง า ม ข อ ง 

คาบสมทุร Ke'anae 

จากนัน้ชม Wai Kane Fall หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Three Bear Falls เป็นน ้าตก

ท่ีไหลมาจากธารน ้าสายเดียวกันแต่ถูกแยกออกมาเป็น 3 สาย ซึ่งน ้าตกท่ีมีความ

ยาวมากท่ีสดุถกูตัง้ช่ือให้เป็นพอ่หมี เส้นกลางคือแมห่มี และเส้นท่ีสัน้ท่ีสดุคือลกูหมี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เข้าสู่ อ่าว Hana (Hana Bay) เป็นท่ีตัง้ของ Hana Beach Park ซึ่งมีหาดทรายสี

ด าทอดยาวและเป็นหาดท่ีว่ายน ้าท่ีปลอดภัยท่ีสุด เน่ืองจากตามแนวชายฝ่ัง East 

Maui นีมี้แนวปะการังล้อมในลักษณะโค้งมนเหมือนก าแพงใต้น ้าท าหน้าท่ีชะลอ

คล่ืนใหญ่ท่ีถกูซดัเข้ามา 

ชม Wailua Falls น ้าตกสูงขนาด 173 ฟุต ในสมัยโบราณผู้ ชายชาวฮาวายจะ

กระโดดลงมาจากด้านบนของน ้าตกเพ่ือพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ ชาย  และน ้าตก 

Wailua Falls นีเ้คยถกูใช้ในฉากของซีรีส์ Fantasy Island อีกด้วย 

ต่อด้วย  Waianapanapa State Park เป็นสวนสาธารณ ะขนาด 122 เอเคอร์ 

ประกอบไปด้วย ป่าพืน้เมืองของชาวฮาลา, ซุ้มหินธรรมชาติ, ธารน ้าจืด, สระน ้าท่ี

เป็นประกาย และ ชายหาดสีด า 

16.30 น. น าคณะเดนิทางกลบัสูท่า่เรือ ขึน้เรือ Pride of America เพ่ือให้ทกุทา่นได้พกัผ่อน 

หรือร่วมสนกุกบักิจกรรมของเรือ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

พักค้างคืนบนเรือ คืนที่ 2 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

เรือเทียบท่า Kahului, MauiKahului คาฮูลูอิ 

ชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Lao Valley อยู่ทางตะวนัตกของ Wailuku ในอดีตชาว

ฮาวายจะด าเนินการแสวงบญุไปยงัสถานท่ีดงักล่าวเพ่ือเป็นเกียรติแก่พระเจ้าของ

พวกเขา แต่ปัจจุบันท่ีสวยงามแห่งนี ้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมส าหรับการ

ท่องเท่ียว ในตอนกลางของหุบเขาเป็นท่ีตัง้ของ Lao Needle เป็นก้อนหินปูนท่ี

แหลมสูงถึง 2,215 ฟุตเหนือระดับน ้าทะเล หินนีถู้กใช้เป็นแท่นบูชาในยุคก่อน

ประวตัศิาสตร์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เข้าสู่เมืองลาไฮน่า (Lahaina Town) เป็นหนึ่งในเมืองท่ีเก่าแก่ ท่ีสุดในฮาวาย 

Lahaina’s Front Street คือหนึ่ งในถนนท่ีติดอันดับ 10 ถนนสุดอลังการของ

อเมริกา 

16:00 น. น าคณะเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ ขึน้เรือ Pride of America เพ่ือให้ทุกท่านได้พกัผ่อน 

หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรือ ส าหรับท่านท่ีต้องการเดินเล่นชมวิวหรือช้อปปิง้ 

ณ.บริเวณทา่เรือ กรุณากลบัเข้าสูเ่รือก่อนเวลาเรือออก 1 ชัว่โมง 

18:00 น. เรือ Pride of America ออกจากทา่มุง่สู ่Hilo, Hawaii 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

พักค้างคืนบนเรือ คืนที่ 3 

วนัจนัทรท่ี์ 9  ธนัวาคม 2562 

คาฮลูอิู – Lao Valley - ลาไฮน่า 



 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

เรือเทียบท่า Hilo, Hawaii เมือง ไฮโล เป็น 1 ใน 2 เมืองหลักของ Hawaii 

เกาะฮาวาย หรือ Big Island เกาะท่ีใหญ่ท่ีสดุในหมู่เกาะฮาวาย จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือ

