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วันเสารท์ี่ 14 ต.ค. 60 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซานฟรานซิสโก 

09.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   ตัวอักษร M ประตู 7 

เคาน์เตอร์สายการบิน   คาเธ่ย์แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่คอย

ต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

12.40 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯสู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX 754 

16.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง  

18.45 น. เหินฟ้าต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินซานฟรานซิสโก โดยเท่ียวบิน

ท่ี CX 892 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล **** 

16.25 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก   ดินแดนที่มีเอกลักษณ์ด้วย

อาคารตึกรามน้อยใหญ่ล้วนสร้างอยู่ตามเนินเขาสูงๆ ต่ําๆ ของ

ตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมของขุนเขาและทะเล หลังจากผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  นํา

ท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพ่ือรับประทานอาหารเย็น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  

เข้าพักโรงแรม Holiday Inn Civic Center หรือเทียบเท่า ( - / 

- / D ) 

 

วันอาทิตยท์ี่ 15 ต.ค. 60 ซานฟรานซิสโก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

นําทุก ท่านนั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งรถรางถือว่าเป็น

เอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานอย่างหนึ่งโดยผู้ใดท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวยังเมืองซานฟรานซิสโกก็จะต้องลองนั่งรถราง เพ่ือ
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สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่และยังได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์

ท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองด้วย จากนั้นนําท่านชมถนน 

Crookest Street หรือเรียกว่า “ถนนย่านลอมบาด”  เป็นถนนที่

คดเคี้ยวท่ีสุดในโลกและสองข้างทาง มีไม้ประดับมากมายอย่าง

สวยงาม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย นําท่านสู่  สะพานโกลเด้นเกท  อันโด่งดัง เพ่ือถ่ายภาพเป็นที่

ระลึก สะพานแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดใน

โลกมาก่อน และถือเป็นหนึ่งในสะพานที่ใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัยท่ีสุดในสมัยนั้นในการก่อสร้าง ด้วยสภาพแวดล้อมของ

เมืองซานฟรานซิสโกท่ีเป็นเขาและมีลมแรงตลอดท้ังปี จึงเป็น

อุปสรรคสําคัญในการก่อสร้าง สะพานแห่งนี้ สร้างในสมัย

ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์  เม่ือปี  ค.ศ. 1933 เสร็จ

สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937  จากนั้นนําท่านสูท่่าเรือ Fisherman’s 

Wharf  ลงเรือเฟอร์รี่เพ่ือ “ล่องเรือ ” ชมอ่าวซานฟรานซิสโก  

เพลิดเพลินกับอากาศสดชื่นพร้อมชมความงามของตัวเมืองซึ่ง

ต้ังอยู่ริมอ่าวท่ีมีธรรมชาติสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือจะ

แล่นผ่านคุกอัลคาทราส  ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคุกท่ีได้ชื่อว่าเป็น

คุกท่ีแข็งแกร่งมากท่ีสุดในสมัยนั้นนักโทษที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุด

ซึ่งเคยถูกคุมขังอยู่ท่ีนี่และเสียชีวิตในคุกแห่งนี้ก็คือ “อัลคา

โปน” เจ้าพ่อมาเฟียแห่งนครชิคาโกนั่นเอง  จากนั้นนําท่าน ทุก

ท่านเดินเล่นลัดเลาะริมอ่าวสู่  Pier39 ท่าเรือท่ีมีช่ือเสียง และ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีพลาดไม่ได้ หากท่านได้มาเยือนซานฟ

รานซิสโก ท่ีนี่คือจุด check-in และเป็นศูนย์รวมของร้านขาย

ของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และอีกหนึ่งอย่างที่พลาด

ไม่ได้เม่ือท่านได้เดินทางมาถึงเมืองซานฟรานซิสโก นั่นก็คือ 

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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การได้รับประทานปูท่ีมีช่ือเสียงของเมืองนี้ นั่นคือ Dungeness 

