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วนัที ่1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ลอสแองเจลสิ 
08.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ตวัอกัษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบิน   คาเธ่ย์

แปซิฟิก โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
11.40 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯสู่ฮ่องกง เท่ียวบินท่ี CX 750 
15.35 น. เดินทาง ถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
16.35 น. เหินฟ้าต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินลอสแองเจลิส โดยเท่ียวบินท่ี CX 882 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล **** 
13.15 น. เดินทางถึง เมืองลอสแองเจลสิ  หรือท่ีรู้จกัในช่ือ  แอลเอ  (L.A.) ตั้งอยูใ่น รัฐแคลิฟอร์เนีย  เป็น

เมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั  2 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นหน่ึงในศูนยก์ลาง
ทางดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นวฒันธรรม  และการบนัเทิง  หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากร เรียบร้อยแลว้  นาํท่านเดินทางสู่ กริฟฟิธ พาร์ค  (Griffith Park) ตั้งอยูท่าง
ตะวนัออกของซานตา โมนิกา้ และดว้ยพื้นท่ีมากกวา่ 8,800 ไร่ของภูมิประเทศอนัเขียวขจี อีก
ทั้งยงัเป็นสวนสาธารณะ เทศบาลท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทาํใหก้ริฟฟิธ
พาร์ค ไดช่ื้อวา่เป็นสวนสาธารณะท่ีเหมาะสาํหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ นัง่ปิคนิค และยงั
สามารถทาํกิจกรรมสนุกๆ ไดห้ลายอยา่ง เช่น การปีนเขา ข่ีมา้ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีหอดูดาว
ใหไ้ดข้ึ้นไปสาํรวจอีกดว้ย  จากนั้น นาํท่าน สู่ยา่น ฮอลลวีูด  (Hollywood) เมืองมายาท่ีได้
สร้างสรรคห์นงัดงัจากอดีตจนถึงปัจจุบนัใหช้าวโลกไดช้มมากมายนบัไม่ถว้น  ท่านจะได้ ชม 
ไชนีส เธียเตอร์   (Chinese Theatre) โรงหนงัแบบจีนประยกุต ์ และชม  ฮอลลวีูด วอล์ก ออฟ 
เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซ่ึงเป็นถนนท่ีดาราระดบัฮอลลีวดูเป็นจาํนวนมาก ได้
ประทบัรอยมือและรอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนนแห่งน้ี ซ่ึงท่านจะไดถ่้ายรูปกบัรอยมือ รอยเทา้ ของ
เหล่าดาราช่ือดงัท่ีประทบัไวพ้ร้อมช่ือจารึกของดาราตุก๊ตาทองบนถนนฮอลลีวดู เช่น ทอม 
แฮงค,์ แบรทพิท, แองเจลิน่า โจล่ี, ทอม ครูซ เป็นตน้ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็  
เขา้พกัโรงแรม DoubleTree by Hilton Los Angeles Rosemead หรือเทียบเท่า ( - / - / D ) 
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วนัที ่2  ลอสแองเจลสิ (ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