หนึ่งว่าเกาะใหญ่ ท่ีน่ีเต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมท้องถ่ิน และภูมิประเทศ

ท่ีสวยงามไม่ว่าจะเป็น ชาย หาด ทะเล หรือภูเขาไฟ และยังเป็นเมืองท่ี มีคน

พืน้เมืองอยูม่ากท่ีสดุ 

เข้าสู่ อุทยานภูเขาไฟหมู่เกาะฮาวาย (Hawaii Volcanoes National Park) สร้าง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1916 ครอบคลุมพืน้ท่ีกว่า 30,000 ตารางกิโลเมตร เรียกได้ว่าเป็น

พืน้ท่ีสวนสาธารณะท่ีใหญ่ และได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลกมากท่ีสุด

ในวนอทุยานแหง่นี ้มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์คอ่นข้างมาก ทา่นก็จะได้พบ

กับทัง้ ทะเลทราย, ป่าฝน, ป่าเบญจพรรณ ฯ และท่านอาจจะได้พบปรากฏการณ์ 

Lava Ocean Entry ลาวาไหลลงทะเล กับ Surface Lava Flow ลาวาไหลตาม

พืน้ผิว ซึง่ถือเป็นอีกหนึง่ไฮไลท์ ท่ีเป็นแรงดงึดดูนกัทอ่ง เท่ียวจากทัว่ทกุมมุโลก  

ชม Steaming Buff เกิดขึน้จากน ้าใต้ดินสัมผัสกับหินภูเขาไฟท่ีมีความร้อนท าให้

เกิดไอน ้าลอยขึน้มาท าให้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม 

แปลกตา 

ภูเขาไฟคีเลาเวอา (Kilauea volcano) จากฝ่ังอุทยาน เป็นภูเขาไฟท่ีได้รับการ

ก าหนดให้เป็น International Biosphere Reserve ในปี ค.ศ. 1980 และเป็นมรดก

โลกในปี ค.ศ. 1987 ภูเขาไฟคีเลาเวอายงัมีการปะทุอยู่ตลอดเวลานบัตัง้แต่ปีค.ศ. 

1983 ซึง่เป็นสาเหตใุห้เกิดแผน่ดนิไหวบอ่ยครัง้บนเกาะใหญ่แหง่นี ้  

วนัองัคารท่ี 10  ธนัวาคม 2562 

ไฮโล – อทุยานภเูขาไฟหม ูเ่กาะฮาวาย - เรนโบว ์ฟอล 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ชม เรนโบว์ ฟอล (Rainbow Falls) เป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดบนเกาะฮาวาย และยัง

เป็นน ้าตกท่ีมีความส าคญัต่อการเกษตรมานานนบัร้อยปี เป็นส่วนหนึ่งของแม่น ้า 

Wailuku แล้วไหลลดหลัน่ลงไปในถ ้าลาวา โดยมีต านานโบราณของฮาวายกล่าวว่า 

เป็นท่ีสถิตของเทพธิดา Hina เทพธิดาแห่งดวงจนัทร์ น ้าท่ีไหลผ่านหล่อเลีย้งเมือง

ไฮโลผ่านถ ้าลาวา ท าให้น ้าได้รับแร่ธาตุจากลาวา ท าให้มีผลดีต่อพืชพรรณ

การเกษตร และในเวลาช่วงเช้าตรู่ จะได้พบเห็นรุ้งกินน ้าเสมอจึงเป็นท่ีมาของช่ือ

น ้าตกเรนโบว์ ฟอล 

16:00 น. น าคณะเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ ขึน้เรือ Pride of America เพ่ือให้ทุกท่านได้พกัผ่อน 

หรือร่วมสนกุกบักิจกรรมของเรือ 

18:00 น. เรือ Pride of America ออกจากทา่มุง่สู ่Kona, Hawaii 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

พักค้างคืนบนเรือ คืนที่ 4  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

เรือเทียบท่า Kona, Hawaii เมือง โคน่า เป็นอีก 1 ใน 2 เมืองหลักของเกาะ

ฮ าวา ย  ตั ง้ อ ยู่ ท่ี เนิ น เข าท างทิ ศ ต ะ วัน ต ก ข อ งภู เข า ไฟ  Hualālai โค น่ า มี 

ชายหาดท่ีสวยงาม รีสอร์ท และสนามกอล์ฟท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก สภาพภูมิอากาศ

มีความชืน้ และสมบูรณ์เหมาะส าหรับปลูกกาแฟโคน่า ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันอย่าง

