10 วัน อเมริกาตะวันตก

ธันวาคม 2562 – ตุลาคม 2563
เริ่มต้ น 99,900 บาท
บินเข้ าลอสแอนเจลิส (LAX) – บินออกจากซานฟราสซิสโก (SFO)
ลอสแอนเจลิส – ฮอลลีวูด & ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ – ลาสเวกัส – อุทยานแห่ งชาติไบรซ์ แคนยอน อุทยาน
แห่ งชาติแอนทีโลปแคนยอน – แกรนด์ แคนยอน – เฟรสโน – อุทยานแห่ งชาติโยซิมตี ิ
ซานฟรานซิสโก - ล่องเรื อชมอ่าวซานฟรานซิสโก - นั่งรถรางเทีย่ วชมเมือง – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เล็ท
ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 14-23 ก.พ. 63 / 20-29 มี.ค. 63/ 24 เม.ย.- 3 พ.ค. 63 / 18-27 ก.ย. 63
9-18 ต.ค. 63 / 16-25 ต.ค. 63
ราคาทัวร์ 103,900 บาท : 25 ธ.ค.62 - 3 ม.ค. 63 (ปี ใหม่ )/ 9-18 เม.ย.63
(ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ น สายการบินระหว่าง EVA และ Cathay Pacific แต่ โปรแกรมการท่องเทีย่ วเหมือนเดิม)

วันแรก
22.30 น.

กรุ งเทพ – ไทเป
คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์
Q/R สายการบิน EVA Airways

วันทีส่ อง ไทเป – ลอสแอนเจลิส – ฮอลลีวดู - ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
01.45 น. ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ BR206 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.35 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารกลางวันบนเครื่ องบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัว
ทุกที่นงั่
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องสู่ สนามบินลอสแองเจลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
10.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป (TPE) สู่ สนามบินลอสแองเจลิส (LAX) โดยเที่ยวบิน BR006
(ใช้เวลาบินประมาณ 11.40 ชัว่ โมง)
********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารค่า และ อาหารเช้ าบนเครื่ องบิน
07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร จากนั้นนาท่านสู่ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทางสู่ นครลอสแอนเจลิส (Los Angeles) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสอง ของสหรัฐอเมริ กำ ตั้งอยูใ่ น
รัฐแคลิฟอร์ เนี ยซึ่ งเป็ นเมืองที่มีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนวัฒนธรรมและศิลปกรรม นอกจำกนี้ ยงั เป็ นเมืองที่ มี
ชื่ อ เสี ยงอย่ ำ งมำกของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพรำะเป็ นที่ ต้ ัง ของฮอลลี วู ด (Hollywood) และย่ ำ นคนรวยอย่ ำ ง
เบเวอรี่ ฮิล ล์ (Beverly Hills) ซึ่ งเป็ นที่ พ ัก ของเหล่ ำ ดาราดังในวงกำรมำยำ จากนั้น น าท่ า นเดิ น เล่ น บนถนน
ฮอลลีวูด วอร์ ค ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสาคัญของคนดังฮอลลีวูด ประดับด้วยแผ่นหิ น
ตบแต่งเป็ นรู ปดาวห้าแฉก จานวนเกือบ 5,000 ดวง จารึ กชื่อของนักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในวงการมายา
จาก 5 วงการ ซึ่ งถื อเป็ นเกี ยรติ สู งสุ ด ส าหรั บ ผูไ้ ด้รับ คัดเลื อกให้ จารึ ก บนฮอลลี วูด วอร์ ค ออฟ เฟม แห่ ง นี้
อิ ส ระให้ ท่ า นได้ เดิ น เล่ น และเก็ บ ภาพตามอั ธ ยาศั ย ได้ เวลาน าท่ า นแวะถ่ า ยภาพกั บ โรงภาพยนตร์