นาํท่านเยีย่มชมโรงถ่าย ยนิูเวอร์แซล (Universal Studios) ในเน้ือท่ีกวา่ 1,000 ไร่ ท่านจะไดช้ม
เบ้ืองหลงัเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทาํภาพยนตร์อยา่งละเอียด สัมผสักบัฉากใหญ่โต 
มโหฬาร ท่ีใชใ้นการถ่ายทาํจริงของภาพยนตร์ท่ีโด่งดงัเร่ืองต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ฯลฯ ชม
อาคารบา้นเรือนท่ีใชใ้นการ ถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ืองดงัจากฮอลลีวดูต่ืนเตน้และสนุกสนานผจญ
ภยัเคร่ืองเล่นทนัสมยั SIMPSON, JURASSIC PARK, TERMINATOR-3 หรือต่ืนตากบั 3 D ท่ี
ใหค้วามรู้สึกสมจริงเหมือนกบัท่านไดเ้ขา้ไปอยูใ่นภาพยนตร์ดว้ย กบัเคร่ืองเล่น 
TRANSFORMERหรือชมการแสดงสุดยอดทางเทคนิค UNDER WATER WORLD และพบ
กบัโชวล่์าสุดของท่ีน่ี นัน่คือ FAST AND FURIOUS  และพบกบัโซนใหม่ล่าสุด ท่ีเพิ่งเปิดตวั
เม่ือไม่นานน้ี THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER 
 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวก)  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็  
เขา้พกัโรงแรม DoubleTree by Hilton Los Angeles Rosemead หรือเทียบเท่า ( B / - / D ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
วนัที ่3  ลอสแองเจลสิ – ลาสเวกสั 
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 เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
นาํทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกสั เมืองท่ีตั้งอยูใ่นรัฐเนวาดา  สหรัฐอเมริกา  เป็นสถานท่ีท่ีชาว
อเมริกนัและคนทัว่โลกใหฉ้ายาวา่ "เมืองแห่งบาป" ( Sin City) หรือนกัเขียนบางคนใหช่ื้อวา่
เป็น "America's Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา  ลาสเวกสัเป็น  สถานท่ีท่ีมี
ลกัษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตข้ึนมาจากความกา้วหนา้ของกิจการการพนนั  เป็น
แรงดึงดูดหลกัใหน้กัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มา  ต่อมาไดพ้ฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง
ไดแ้ก่  โรงแรม  ศูนยแ์สดงสินคา้  ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มี
ความโอ่อ่าอลงัการ ขนาดใหญ่มากกวา่ท่ีอ่ืนในโลกเลยก็วา่ได ้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย พาทุกท่านชอ้ปป้ิงท่ี ลาสเวกสั พรีเมี่ยม เอาท์เลต็  (Las Vegas Premium Outlets) ซ่ึงเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดีท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดใน ลาสเวกสั และยงั มีสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิเช่น 
Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss sixty, Calvin 
Klein เป็นตน้  

เยน็  อิสระอาหารเยน็ เพื่อความสะดวกของท่านในการชอ้ปป้ิง  
เขา้พกัโรงแรม Monte Carlo Las Vegas Resort and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / - ) 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที ่4  ลาสเวกสั – แกรนด์แคนย่อน (สกายวอร์ค) – ลาสเวกสั 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน  ท่านจะได้พบกบัความยิง่ใหญ่ของภูผาหิน
ท่ีสร้างสรรคจ์ากธรรมชาติมานบัลา้นๆปี  

เท่ียง  รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอ่น 
Eagle Point, Skywalk Glass Bridge  สกายวอร์คเป็นสะพานแกว้เกือกมา้ท่ีมีความสูง 4 ,000 
feet หรือ 1 ,200 เมตร เหนือแม่นํ้าโคโลราโด ท่ีทอดผา่นหุบเหวของแกรนตแ์คนยอ่น พิสูจน์
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 มาแลว้วา่สามารถทานแรงของรถต่างๆและพายหุนกัๆไดอ้ยา่งปลอดภยั ระหวา่งทางเดินนั้น
เป็นกระจกใส ถา้มองลงไปจะเห็นเหวท่ีอยูด่า้นล่างไดอ้ยา่งชดัเจนและหวาดเสียว ใหท้่านได้
ประทบัใจกบัประสบการณ์น้ี (Skywalk Glass Bridge ไม่อนุญาตใหน้าํกลอ้งถ่ายรูปส่วนตวัข้ึน
ไปถ่าย ตอ้งใชบ้ริการของอุทยานเท่านั้น ราคาใบละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์สาํหรับเก็บ
กลอ้งถ่ายรูป)   ** หากท่านต้องการน่ังเฮลิคอปเตอร์ชมวิวมุมสูงของแกรนด์แคนย่อน กรุณา
แจ้งความประสงค์ล่วงหน้ากบัหัวหน้าทวัร์ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 220 เหรียญ ต่อท่าน ** 
Guano Point จุดน้ีท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความล้ีลบัของแกรนดแ์คนยอ่นและ
แม่นํ้าโคโลราโด 

เยน็  อิสระ อาหารเยน็ เพื่อความสะดวกของท่านในการเดินเล่นในลาสเวกสั 

เขา้สู่โรงแรม Monte Carlo Las Vegas Resort and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / - ) 
 
 
 
