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วนัที่ 30 เม.ย.  60 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซานฟรานซิสโก 
05.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ตวัอกัษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบิน   คาเธ่ยแ์ปซิฟิก โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
08.15 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯสู่ฮ่องกง เท่ียวบินท่ี CX 700 
12.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
14.15 น. เหินฟ้าต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินซานฟรานซิสโก โดยเท่ียวบินท่ี CX 870 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล **** 
14.50 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก  ดินแดนท่ีมีเอกลกัษณ์ดว้ยอาคารตึกรามนอ้ยใหญ่ลว้นสร้างอยูต่ามเนิน

เขาสูงๆ ต ่าๆ ของตวัเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นโอบลอ้มของขุนเขาและทะเล หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ยอดเขา Twin Peak เพื่อชมความงามของเมืองซานฟ
รานซิสโก ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในการถ่ายภาพแบบ Panorama 360 องศา น าท่านสู่ สะพาน
โกลเด้นเกท อนัโด่งดงัเพื่อถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก สะพานแห่งน้ีเคยไดช่ื้อวา่เป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดใน
โลกมาก่อน และถือเป็นหน่ึงในสะพานท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสุดในสมยันั้นในการก่อสร้าง ดว้ย
สภาพแวดลอ้มของเมืองซานฟรานซิสโกท่ีเป็นเขาและมีลมแรงตลอดทั้งปี จึงเป็นอุปสรรคส าคญัในการ
ก่อสร้าง สะพานแห่งน้ีสร้างในสมยัประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท ์เม่ือปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์
ในปี ค.ศ. 1937  และอีกหน่ึงอย่างท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือท่านไดเ้ดินทางมาถึงเมืองซานฟรานซิสโก นัน่ก็คือ 
การไดรั้บประทานปูท่ีมีช่ือเสียงของเมืองน้ี นัน่คือ Dungeness Crab ปูชนิดน้ีเป็นปูท่ีสามารถหาทานได้
ท่ีเมืองน้ีเท่านั้น 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็  
เขา้พกัโรงแรม Holiday Inn Civic Center หรือเทียบเท่า ( - / - / D ) 

 
 
 
 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%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%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%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%B8%84.%E0%B8%A8._1933
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1937
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วนัที่ 1 พ.ค. 60 ซานฟรานซิสโก 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าทุกท่านน่ังรถราง (Cable Car) ซ่ึงรถรางถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองซานฟรานอย่างหน่ึงโดยผูใ้ดท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวยงัเมืองซานฟรานซิสโกก็จะตอ้งลองนัง่รถราง เพื่อสัมผสักบัประสบการณ์แปลกใหม่
และยงัไดส้ัมผสักบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองดว้ย จากนั้นน าท่านชมถนน Crookest Street 
หรือเรียกว่า “ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนท่ีคดเค้ียวท่ีสุดในโลกและสองขา้งทาง มีไมป้ระดบัมากมาย
อยา่งสวยงาม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s Wharf  ลงเรือเฟอร์ร่ีเพื่อ “ล่องเรือ” ชมอ่าวซานฟรานซิสโก เพลิดเพลิน

กบัอากาศสดช่ืนพร้อมชมความงามของตวัเมืองซ่ึงตั้งอยู่ริมอ่าวท่ีมีธรรมชาติสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
โลก เรือจะแล่นผา่นคุกอัลคาทราส ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นคุกท่ีไดช่ื้อวา่เป็นคุกท่ีแข็งแกร่งมากท่ีสุดในสมยั
นั้นนกัโทษท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดซ่ึงเคยถูกคุมขงัอยู่ท่ีน่ีและเสียชีวิตในคุกแห่งน้ีก็คือ “อัลคาโปน” เจา้พ่อ
มาเฟียแห่งนครชิคาโกนัน่เอง  จากนั้นน าท่าน 