Crab ปูชนิดนี้เป็นปูที่สามารถหาทานได้ท่ีเมืองนี้เท่านั้น 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

เข้าพักโรงแรม Holiday Inn Civic Center หรือเทียบเท่า ( B / 

L / D ) 

 

 

 

 

 

 

วันจันทรท์ี่ 16 ต.ค. 60 ซานฟรานซิสโก – อุทยานแห่งชาติโย

เซมิติ – เฟรสโน ่

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

ออกเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (YOSEMITE  

NATIONAL PARK) (ระยะทาง 340 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง)  เพ่ือชมความงามทางธรรมชาติท่ีสวยงาม

และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อุทยานแห่งชาติโยเซมิติถูก

ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1890 และมี

นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกว่า 1 ล้านคนต่อปี  สัมผัส

ธรรมชาติ ชมพันธุ์ไม้แปลกตา สายน้ํา และน้ําตก  โดยอุทยาน

แห่งนี้เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 
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บ่าย นําท่าน แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามจุดที่น่าสนใจ และสวยงาม

ต่างๆ ภายในอุทยาน  นําท่านเที่ยวชมความงามโดยรอบของ

อุทยานที่ความกว้างใหญ่และมีพ้ืนที่ท้ังหมดถึง 7 แสนกว่า

เอเคอร์ ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ El 

Capitan ท่ีมีความสูงถึง 2,900 ฟุต ท่ีต้ังตระงานอยู่ใจกลาง

ของอุทยาน  จากนั้นชมความงามของ น้ําตกโยเซมิติ 

(Yosemite Falls) ท่ีความสูงถึง 2,425 ฟุตและไหลลงมาจาก

ยอดเขาของภูเขาเซียร่า เนวาด้า โดยน้ําตกนี้จะมีด้วยกัน

ท้ังหมด 3 ชั้นซึ่งมีความงามและความสูงแตกต่างกันไป   นํา

ท่านเดินทางสู่  เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 150  กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) “เฟรสโน”  เป็นเมืองใหญ่อันดับ  8 

ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  เป็นศูนย์กลางการ  ธนาคารท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง  ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด  รถเมล์จอด

ป้ายตรงเวลาที่สุด อาคารที่สูงที่สุดในเมืองนี้เพียงแค่  20 ชั้น จึง

ไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็น

เมืองสําหรับ "มนุษย์เดินดิน" มากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า  ดาว

ตลก/นักร้อง แดนนี่ เคย์ เคยกล่าวถึงเมืองเฟรสโนไว้ว่า  "ฮัล

โหล (สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน" ในขณะท่ีชาวลอสแอง

เจลิส และชาวซานฟรานซิสโก  ซึ่งมองเฟรสโนที่อยู่ระหว่าง

มหานครท้ังสองนี้เป็นเรื่องตลกและค่อนข้างดูแคลน  "ชาวชาน
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เมือง" เฟรสโนว่า "ร้อนเหมือนนรก  ไม่มีอารยธรรม  ไม่มีชีวิต

กลางคืน ฯลฯ" 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

เข้าพักโรงแรม Double Tree by Hilton Fresno หรือ

เทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 17 ต.ค. 60 เฟรสโน ่– ลาสเวกัส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

นําทุกท่านเดินทางสู่  เมืองลาสเวกัส  เมืองที่ต้ังอยู่ในรัฐ

เนวาดา  สหรัฐอเมริกา  (ระยะทาง 637  กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 7 ชั่วโมง)  เป็นสถานที่ท่ีชาวอเมริกันและคนทั่วโลก

ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้

ชื่อว่าเป็น "America's Playground" หรือสนามเด็กเล่นของ

สหรัฐอเมริกา  ลาสเวกัสเป็นสถา นท่ีๆ มีลักษณะพิเศษเพราะ

เมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ

การพนัน  เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา 
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ต่อมาได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียงได้แก่  โรงแรม  ศูนย์

แสดงสินค้า  ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วน

แล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ ขนาดใหญ่มากกว่าท่ีอื่นในโลก