กว้างขวางว่ามีรสชาติดีเย่ียม กาแฟโคน่า เป็นกาแฟกลายพนัธุ์จากทริปิก้า (ทริปิก้า 

เป็นกาแฟพนัธุ์ดัง้เดิมและเป็นต้นก าเนิดของสายพนัธุ์อาราบิก้า ) แหล่งเดิมอยู่ใน

บราซิล แต่เม่ือน าไปปลูกในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นดินภูเขาไฟของหมู่เกาะฮาวาย 

กาแฟพนัธุ์นีใ้ห้รสชาติและกลิ่นดีมาก เป็นท่ีรู้จกัดีและติดอนัดบัต้นๆของกาแฟทัว่

โลก ตามรูปแบบของกาแฟพันธุ์ทิปปิก้า ซึ่งได้น ามาจากเมืองริโอเดอจาเนโร 

วนัพธุท่ี 11  ธนัวาคม 2562 

 โคน่า - Spouting Horn - Hanapepe Valley Lookout - 

ไวเมียทาวน ์- Atlantis Submarine 



ประเทศบราซิล มาปลูกในเมืองโคน่า ประเทศฮาวาย ภายใต้ช่ือการค้า “ฮาวายโค

นา่” มีราคาท่ีแพงท่ีสดุในตลาดโลก เชน่เดียวกบับลเูมาท์เทน 

ชม Spouting Horn เป็นช่องหินลาวาท่ีถกูกดัเซาะเม่ือมีคล่ืนมากระทบไหลผ่านใต้

ชัน้หินจะเกิดน ้าพุ่ง สูงถึง 50 ฟุตขึน้ไปในอากาศโดย Spouting Horn นีต้ัง้อยู่ใน

เขตโคเลาบนชายฝ่ังทางใต้ของเกาะคาไว 

เข้าสู่จุดท่ีดีท่ีสุดในเกาะคาไว Hanapepe Valley Lookout เพ่ือชมทิวทศัน์ของหุบ

เขา Hanapepe เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของหุบเขา แม่น ้าสี

เขียว และเทือกเขาของ Hanapepe ซึ่งถูกใช้ เป็นหนึ่ งในฉากของหนังเร่ือง 

Jurassic Park 

เข้าสู่ ไวเมียทาวน์ (Waimea Town)เมืองท่าสาคัญทางประวัติศาสตร์ ท่ีในปี 

1778 Captain James Cook กัปตนั เจมส์คุก ชาวอังกฤษเป็นผู้ ค้นพบเกาะนีเ้ป็น

ครัง้แรก เดินเท่ียวชมอาคารประวตัิศาสตร์ และหมู่อาคารบ้านเรือน ร้านค้า โดย

สว่นใหญ่ล้วนแล้วแตย่งัคงรักษาไว้ซึง่ความเป็นหมู่บ้านแบบดัง้เดมิ 

กลางวัน อิสระให้รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยในบริเวณเมือง 

12.30 น. ค้นพบโลกใต้น ้าท่ีอุดมสมบูรณ์ของเกาะโคน่า โดยการขึน้เรือด าน ้าแอตแลนติส 

(Atlantis Submarine) ซึง่ทนัสมยัท่ีสดุด้วยการใช้พลงังานแบตเตอร่ีไร้มลภาวะและ

การเคล่ือนท่ีได้อย่างเงียบเชียบในน ้า ทัง้นี ้เรือด าน ้านีไ้ม่ได้สร้างความรบกวนใด ๆ 

ตอ่ชีวิตสตัว์ทะเล โดยคณุจะได้ชมสตัว์พนัธุ์ท่ีหายากท่ีสดุในพืน้ท่ีอยา่งใกล้ชิด 

16:00 น. น าคณะเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ ขึน้เรือ Pride of America เพ่ือให้ทุกท่านได้พกัผ่อน 

หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรือ สาหรับท่านท่ีต้องการเดินเล่นชมวิวหรือช้อปปิง้ 

ณ.บริเวณทา่เรือ กรุณากลบัเข้าสูเ่รือก่อนเวลาเรือออก 1 ชัว่โมง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

พักค้างคืนบนเรือ คืนที่ 5 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

เรือเทียบท่า Nawiliwili, Kauai เมือง คาวายอี ซึ่งเป็นเกาะใหญ่อนัดบัท่ี 4 ของ

หมู่เกาะหลกัในหมู่เกาะฮาวาย ถูกเรียกว่าเป็น The Garden Isle “เกาะแห่งสวน” 