 ชอ้ปป้ิงยา่น Union Square ยา่นใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์ดงัใน
หา้ง Macy's Union Square ท่ีมีครบครันให้ท่านเลือกโดยเฉพาะเคร่ืองส าอางคย์ี่หอ้ต่างๆ ทั้งของอเมริกา
และยโุรป และทุกท่านยงัไดส่้วนลดพิเศษส าหรับนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 
เขา้พกัโรงแรม Holiday Inn Civic Center หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 
 
 
 
 
 

วนัที่ 2 พ.ค. 60 ซานฟรานซิสโก – อุทยานแห่งชาตโิยเซมิต ิ– เฟรสโน่ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (YOSEMITE  NATIONAL PARK) เพื่อชมความงามทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงามและสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก สัมผสัธรรมชาติ ชมพนัธ์ุไมแ้ปลกตา สายน ้า ธาร
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น ้ าแข็งและน ้ าตก อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวนัออกของเมืองซานฟรานซิสโก 
ประมาณ 350 กิโลเมตร และถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1890 และมีนกัท่องเท่ียวเขา้มา
เยี่ยมชมกว่า 1 ล้านคนต่อปี โดยระหว่างทางจะได้ชมความงามของสองข้างทางท่ีเต็มไปด้วยต้นไม ้
บา้นเรือนท่ีสวยงาม อีกทั้งยงัจะไดเ้ห็นภูเขาท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจีและมีหิมะปกคลุมอยูบ่นยอดเขา 
เม่ือเดินทางถึงอุทยานแลว้ท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศอนับริสุทธ์ิของธรรมชาติท่ีสดช่ืน โดยท่านจะไดช้ม
ความงามทางธรรมชาติท่ีสวยงามและสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก สัมผสัธรรมชาติ ชมพนัธ์ุไมแ้ปลก
ตา สายน ้ า ธารน ้ าแข็งและน ้ าตก โดยอุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา แวะ
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามจุดท่ีน่าสนใจ และสวยงามต่างๆ ภายในอุทยาน  น าท่านเท่ียวชมความงาม
โดยรอบของอุทยานท่ีความกวา้งใหญ่และมีพื้นท่ีทั้งหมดถึง 7 แสนกวา่เอเคอร์ ชมความงามของภูเขาหิน
แกรทนิทขนาดใหญ่ El Capitan ท่ีมีความสูงถึง 2,900 ฟุต ท่ีตั้งตระงานอยูใ่จกลางของอุทยาน จากนั้นชม
ความงามของน ้ าตกโยซิเมติท่ีความสูงถึง 2,425 ฟุตและไหลลงมาจากยอดเขาของภูเขาเซียร่า เนวาดา้ โดย
น ้าตกน้ีจะมีดว้ยกนัทั้งหมด 3 ชั้นซ่ึงมีความงามและความสูงแตกต่างกนัไป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน ระหวา่งทางชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของทะเลทราย Amagosa ชมพืช

ทะเลทราย อาทิ ตน้กระบองเพชร ชมสัตวท์ะเลทราย อาทิ ตวัเพอรีด็อกท่ีน่ารักและก้ิงก่าพนัธ์ุต่างๆ “เฟ
รสโน”  เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนยก์ลางการ ธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลาท่ีสุด อาคารท่ีสูงท่ีสุดในเมืองน้ีเพียงแค่ 20 ชั้น 
จึงไม่บดบงัทิวทศัน์ชนบทของท่ีน่ี ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองส าหรับ "มนุษยเ์ดินดิน" มากกวา่
หุ่นยนต ์หรือคนบา้  ดาวตลก/นกัร้อง แดนน่ี เคย ์เคยกล่าวถึงเมืองเฟรสโนไวว้า่ "ฮลัโหล (สวสัดี) เฟรส
โน, ลาก่อน เฟรสโน" ในขณะท่ีชาวลอสแองเจลิส และชาวซานฟรานซิสโก ซ่ึงมองเฟรสโนท่ีอยูร่ะหวา่ง
มหานครทั้งสองน้ีเป็นเร่ืองตลกและค่อนขา้งดูแคลน "ชาวชานเมือง" เฟรสโนวา่ "ร้อนเหมือนนรก ไม่มี
อารยธรรม ไม่มีชีวติกลางคืน ฯลฯ" 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 
เขา้พกัโรงแรม Double Tree by Hilton Fresno หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
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วนัที่ 3 พ.ค. 60 เฟรสโน่ – ลาสเวกสั 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองท่ีตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนั
และคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ช่ือว่าเป็น "America's 
Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกสัเป็น สถานท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษเพราะเมืองทั้ง
เมืองเจริญเติบโตข้ึนมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเท่ียว
หลัง่ไหลเขา้มา ต่อมาไดพ้ฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียงไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม 
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ ขนาดใหญ่มากกวา่ท่ีอ่ืนในโลกเลยก็วา่
ได ้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าทุกท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาสเวกสั เม่ือเดินทางถึงเมืองลาสเวกสัแลว้ น าทุกท่านชอ้ปป้ิงท่ี ลาสเวกัส 

พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  (Las Vegas Premium Outlets) ซ่ึงเป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีดีท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดใน
ลาสเวกสั และยงัมีสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador 
Farragamo, Energies Miss sixty, Calvin Klein เป็นตน้  

เยน็  อิสระอาหารเยน็ เพื่อความสะดวกในการเดินชอ้ปป้ิง 
เขา้พกัโรงแรม Circus Circus หรือเทียบเท่า ( B / L / - ) 

 
 
 
 
 
 

 
วนัที่ 4 พ.ค. 60 ลาสเวกสั – แกรนด์แคนย่อน (สกายวอร์ค) – ลาสเวกสั 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน  ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของภูผาหินท่ี
สร้างสรรคจ์ากธรรมชาติมานบัลา้นๆปี  

เท่ียง  รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอ่น 
Eagle Point, Skywalk Glass Bridge  สกายวอร์คเป็นสะพานแกว้เกือกมา้ท่ีมีความสูง 4,000 feet หรือ 
1,200 เมตร เหนือแม่น ้ าโคโลราโด ท่ีทอดผา่นหุบเหวของแกรนตแ์คนยอ่น พิสูจน์มาแลว้วา่สามารถทาน
แรงของรถต่างๆและพายุหนกัๆไดอ้ยา่งปลอดภยั ระหวา่งทางเดินนั้นเป็นกระจกใส ถา้มองลงไปจะเห็น
เหวท่ีอยูด่า้นล่างไดอ้ย่างชดัเจนและหวาดเสียว ให้ท่านไดป้ระทบัใจกบัประสบการณ์น้ี (Skywalk Glass 
Bridge ไม่อนุญาตให้น ากลอ้งถ่ายรูปส่วนตวัข้ึนไปถ่าย ตอ้งใช้บริการของอุทยานเท่านั้น ราคาใบละ 30 
เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์ส าหรับเก็บกลอ้งถ่ายรูป) 
Guano Point จุดน้ีท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความล้ีลับของแกรนด์แคนย่อนและแม่น ้ า
โคโลราโด 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ เพื่อความสะดวกของท่านในการเดินเล่นในลาสเวกสั 
เขา้สู่โรงแรม Circus Circus หรือเทียบเท่า ( B / L / - ) 

 
 
 
 
 

 
วนัที่ 5 พ.ค. 60 ลาสเวกสั – ลอสแองเจลสิ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองลอสแองเจลสิ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ แอล.เอ.  ตั้งอยูใ่นรัฐแคลิฟอร์เนีย 

เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึง 
ในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ, วฒันธรรม และวงการบนัเทิง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองลอสแองเจลิส น าท่านสู่ย่านฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาท่ีไดส้ร้างสรรค์

หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่ถ้วน ท่านจะได้ชม ไชนีส เธียเตอร์  
(Chinese Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ และชม ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of 
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Fame) ซ่ึงเป็นถนนท่ีดาราระดบัฮอลลีวูดเป็นจ านวนมาก ไดป้ระทบัรอยมือและรอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนน
แห่งน้ีซ่ึงท่านจะไดถ่้ายรูปกบัรอยมือ รอยเทา้ ของเหล่าดาราช่ือดงัท่ีประทบัไวพ้ร้อมช่ือจารึกของดารา
ตุก๊ตาทองบนถนนฮอลลีวดู เช่น ทอม แฮงค,์ แบรทพิท, แองเจลิน่า โจล่ี, ทอม ครูซ เป็นตน้ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็  
เขา้พกัโรงแรม Holiday Inn Buena Park หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 
 