 
 

 
วนัที ่5  ลาสเวกสั – เมอืงเรโน่ – ทะเลสาบทาโฮ้ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินลาสเวกสั เพื่อเดินทางสู่เมืองเรโน่ 
11.25 น. ออกเดินทาง สู่เมือง เรโน่  โดยสายการบินเซาท์เวสต์  แอร์ไลน์ (Southwest Airlines) โดย

เท่ียวบินท่ี WN 2756 
12.45 น. เดินทางถึง เมืองเรโน่  หลงัจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ นาํทุกท่านสู่ภตัตาคารเพื่อรับประทาน

อาหารกลางวนั 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํทุกท่านเดินทางสู่ National Automobile Museum พิพิธภณัฑย์านยนต ์แหล่งรวบรวมทั้ง

ความรู้ และรถโบราณมากมาย สาํหรับผูท่ี้ช่ืนชอบรถยนต ์หรือ รถโบราณ(คลาสสิค) ท่านจะ
ตกหลุมรักพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีอยา่งแน่นอน  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง  South Lake Tahoe 
เมืองพกัผอ่นยอดฮิตของคนอเมริกนัและมี  ทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของอเมริกาอีก
ดว้ย  
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 เยน็  รับประทานอาหารเยน็  

เขา้พกัโรงแรม Harveys Lake Tahoe Hotel and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

วนัที ่6  South Lake Tahoe – ช้อปป้ิง Vacaville Outlet – ซานฟรานซิสโก 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่จุดชมววิของ Emerald Bay ทะเลสาบท่ีถูกยกยอ่งวา่เป็นทะเลสาบมรกตดว้ย 
  เพราะเกิดจากการละลายของหิมะท่ีไหลจากบนยอดเขาแลว้มารวมตวักนับนพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะ 
  เป็นแอ่ง กาํเนิดข้ึนเม่ือประมาณ 2 ลา้นปีก่อน ทะเลสาบแห่งน้ีไม่มีพื้นท่ีติดต่อกบัทะเลเลย นํ้า 
  ในทะเลสาบจึงเป็นนํ้าจืดและมีความใสสะอาดเป็นอยา่งมากมีความลึกอยูท่ี่ประมาณ 1,645 ฟุต 
  ถือเป็นทะเลสาบท่ีมีความลึกเป็นอนัดบั 2 ของทวปีอเมริกาเหนือ อีกทั้งท่านยงัไดช้มววิทศัน์ท่ี 
  สวยงามแวดลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงสลบักบัป่าสนท่ีอยูร่อบๆทะเลสาบ ถือวา่เป็นเส้นทางชมววิท่ี 
  สวยท่ีสุดในอเมริกาเลยก็วา่ได ้จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ Vacaville Premium Outlets ท่านจะได ้
  พบกบัสินคา้แบรนดเ์นมอีกมากมาย ในราคาท่ีไม่สามารถปฏิเสธได ้อาทิเช่น GUCCI,   
  COACH, GAP, AMANI, Ck, FOSSIL, FOREVER 21, VICTORIA SECRET, BATH AND  
  BODY, DKNY, COTTON ON, TOMMY และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน 
บ่าย ไดเ้วลาสมควร นาํทุกท่านเดินทางสู่เมือง ซานฟรานซิสโก ดินแดนท่ีมีเอกลกัษณ์ดว้ยอาคารตึก

รามนอ้ยใหญ่ลว้นสร้างอยูต่ามเนินเขาสูงๆ ตํ่าๆ ของตวัเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นโอบลอ้มของขนุเขา
และทะเล  นาํท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ท่าเทียบเรือท่ีมีช่ือเสียงและเป็น ศูนยร์วมของ
ตลาด ร้านอาหารทะเลสดๆ ร้านขายของมากมาย พร้อมกบัชมสะพานโกลเด้นเกท  อนัโด่งดงั
และแวะใหท้่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็  

เขา้พกัโรงแรม Hilton Garden Inn– Oakland Bay Bridge หรือเทียบเท่า ( B / - / D ) 
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วนัที ่7  ซานฟรานซิสโก  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