โดยเกาะนัน้ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะหลกั อีกทัง้ยังเป็นเกาะท่ีมี

ความเก่าแก่ท่ีสดุในหมู่เกาะฮาวาย และยงัได้รับการโหวตให้เป็น 1 ใน 10 เกาะท่ีดี

ท่ีสดุในโลก ในปี ค.ศ. 2018 

ชมแกรนด์แคนยอนแห่งแปซิฟิก หรือ “Grand Canyon of the Pacific” เป็นช่ือ

เล่นของ ไวเมอาแคนยอน (Waimea Canyon) คือหบุเขาท่ีใหญ่ท่ีสดุในแปซิฟิกมี

ความยาวถึง 17 กิโลเมตร และลึก 3,500 ฟุต มีอายุราวกว่า 1,000 ปีมาแล้ว หุบ

เขาแห่งนีเ้กิดจากการโดนกัดเซาะจากแม่น ้าบนยอดเขาไวอาเลอาเล (Mount 

Waialeale) แม่น ้าท่ีตัง้อยู่ภายในหุบเขานีมี้ช่ือว่า ไวเมอา (Waimea) หรือ แม่น ้าสี

แดง ท่ีหุบเขาจะมีจุดสังเกตการณ์ หรือท่ีเรียกกันว่า Lookout อยู่ทัง้หมดสามจุด

ด้วยกนัคือ Waimea Canyon, Puu Ka Pele และ Puu Hinahina Lookout 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ในบริเวณใจกลางเมืองไวเมียทาวน์ ท่านจะได้พบกับ

รูปป้ันของ กัปตัน เจมส์คุก ท่ีสร้างไว้เป็นเกียรต ิและ

เป็นท่ีระลึกถึงในการตายว่า ถูกฆ่าตายระหว่างการ

ต่อสู้ กับชนพืน้เมืองฮาวาย ท่ีอ่าวเกียลาคีกัว เกาะ

ฮาวายในปีค.ศ. 1779 

วนัพฤหสัท่ี 12  ธนัวาคม 2562 

คาวายอี - Waimea Canyon - ไวเมียทาวน ์



16:00 น. น าคณะเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ ขึน้เรือ Pride of America เพ่ือให้ทุกท่านได้พกัผ่อน 

หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรือ สาหรับท่านท่ีต้องการเดินเล่นชมวิวหรือช้อปปิง้ 

ณ.บริเวณทา่เรือ กรุณากลบัเข้าสูเ่รือก่อนเวลาเรือออก 1 ชัว่โมง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

พักค้างคืนบนเรือ คืนที่ 6  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

เข้าสู่เขตพืน้ท่ีทางตอนเหนือของเกาะคาวายอิซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ ฮานาเลย์ ทาวน์ 

(Hanalei Town) เป็นเมืองชายฝ่ังเล็กๆท่ีเงียบสงบ และเป็นศูนย์รวมของสถานท่ี

ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับความนิยมจากเหล่านักผลิตภาพยนตร์ต่างๆ 

โดยเฉพาะบริเวณ ชายหาดท่ี ฮานาเลย์ เบย์ (Hanalei Bay) ยังเป็นชายหาดท่ี

ได้รับการยอมรับความมีความสวยงามไม่แพ้ชายหาดอ่ืนๆอีกด้วย ท่าเรือของฮา

นาเลย์ ทาวน์ ยงัถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ ท่ีถูก

สร้างขึน้ในปี 1892 โดยบริเวณท่าเรือนัน้ถือว่าเป็นจุดชุมนุมของเหล่านักตกปลา

และชาวบ้านในท้องถ่ิน ปัจจุบนัท่าเรือแห่งนีไ้ด้กลายเป็นท่าเรือท่ีมีช่ือเสียงระดบั

โลกอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

16:00 น. น าคณะเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ ขึน้เรือ Pride of America เพ่ือให้ทุกท่านได้พกัผ่อน 

หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรือ สาหรับท่านท่ีต้องการเดินเล่นชมวิวหรือช้อปปิง้ 

ณ.บริเวณทา่เรือ กรุณากลบัเข้าสูเ่รือก่อนเวลาเรือออก 1 ชัว่โมง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

พักค้างคืนบนเรือ คืนที่ 7 

วนัศกุรท่ี์ 13  ธนัวาคม 2562 

ฮานาเลย ์ทาวน ์- ฮานาเลย ์เบย ์



 