 
 
 

 

วนัที่ 6 พ.ค. 60 ลอสแองเจลสิ (ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ)  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเยีย่มชมโรงถ่าย ยูนิเวอร์แซล (Universal  Studios) ในเน้ือท่ีกวา่ 1,000 ไร่ ท่านจะไดช้มเบ้ืองหลงั
เทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์อยา่งละเอียด สัมผสักบัฉากใหญ่โต มโหฬาร ท่ีใชใ้นการ
ถ่ายท าจริงของภาพยนตร์ท่ีโด่งดงัเร่ืองต่างๆ เช่น คิงคอง,  จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรือนท่ีใชใ้นการ ถ่าย
ท าภาพยนตร์เร่ืองดงัจากฮอลลีวดูต่ืนเตน้และสนุกสนานผจญภยัเคร่ืองเล่นทนัสมยั SIMPSON, 
JURASSIC PARK, TERMINATOR-3 หรือต่ืนตากบั 3 D ท่ีใหค้วามรู้สึกสมจริงเหมือนกบัท่านไดเ้ขา้ไป
อยูใ่นภาพยนตร์ดว้ย กบัเคร่ืองเล่นTRANSFORMERหรือชมการแสดงสุดยอดทางเทคนิค UNDER 
WATER WORLD และพบกบัโชวล่์าสุดของท่ีน่ี นัน่คือ FAST AND FURIOUS ส าหรับสาวก แฮร่ี พอต
เตอร์ หา้มพลาดเด็ดขาด พบกบัโซนใหม่ล่าสุด THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER 
 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการเล่นเคร่ืองเล่นต่าง ๆ)  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ( B / -  / D ) 
  ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
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วนัที่ 7 พ.ค. 60 ลอสแองเจลสิ – ฮ่องกง 
00.55 น. เหินฟ้าจาก ลอสแองเจลิสสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 881 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล**** 
 

วนัที่ 8 พ.ค. 60 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.15 น. ออกเดินทางต่อ โดยเท่ียวบิน CX 705 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ2ท่าน) 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 

(ไม่มเีตยีง) 
พกัห้องเดีย่วเพิม่ 

30 เม.ย. – 8 พ.ค. 60 99,990 89,990 14,000 
กรุ๊ปข้ันต ่าเดินทาง 15 คน ในกรณมีีกรุ๊ปต ่ากว่า 15 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัรานีร้วม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CATHAY PACIFIC) 

 ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าเขา้ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ 

 ค่าเขา้อุทยานแห่งโยเซมิติ 

 ค่าเขา้อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอ่น และ สกายวอร์ค 
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 ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน ้ าหนกัหรือ
จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวติ (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อตัรานีไ้ม่รวม : 

 ค่าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินจากท่ีสายการบินก าหนดไว ้
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ,ค่าโทรศพัท ์,ค่าซกัรีดและอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ (4 USD ต่อวนัต่อคน) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีท่ีตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 

เง่ือนไข: 

 ท่านสามารถส ารองท่ีนัง่โดยจ่ายมดัจ าล่วงหนา้ท่านละ 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 
14 วนั 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน ,

เหตุจากอุบติัเหตุ ,ภยัธรรมชาติ ,การจลาจล ,การนดัหยดุงาน 
 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ ซ่ึงเป็นเหตุจาก

เอกสารไม่ถูกตอ้งหรือท าส่ิงผดิกฎหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีไม่รับผดิชอบ 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยดึประโยชน์ของท่านเป็นหลกั 
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กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าบริการ 1,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 30,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกั
โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้ งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ีเป็นผูใ้หญ่และตอ้งการพกั 3 ท่าน
ต่อหน่ึงหอ้งหรือเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงเพลิงไหมใ้น
หอ้งพกั ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 
 
 
 
 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษี
น า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