เลยก็ว่าได้  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาสเวกัส เม่ือเดินทางถึงเมือง

ลาสเวกัสแล้ว นําทุกท่านช้อปปิ้งที่ ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต 

(Las Vegas Premium Outlets) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ีดีท่ีสุด

และใหญ่ที่สุดในลาสเวกัส และยังมีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 

อาทิเช่น Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, 

Salvador Farragamo, Energies, Miss sixty, Calvin Klein 

เป็นต้น  

เย็น  อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง  

เข้าพักโรงแรม  Monte Carlo Resort and Casino หรือ

เทียบเท่า ( B / L / - ) 
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วันพุธที่ 18 ต.ค. 60  ลาสเวกัส – แกรนด์แคนย่อน 

(สกายวอร์ค) – ลาสเวกัส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน  ท่านจะได้

พบกับความยิ่งใหญ่ของภูผาหินท่ีสร้างสรรค์จากธรรมชาติมา

นับล้านๆปี (ระยะทาง 199  กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง)  

เท่ียง  รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน  

Eagle Point, Skywalk Glass Bridge  สกายวอร์คเป็น

สะพานแก้วเกือกม้าท่ีมีความสูง 4 ,000 feet หรือ 1 ,200 เมตร 

เหนือแม่น้ําโคโลราโด ท่ีทอดผ่านหุบเหวของแกรนต์แคนย่อน 

พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนักๆได้

อย่างปลอดภัย ระหว่างทางเดินนั้นเป็นกระจกใส ถ้ามองลงไป

จะเห็นเหวท่ีอยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนและหวาดเสียว ให้ท่าน

ได้ประทับใจกับประสบการณ์นี้ ( Skywalk Glass Bridge ไม่

อนุญาตให้นํากล้องถ่ายรูปส่วนตัวขึ้นไปถ่าย ต้องใช้บริการ

ของอุทยานเท่านั้น ราคาใบละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์

สําหรับเก็บกล้องถ่ายรูป) 

Guano Point จุดนี้ท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี้

ลับของแกรนด์แคนย่อนและแม่น้ําโคโลราโด  (หากท่านใดที่

ต้องการจะน่ังเฮลิคอปเตอร์ สามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้า

ทัวร์ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ $220 ต่อท่าน) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

เข้าสู่โรงแรม  Monte Carlo Resort and Casino หรือ

เทียบเท่า ( B / L / D ) 
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วันพฤหัสบดทีี่ 19 ต.ค. 60 ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่เมืองลอสแองเจลิส หรือที่รู้จักกันในชื่อ แอล.

เอ.  (ระยะทาง 435 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 

ชั่วโมง) ต้ังอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากร

มากท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งใน

ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และวงการบันเทิง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย นําท่านสู่ Ontario Mills Outlets ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบ

รนด์เนมต่าง ๆ ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง เม่ือได้เวลา

สมควรนําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองลอสแองเจลลิส  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  

เข้าพักโรงแรม Holiday Inn Buena Park หรือเทียบเท่า ( B / 

L / D ) 

 

วันศุกรท์ี่ 20 ต.ค. 60  ลอสแองเจลิส (ยูนิเวอร์แซล 

สตูดิโอ)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
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นําท่านสู่ย่านฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาท่ีได้สร้างสรรค์

หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่

ถ้วน ท่านจะได้ชม ไชนีส เธียเตอร์  (Chinese Theatre) 

โรงหนังแบบจีนประยุกต์ และชม ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม 

(Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนท่ีดาราระดับฮอลลี

วูดเป็นจํานวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้อง

ถนนแห่งนี้ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้า ของเหล่า

ดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมช่ือจารึกของดาราตุ๊กตาทองบน

ถนนฮอลลีวูด เช่น ทอม แฮงค์, แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี่, 