คืนสุดท้ายให้ทา่นเก็บกระเป๋าสมัภาระใบใหญ่ให้เรียบร้อยพร้อมทัง้ตดิปา้ยแท็กกระเป๋าอนัใหมท่ี่ได้รับ

จากเจ้าหน้าท่ีเรือ น ากระเป๋าใหญ่วางท่ีหน้าห้องพักของท่านก่อนเวลา 22:00 น. ซึง่จะมีเจ้าหน้าท่ี

ของทางเรือมาเก็บกระเป๋าให้ทา่นเพ่ือน าลงจากเรือให้ในวนัรุ่งขึน้  

(หากทา่นไมไ่ด้วางกระเป๋าหน้าห้องพกั ท่านจะต้องน ากระเป๋าลงจากเรือด้วยตวัทา่นเอง) 

วิธีการผูกแทก็กระเป๋า ก่อนวางกระเป๋าหน้าห้องพัก 

 เขียนช่ือ และเบอร์โทรศพัท์ 

 ปลายแท็กจะมีสว่นเล็กๆ ท่ีมีรอยปรุ ให้ท่านฉีกเก็บไว้ เพ่ือเป็นข้อมลูอ้างอิงในการรับกระเป๋า 

 คล้องแท็กท่ีทางเรือจดัเตรียมให้เข้ากบักระเป๋าใหญ่ของทา่น และวางไว้หน้าห้องพกั  

 ตรวจเช็คสีแท็กกระเป๋าของท่านจากเอกสารท่ีเรือแจกให้ว่าวนัรุ่งขึน้ทา่นจะต้องไปรอลงเรือ เวลา 

และสถานท่ีใด และเม่ือลงจากเรือแล้วให้ไปตามจดุของสีแท็กท่ีได้รับเพ่ือรับกระเป๋าของทา่น 

***บญัชีคา่ใช้จ่ายพิเศษตา่งๆบนเรือ กรุณาตรวจเช็ค และท าการช าระ ณ. Guest Services ชัน้ 5 ส าหรับ

ทา่นท่ีต้องการช าระผา่นบตัรเครดิตทางเรือจะท าการชาร์จคา่ใช้จา่ยผ่านบตัรเครดิตของทา่นท่ีท่านได้ให้

หมายเลขไว้ในวนัท่ีทา่นเช็คอินโดยอตัโนมตัิ*** 

     ขอให้ทุกท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กแยกของใช้จ าเป็น เช่น ชดุนอน ของใช้เคร่ืองส าอาง เสือ้ผ้าท่ีจะใส่      
วนัรุ่งขึน้ บตัรประจ าตวั หนงัสือเดินทาง และเอกสารส าคญัต่าง ๆ รวมถึงยาประจ าตวั เก็บไว้ และติดตวั
ลงเรือในวนัรุ่งขึน้ 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

07.00 น. Queen of Pacific, Pride of America จอดเทียบท่า ณ. Port of Honolulu 

08.00 น. ขึน้ฝ่ังอ าลาเรือ Pride of America ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับกระเป๋า

สมัภาระ ณ. บริเวณห้องโถงของทา่เรือ 

เดนิทางสู ่สนามบินนานาชาต ิดาเนียล เคอโนวย (HNL) ฮอนโนลูลู  

11.45 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน (ICN) ประเทศเกาหลีใต้  

โดยเที่ยวบินท่ี KE 54 สายการบนิ โคเรียนแอร์ (ใช้เวลาบนิ 10 ช.ม.) 

*** บินข้ามเส้นแบง่เขตเวลาสากล บริการอาหารกลางวนัและค ่าบนเคร่ือง *** 

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อินชอน เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง บินกลบัสู่ประเทศไทย 

อิสระให้ทา่นช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี ณ.สนามบนิอินชอน  

(กรุณาอยา่ลืมปรับนาฬิกา เพราะเวลาฮาวาย ช้ากวา่เกาหลีใต้ 19 ช.ม.) 

18.50 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน KE 653 สายการบนิ 

 โคเรียนแอร์  (ใช้เวลาในการบนิประมาณ 6.40 ช.ม.) 