นาํทุกท่านน่ังรถราง (Cable Car) ซ่ึงรถรางถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองซานฟรานอยา่งหน่ึง
โดยผูใ้ดท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัเมืองซานฟราน ซิสโกก็จะตอ้งลองนัง่รถราง  เพื่อสัมผสักบั
ประสบการณ์แปลกใหม่และยงัไดส้ัมผสักบัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองดว้ย จากนั้น
นาํท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกวา่ “ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนท่ีคดเค้ียวท่ีสุดใน
โลกและสองขา้งทาง มีไมป้ระดบัมากมายอยา่งสวยงาม จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ยอดเขา Twin 
Peak เพื่อชมความงามของเมืองซานฟรานซิสโก ซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดในการถ่ายภาพ
แบบ Panorama 360 องศา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํ ท่านสู่ ท่าเรือ  Fisherman’s Wharf  ลงเรือเฟอร์ร่ีเพื่อ “ล่องเรือ ” ชมอ่าวซานฟรานซิสโก  

เพลิดเพลินกบัอากาศสดช่ืนพร้อมชมความงามของตวัเมืองซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่าวท่ีมีธรรมชาติ
สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก เรือจะแล่นผา่น คุกอลัคาทราส  ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นคุกท่ีไดช่ื้อวา่
เป็นคุกท่ีแขง็แกร่งมากท่ีสุดในสมยันั้นนกัโทษท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดซ่ึงเคยถูกคุมขงัอยูท่ี่น่ีและ
เสียชีวติในคุกแห่งน้ีก็คือ “อลัคาโปน” เจา้พอ่มาเฟียแห่งนครชิคาโกนัน่เอง  จากนั้นนาํท่าน 

 ชอ้ปป้ิงยา่น Union Square ยา่นใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แบ
รนดด์งัในหา้ง Macy's Union Square ท่ีมีครบครันใหท้่านเลือกโดยเฉพาะเคร่ืองสาํอางคย์ีห่อ้
ต่างๆ ทั้งของอเมริกาและยโุรป และทุกท่านยงัไดส่้วนลดพิเศษสาํหรับนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ (B / L / D) 
เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้นาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน ซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทาง กลบัสู่
กรุงเทพฯ 

23.05 น. เหินฟ้าจากซานฟรานซิสโกสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 873 
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วนัที ่8  ซานฟรานซิสโก – ฮ่องกง 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล**** 
 

วนัที ่9  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
10.00 น. ออกเดินทางต่อ โดยเท่ียวบิน CX 615 
12.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ2ท่าน) 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 

(ไม่มเีตยีง) 
พกัห้องเดีย่วเพิม่ 

26 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60 119,990 109,990 26,000 
กรุ๊ปข้ันต ่าเดินทาง 20 คน ในกรณมีีกรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัรานีร้วม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CATHAY PACIFIC) 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ Economy Class 

 ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าเขา้ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ 

 ค่าเขา้อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอ่น และ สกายวอร์ค 

 ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการสาํหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม หาก
นํ้าหนกัหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีกาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 
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  ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวติ (สาํหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 
70 ปี) 

 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาํหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
 ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

อตัรานีไ้ม่รวม : 

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

เงื่อนไข: 

 ท่านสามารถสาํรองท่ีนัง่โดยจ่ายมดัจาํล่วงหนา้ท่านละ 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนวนัเดินทาง
ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบหากเกิดเหตุสุดวสิัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้ของสาย
การบิน ,เหตุจากอุบติัเหตุ ,ภยัธรรมชาติ ,การจลาจล ,การนดัหยดุงาน 

 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได ้ซ่ึงเป็นเหตุ
จากเอกสารไม่ถูกตอ้งหรือทาํส่ิงผดิกฏหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีไม่รับผดิชอบ 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยดึประโยชน์ของท่านเป็น
หลกั 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าบริการ 1,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 30,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่า
มดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเท่ียวบิน
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 พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่า
ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ีเป็นผูใ้หญ่และตอ้งการ
พกั 3 ท่านต่อหน่ึงหอ้งหรือเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งน้ีเพื่อ
หลีกเล่ียงเพลิงไหมใ้นหอ้งพกั ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 
 
 
 
 

                   

 
 
 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของตัว๋และภาษีน า้มนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