บ่าย

ค่า

กรอแมนไชนี ส เธี ยร์ เตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) ซึ่ งเป็ นโรงภาพยนตร์ ในแบบศิลปะจี นที่ เก่ าแก่ที่สุด
แห่ งฮอลลี วดู ด้านหน้ามีรอยจารึ กฝ่ ามือของดาราฮอลลีวูดพร้อมลายมือชื่ อมากมาย อิสระให้ท่านได้คน้ หาและ
เก็บภาพดาราที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย นาท่านเดินทาง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Hollywood & Universal Studio) ให้
ท่านได้ชื่นชมความยิง่ ใหญ่ของอาณาจักรภาพยนตร์ แห่งวงการฮอลลีวดู
***** อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *****
อิ ส ระให้ ท่ านได้ใ ช้เวลาเดิ น เล่ น และ ร่ วมกิ จกรรมต่ า งๆ ภายใน ยูนิ เวอร์ แ ซล สตู ดิ โอ (Universal Studios)
สถานที่จาลองฉากหนัง และบางเรื่ องที่ใช้ถ่ายทาจริ งต่าง ๆ มากมาย ที่เมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วคุณจะรู ้สึกว่า ได้ร่วม
อยูใ่ นฉากเดียวกับเหล่าบรรดาซุ ปเปอร์ สตาร์ ดงั จากฮอลลีวดู เลยทีเดียว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน พร้อมลิ้มลองเมนูกงุ้ มังกร (Lobster)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Doubletree by Hilton Whittier Los Angeles**** หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม
เช้า

บ่าย

ค่า

ลาสเวกัส – ช้ อปปิ้ งเอาท์เล็ท ออนตาริโอ มิลล์ – ลาสเวกัส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ านเดิ น ทางสู่ ออนตาริ โอ มิ ลล์ เอาท์เล็ท (Ontario mills Outlet) อิ ส ระให้ ท่ านได้ช้อปปิ้ งจุ ใจกับ ร้ านค้า
แบรนด์เนมชั้นนากว่า 60 ร้านค้า นาเสนอสิ นค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น
COACH, GUESS, POLO, SAMSONITE, NIKE, CK, GAP, POLO, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER,
และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรื อจะเลือกนัง่ จิบชา กาแฟ ที่มาจาหน่ายหลากหลายจุด
***** เพื่อให้ ท่านช้ อปปิ้ งแบบจัดเต็ม อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *****
นาท่านเดิ นทางสู่ นครลาสเวกัส (Las Vegas) นครแห่ งแสงสี ซ่ ึ งไม่เคยหลับใหลตามเดือนและตะวัน ลาสเวกัส
เป็ นเมืองที่เจริ ญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน ซึ่ งเป็ นแรงดึงดูดหลักให้นกั ท่องเที่ยวและ
นัก พนัน มากมายหลั่ง ไหลเข้ามา ต่ อ มาก็ ไ ด้พ ัฒ นาไปสู่ ธุ ร กิ จ บริ ก ารใกล้เคี ย ง ได้แ ก่ โรงแรม ศู น ย์แ สดง
สิ นค้า ศูนย์ประชุ ม ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่
อื่นในโลก ปั จจุบนั นี้ คนที่ไปเที่ยวลาสเวกัสไม่ได้เป็ นเพราะต้องการที่จะไปเล่นการพนันหรื อไปดื่มกินให้สนุ ก
เป็ นหลักอีกต่อไป หากแต่เพื่อใช้เงินที่หามาได้พกั ผ่อนในวันหยุดกับรี สอร์ ทสุ ดหรู และอาหารเลิศรส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
หลังอาหารค่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกเดินถ่ายรู ปแสงสี ตระการตาบริ เวณใกล้โรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Treasure Island Hotel**** หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เช้า

อุทยานแห่ งชาติไบรซ์ แคนยอน – แอนทีโลป แคนยอน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ อุทยำนแห่ งชำติไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) (ระยะทาง 360 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ใช่ ว่าจะมีเพียงแกรนด์แคนยอน(Grand
Canyon) เท่านั้นที่ เป็ นธรรมชาติ มหัศจรรย์ที่ ถูกรั งสรรค์ข้ ึ นมา ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ เมื่ อ 6 ล้านปี มาแล้วที่
บริ เวณนี้ อยูใ่ ต้ผืนน้ าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลื อกโลกผืนแผ่นดินที่ราบสู งก็ถูกยกตัวขึ้น และเกิดการกัด
เซาะอย่า งรุ น แรงบริ เวณชั้น หิ น จนก่ อ เกิ ด เป็ นเสาดิ น และหิ น มากมายในหุ บ เขาที่ สู ง ถึ ง 2,800 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง เนื่ องจากสถานที่น้ ี อยู่ตอนปลายของแกรนด์แคนยอน จึงถู กตั้งชื่ อว่าไบรซ์แคนยอน
(Bryce Canyon) เอกลักษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหิ นยอดแหลมๆ ที่ เรี ยกว่า ฮูดู (Hoodoos) ที่ข้ ึนเรี ยงกัน

กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันทีห่ ้ า
เช้า

เป็ นแนว มีรูปร่ างรู ปทรงแปลกประหลาด ตานานของพวกอินเดียนแดงกล่าวว่า แท่งหิ นเหล่านี้ เกิดจากมนุ ษย์ที่
ต้องคาสาปกลายเป็ นหิ น บริ เวณไบรซ์แคนยอน ประกอบด้วยหิ นทรายสลับหิ นดินดาน ตั้งแต่ยุคครี เทเชี ยสถึ ง
ช่ วงต้นของมหายุคซี โนโซอิก ตกสะสมตัวในสภาพแวดล้อม แบบทะเลสาบขนาดใหญ่ จนกระทัง่ น้ าตื้ นขึ้ น
เรื่ อยๆ เป็ นเวลาหลายล้านปี ทาให้เริ่ มมีการกร่ อนของแม่น้ าที่ไหลผ่านชั้นหิ น ร่ วมกับการยกตัวของพื้นดินขณะ
เกิ ดเทื อกเขารี อกกี้ (~70-50 ล้านปี ก่ อน) จากนั้นก็มี การยกตัวของเปลื อกโลกอี กครั้ ง และท าให้เกิ ดที่ ราบสู ง
โคโลราโดเมื่อ 16 ล้านปี ก่ อน การยกตัวทาให้หินเริ่ มมีการแตกตามแนวดิ่ ง ซึ่ งทาให้ง่ายต่อการถู กกร่ อน จน
กลายเป็ นแท่งเสาสวยงามในปั จจุบนั สี น้ าตาลแดง สี ชมพู และสี แดงได้จากแร่ ฮีมาไทต์ (Hematite) ซึ่ งมีธาตุ
เหล็กเป็ นองค์ประกอบ ส่ วนสี เหลือได้จากแร่ ลิโมไนต์ (Limonite) ส่ วนสี ม่วงได้จากแร่ ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพไบร์ ซแคนยอน ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ แ อนที โลปแคนยอน (Antelope Canyon) (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 3
ชัว่ โมง) อีกหนึ่ งความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติบนั ดาลให้ปรากฏ หุ บเขาพิศวง แห่ งนี้ เกิ ดจากการพังทลายของชั้น
หิ น Navajo Sandstone ซึ่ งถู กกัดเซาะอย่างฉับพลันจากกระแสน้ าที่ซดั ผ่าน ผสานความแรงจากกระแสลม พายุ
ฝน ผ่านฤดู ก าลต่ างๆ ต่อเนื่ องจนถึ งปั จจุ บ ัน Antelope Canyon จึ งกลายเป็ นหุ บเขาที่ อนั ตรายที่ สุ ด เนื่ องจาก
บ ริ เว ณ นั้ น อ าจ เกิ ด น้ าท่ ว ม ฉั บ พ ลั น ไ ด้ ต ล อ ด เว ล า แ ล ะ ร ะ ดั บ น้ าส าม าร ถ สู ง ถึ ง 10 เม ต ร
น ำท่ ำนชมควำมมหัศ จรรย์ข องแอนที โลปแคนยอน หุ บ เขาที่ อ ัน ตรายที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก ซึ่ งถื อว่ำ เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวซึ่ งดึงดูดใจช่างภาพทัว่ โลก เพราะสี สันจากธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์
ที่สาดส่ องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสี ของชั้นหิ น Navajo Sandstone เกิดเป็ นความสวยงามสุ ดประทับใจแก่ทุก
สายตา ด้ว ยความคดเคี้ ย วดุ จเกลี ย วคลื่ น เว้าแหว่ง ไปตามซอกหน้ า ผา สี สั น ที่ เห็ น ใน Antelope Canyon จึ ง
เปลี่ยนไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูร้อน สี สันจะเป็ นโทนสี แดง ส้ม และ ม่วง ฤดูใบไม้ร่วง
จะเป็ นโทนสี อ่อน สบายตา แม้ Antelope Canyon จะขึ้นชื่ อว่าเป็ น หุ บเขาที่อนั ตรายที่สุด ขณะเดี ยวกันก็ถือว่า
เป็ น หุ บเขาที่สวยที่สุด และเป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก และได้รับความ
นิยมในการถ่ายรู ปมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริ กา อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Holiday Inn Express & Suite Page Hotel หรื อเทียบเท่า
แกรนด์ แคนยอน – ลาสเวกัส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) (ระยะทาง 231 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
ตั้งอยู่ในรัฐแอริ โซนา ประเทศสหรัฐอเมริ กา ความน่ าอัศจรรย์ของแกรนด์แคนยอนอยู่ที่ความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ โดยถื อกาเนิ ดจากการกัดเซาะของกระแสน้ า สายน้ าโคโลราโด (Colorado) ที่มีสภาพเป็ น
เพียงลาธารเล็กๆไหลคดเคี้ ยวตามที่ ราบกว้างใหญ่ที่ อยู่ระดับเดี ยวกับ น้ าทะเล ต่อมาพื้ นโลกเริ่ ม ยกตัวสู งขึ้ น
เนื่ องมาจากแรงดัน และความร้ อ นอัน มหาศาล ภายใต้พ้ื น โลก ท าให้ เกิ ดการเปลี่ ยนรู ป และกลายเป็ นแนว
หน้าผากว้างใหญ่ ซึ่ งการยกตัวของแผ่นดินทาให้ทางที่ลาธารไหลผ่านลาดชันขึ้นและทาให้น้ าไหลแรงมากขึ้น
พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ าเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก การสึ กกร่ อนพังทลายของ
หิ น บวกกับแรงลมและแสงแดดได้ดาเนิ นมานานหลายล้านปี จนเกิ ดเป็ น “แกรนด์แคนยอน” ดินแดนที่ถูกยก
ให้เป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันทีห่ ก
เช้า