22.55 น.  เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 

วนัเสารท่ี์ 14  ธนัวาคม 2562 

ฮอนโนลลู ู- สนามบินนานาชาติ ดาเนียล เคอโนวย 

วนัอาทิตยท่ี์ 15  ธนัวาคม 2562 

กรงุเทพฯ 



ก าหนดเดนิทาง วันที่ 04 – 15 ธันวาคม 2562 

***กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 

อัตราค่าบริการรวม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิชัน้ BUSINESS CLASS ทัง้หมดท่ีก าหนดในก าหนดการข้างต้น

2. คา่น ้าหนกักระเป๋าตามสายการบนิก าหนด

3. คา่บริการน าเท่ียว และคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ

4. คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ

5. ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาลไมเ่กิน 500,000 บาท) **ตามเง่ือนไขกรมธรรม์**

6. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าว

2. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบนิก าหนด (30 กิโลกรัมตอ่ท่าน)

3. คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดื่มและคา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง

4. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรีด ฯลฯ

5. คา่ธรรมเนียมในการท าวีซา่เข้าประเทศ

6. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และ เจ้าหน้าท่ีขบัรถ

การช าระเงนิ 

• มัดจ า 50,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงที่่ทําการจอง

• ช าระเพิ่มอีก 70,000 บาท ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2562

• ช าระสว่นท่ีเหลือ  ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562

หมายเหตุ : 

กรณีที่ทา่นได้รับวีซา่ลา่ช้าไมเ่ป็นเหตใุห้ทา่นช าระเงินลา่ช้าตามที่ก าหนดในเง่ือนไขการช าระเงินข้างต้น 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นีค้ านึงความปลอดภัยและความ

สะดวกสบายของทา่นเป็นส าคญั 

กรณีสายการบิน มีการปรับขึน้อตัราค่าภาษีน ้ามนัตามภาวะน ้ามนัโลก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม

จริง** 

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น ตัว๋บนิชัน้ BUSINESS CLASS ราคาท่านละ (ไมร่วมเท่ียวบินภายใน) 346,000 บาท 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มเงนิ ท่านละ 95,000 บาท 

**อตัรานีไ้มร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%**



กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. ยกเลิกลว่งหน้ามากกวา่ 75 วนัก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ธรรมเนียมยกเลิก 20,000 บาท

2. ยกเลิก 46-74 วนัก่อนการเดินทาง เก็บคา่ธรรมเนียมยกเลิก 50,000 บาท

3. ยกเลิก 30-45 วนัก่อนการเดินทาง เก็บคา่ธรรมเนียมยกเลิก คร่ึงหนึง่ของจ านวนเตม็

4. ยกเลิกไมถ่ึง 30 วนัก่อนการเดนิทาง ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมดของการเดนิทางกรณี

เจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะหกั

เฉพาะคา่ใช้จา่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้ เชน่ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ คา่ปรับการยกเลิกท่ีพกั

และบริการอ่ืนๆ

5. การพิจารณาอนมุตัิวีซา่การเดนิทางเป็นการตดัสินใจของฝ่ายกงศลุ ของสถานทตูนัน้ ๆ บริษัทไมมี่

สว่นเก่ียวข้องหรือความรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว 

1. ผู้ โดยสารท่ีเดินทางลา่ช้าไมอ่าจเรียกร้องสิทธิใดๆได้

2. ถกูปฏิเสธมิให้ทา่นออกนอกประเทศและเข้าประเทศปลายทาง จากกองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่าจ

เรียกร้องสิทธิใดๆ

3. หากทา่นไมส่ามารถเดินทางได้ด้วยสาเหตใุดก็ตามไมอ่าจเรียกร้องสิทธิใดๆได้

4. บริษัทในฐานะตวัแทนสายการบนิ ยานพาหนะอ่ืนๆ ไมส่ามารถรับผิดชอบใดๆตอ่การบาดเจ็บ และสญู

หายของทรัพย์สิน หรือคา่ใช้จา่ยตา่งๆ อนัเกิดจากความลา่ช้าของทา่น

5. การยกเลิกเท่ียวบนิ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน และ ปัญหาทางการเมือง

6. กรณีท่ีลกูค้าลืมของหรือท าของหลน่หายในระหวา่งการเดินทาง ไมถื่อเป็นความรับผิดชอบของหวัหน้า

ทวัร์ หรือของ บริษัท  ฯ หากแตจ่ะชว่ยด าเนินการประสานงานให้อยา่งสดุความสามารถ

7. ส าหรับผู้ มีครรภ์ ต้องแจ้งลว่งหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ (ภาษาองักฤษ)

8. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะสบัเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ โรงแรม และตารางการบนิได้ตาม

ความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตสุดุวิสยั ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แตย่งัคง

รักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของทา่นเป็นส าคญั

9. บริษัทฯเป็นเพียงตวัแทนการทอ่งเท่ียว สายการบนิ และตวัแทนการทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจ

รับผิดชอบตอ่ความเสียหายตา่งๆ ท่ีอยูเ่หนือการควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อาทิ การจราจร การนดั

หยดุงาน การจลาจล เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ และการห้ามออกนอก

ประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือถกูปฏิเสธ

ในกรณีอ่ืนๆ หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลง หรือยกเลกิเง่ือนไขตา่งๆ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า**



 แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง TRIP HAWAII 04-15 DECEMBER 2019 

 เดนิทางด้วยที่น่ังชัน้ ธุรกิจ (จ านวนจ ากัด)     346,000  บาท 

 พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ   95,000   บาท 

1. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 

 ทานเนือ้ววั    ไมท่านเนือ้ววั  แพ้อาหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 

2. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 

 ทานเนือ้ววั    ไมท่านเนือ้ววั  แพ้อาหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 

3. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 

 ทานเนือ้ววั    ไมท่านเนือ้ววั  แพ้อาหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 

4. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 

 ทานเนือ้ววั    ไมท่านเนือ้ววั  แพ้อาหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 

ท่านต้องการจ านวนห้องพักแบบใด กรุณาระบุ :

 TWN / พกัคูส่องเตียง  DBL / พกัคูเ่ตียงเดียว  SINGLE /พกัเด่ียว  

CWB/เตียงเสริมเด็ก  CNB/เดก็ไมรั่บเตียงเสริม

ช่ือผู้จอง **โปรดระบุทุกข้อ** :  

คณุ__________________________________TEL.___________________  

ท่ีอยู ่: _________________________________________________________________________

MOBILE _____________________________EMAIL ADDRESS: ________________________________ 

**หมายเหต ุกรณุาช ําระเงินคา่มัดจ ําท่านละ 40,000 บาท ภายใน 48  ช�ัวโมงที�ท ําการจองมิฉะนั�น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ�

 ท่ีอาจจะปลอ่ยท่ีนัง่วา่งให้กบัทา่นท่ีพร้อมช าระคา่มดัจ าก่อน และให้ทา่นท่ีไมพ่ร้อมวางมดัจ าเป็น Waiting list แทน ** 

mailto:aroundtheworld01234@gmail.com


 แบบฟอร์ม ส าหรับการกรอก วีซ่าอเมริกา (ตอบเป็นภาษาอังกฤษ) 

ข้อมูลส่วนตัว 

ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย)   เพศ  หญิง   ชาย 

ช่ือ-สกลุ (ภาษาองักฤษ)   เลขบตัรประชาชน  

ช่ือ-สกลุเดิม (กรณีเคยเปล่ียนช่ือ-สกลุ) 

ช่ือ-สกลุ บิดา  วนั/เดือน/ปีเกิด 

ช่ือ-สกลุมารดา วนั/เดือน/ปีเกิด 

วนัเกิด   เมืองท่ีเกิด  ประเทศท่ีเกิด จงัหวดัท่ีเกิด 

ท่ีอยู่   

เบอร์โทรบ้าน  เบอร์โทรท่ีท างาน เบอร์มือถือ 

สถานภาพ   โสด   สมรส  อ่ืนๆ ระบ ุ  

ช่ือ-สกลุ คู่สมรส วนั/เดือน/ปีเกิดคู่สมรส 

ท่ีอยู่ของคู่สมรส 

การศึกษา 

จบการศกึษาจากสถาบนั 

ระดบัการศกึษาท่ีจบ   หลกัสตูรท่ีจบ 

ท่ีอยู่สถาบนัการศกึษา  

วนัท่ีเข้ารับการศกึษา  วนัท่ีส าเร็จการศกึษา 

การท างาน 

อาชีพปัจจบุนั  ลกัษณะงานท่ีท า 

ช่ือสถานท่ีท างาน   

ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  

เบอร์โทรสถานท่ีท างาน รายได้ต่อเดือน  



PASSPORT 

เลขท่ีหนงัสือเดินทาง สถานท่ีออก 

วนัออกหนงัสือเดนิทาง วนัหมดอาย ุ

เคยท าหนงัสือเดนิทางสญูหายหรือถกูขโมย หรือไม่  เคย  ไมเ่คย 

ระบปุระเทศท่ีเดินทางเข้าภายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา (ระบปีุท่ีเดินทางด้วย) 