ทอม ครูซ เป็นต้น จากนั้น นําท่านเยี่ยมชมโรงถ่าย ยูนิเวอร์

แซล (Universal  Studios) ในเนื้อท่ีกว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้

ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทําภาพยนตร์

อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โต มโหฬาร ที่ใช้ในการถ่าย

ทําจริงของภาพยนตร์ท่ีโด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง,  จอวส์

ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการ ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องดัง

จากฮอลลีวูดต่ืนเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย 

SIMPSON, JURASSIC PARK, TERMINATOR-3 หรือต่ืน

ตากับ 3 D ท่ีให้ความรู้สึกสมจริงเหมือนกับท่านได้เข้าไปอยู่ใน

ภาพยนตร์ด้วย กับเครื่องเล่น TRANSFORMER หรือชมการ

แสดงสุดยอดทางเทคนิค UNDER WATER WORLD  พบกับ

โชว์ล่าสุดของท่ีนี่ นั่นคือ FAST AND FURIOUS สําหรับ

สาวก แฮรี่ พอตเตอร ์ห้ามพลาดเด็ดขาด พบกับโซน THE 

WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER และโซน
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ใหมล่่าสุด กับเหล่าบรรดาซอมบี้ต่าง ๆ จากภาพยนตร์เรื่อง 

WALKING DEAD 

เท่ียง  อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเล่นเครื่อง

เล่นต่าง ๆ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ( B / -  / D ) 

  ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจ

ลิส เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสารท์ี่ 21 ต.ค. 60  ลอสแองเจลิส – ฮ่องกง 

00.55 น. เหินฟ้าจาก ลอสแองเจลิสสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินที่ CX 881 

 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**** 

วันอาทิตยท์ี่ 22 ต.ค. 60 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง  
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08.00 น. ออกเดินทางต่อ โดยเท่ียวบิน CX 705 

10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 

เด็กอายุต่ํากว่า 

12 ป ี

(ไม่มีเตียง) 

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

14 - 22 ต.ค. 

60 
99,990 89,990 19,500 

กรุ๊ปขั้นต่ําเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ํากว่า 15 คน จะมีการ

เปลี่ยนแปลงราคา 

 

อัตรานี้รวม: 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย์ 

แปซิฟิก (CATHAY PACIFIC) 

 ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

 ค่าเข้าอุทยานแห่งโยเซมิติ 

 ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน และ สกายวอร์ค 

 ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ 

น้ําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ําหนักหรือจํานวนของกระเป๋าเกิน

กว่าท่ีกําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่

เคาน์เตอร์เช็คอิน 
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 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ,000,000 บาท ใน

กรณีเสียชีวิต (สําหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 

 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500 ,000 บาท 

(สําหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 

 ค่าประกัน  และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้

เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 

 

อัตรานี้ไม่รวม : 

 ค่าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกําหนดไว้ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม  ,ค่าโทรศัพท์  ,ค่าซักรีด

และอื่นๆท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 Hotel Porter (คนยกกระเป๋าที่โรงแรม) 

 ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ) 

 ค่าทิปคนขับรถ (4 USD ต่อวันต่อคน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีท่ีต้องการ

เป็นกรณีพิเศษ 

เงื่อนไข: 

 ท่านสามารถสํารองที่นั่งโดยจ่ายมัดจําล่วงหน้าท่านละ 30,000 บาท  

ส่วนท่ีเหลือชําระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น 

การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน  ,เหตุจากอุบัติเหตุ  ,ภัย

ธรรมชาติ ,การจลาจล ,การนัดหยุดงาน 
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 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่

สามารถเดินทางต่อได้ ซึ่งเป็นเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือทําสิ่งผิด

กฎหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีไม่รับผิดชอบ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม

โดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย  ท่านละ  30,000  

บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100 % ของราคา

ทัวร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํากับสาย

การบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน

เงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน

นั้นๆ 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่

สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ท้ังนี้เพ่ือ

หลีกเลี่ยงเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐใน

ประเทศ*** 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษี

น้ํามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 
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