การเดนิทางเข้าแคนดา 

เคยเดินทางเข้าสหรัฐหรือไม ่ เคย  ไมเ่คย 

วนัท่ีเคยเดนิทางเข้าสหรัฐ ครัง้ลา่สดุ 

ระยะเวลาท่ีเดินทางนานเทา่ใด   

ทา่นเคยได้รับวีซา่เข้าสหรัฐแล้วหรือไม ่ มี  ไมมี่  

เม่ือใด ท่ีไหน 

เป็นวีซา่ชนิดใด เลขท่ีวีซา่ 

ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่เข้าสหรัฐหรือไม ่ เคย เม่ือใด   ไมเ่คย 

เพราะอะไร  

ทา่นเคยถกูเพิกถอนวีซ่าเข้าสหรัฐหรือไม ่ เคย เม่ือใด  ไมเ่คย 

วตัถปุระสงค์ของการเดนิทางเข้าสหรัฐ  TRAVELING นานเทา่ใด  DAYS 

ใครจะเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยให้แก่ทา่น เก่ียวข้องเป็น 

วนัท่ีเดนิทางเข้าสหรัฐ    วนัท่ีเดนิทางออกจากสหรัฐ 

สถานท่ีพกัในสหรัฐ 

ท่ีอยู่  

เบอร์โทรศพัท์  

ทา่นรู้จกัใครในสหรัฐหรือไม ่  รู้จกั ความสมัพนัธ์  ไมรู้่จกั 

ท่ีอยูข่องคนท่ีรู้จกัในสหรัฐ 

ทา่นเดนิทางไปสหรัฐกบัใคร  

ท่ีอยูข่องผู้ ท่ีจะเดนิทางไปด้วย  

ความสมัพนัธ์กบัทา่น  



เอกสารที่ต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า มีดังนี ้

1 . พาสปอร์ตตวัจริงจะต้องมีอายอุย่างน้อย  6  เดือนขึน้ไปและจะต้องมีหน้ากระดาษว่างเหลืออย่าง

น้อย  2  หน้าขึน้ไป 

2 . รูปถ่ายขนาด  2  นิว้  3  รูป (ฉากขาว) ไม่สวมหมวก เคร่ืองประดบั แวน่กนัแดด เห็นใบห ู

3 . หลกัฐานการท างาน 

- ในกรณีท่ีเป็นลกูจ้างจะต้องมีจดหมายรับรองท างานโดยระบุต าแหน่ง เงินเดือน วตัถปุระสงค์ในการ

เดินทางและระยะเวลาในการเดินทางเป็นภาษาองักฤษ 

- ในกรณีถ้าเป็นเจ้าของกิจการจะต้องมีหนงัสือรับรองกรรมการผู้ ถือหุ้นหรือใบทะเบียนพาณิชย์ ต้อง

คดัอย่างน้อยไม่เกิน  3  เดือน เป็นภาษาองักฤษ 

- ในกรณีถ้าเป็นนกัเรียน นกัศกึษา ท่ีก าลงัศกึษาอยุ่ จะต้องมีจดหมายรับรองโรงเรียนหรือจากมหาลยั

ท่ีศกึษาอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

4 . หลักฐานการเงินเป็น ส าเนาสมุดออมทรัพย์ย้อนหลัง  6  เดือนขึน้ไปอัพเด ทล่าสุดถึงปัจจุบัน 

หรือสเตทเม้นจากแบงค์ (เป็นภาษาองักฤษ) 

5 . ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบ้าน 

6 . ส าเนาทะเบียนสมรสในกรณีท่ีแตง่งานแล้ว 

7 . ส าเนาทะเบียนหย่าหรือใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ 

8 . ในกรณีถ้าเป็นเดก็อายตุ ่ากวา่  20  ปีท่ีเดินทางไปด้วยกบับิดา-มารดา จะต้องมีใบสตูิบตัรและแปล

เป็นภาษาองักฤษและมีตราประทบัจากศนูย์แปลด้วย 

9 . ในกรณีถ้าเป็นเดก็ท่ีไม่เดินทางไปกบับิดา-มารดาจะต้องมีใบยินยอมจากอ าเภอเจะต้องไปแปลเป็น 

ภาษาองักฤษและมีตราประทบัจากศนูย์แปลด้วย 



แผนที่ของสถานที่ย่ืนวีซ่าสหรัฐอเมริกา 