บ่าย

ค่า
วันทีเ่ จ็ด
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องลาสเวกัส (Lasvegas) เป็ นเมื องที่ ต้ งั อยู่ในรั ฐเนวาดา สหรั ฐอเมริ กา เป็ นสถานที่ ที่ ชาว
อเมริ กนั และคนทัว่ โลก ให้ฉายาว่า "เมื องแห่ งบาป" (Sin City) หรื อ นักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็ น "America's
Playground" หรื อสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริ กา ลาสเวกัสเป็ นสถานที่ที่มีลกั ษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมื อง
เจริ ญเติบ โตขึ้ นมาจากความก้าวหน้าของกิ จการการพนัน เป็ นแรงดึ งดู ดหลักให้นักท่ องเที่ ยวหลัง่ ไหลเข้ามา
ต่ อ มาก็ ไ ด้ พ ัฒ นาไปสู่ ธุ ร กิ จ บริ ก ารใกล้ เคี ย ง ได้ แ ก่ โรงแรม ศู น ย์แ สดงสิ น ค้า ศู น ย์ป ระชุ ม ร้ า นอาหาร
ห้างสรรพสิ นค้าซึ่ งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่
จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริ เวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส แห่ ง
นี้ โดยในที่สุดปั จจุ บนั นี้ คนไปเที่ ยวลาสเวกัสไม่ได้เป็ นเพราะต้องการที่ จะไปเล่นการพนันหรื อไปดื่ มกิ นให้
สนุ กเป็ นหลักอีกต่อไป แต่ไปเพื่อได้เห็นลักษณะอันพิเศษของเมืองนี้ เมืองนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่คือ ไฮจ์
โรลเลอร์ ซึ่ งเป็ นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
หลังอาหารค่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกเดินถ่ายรู ปแสงสี ตระการตาบริ เวณใกล้โรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Treasure Island Hotel**** หรื อเทียบเท่า
ลาสเวกัส - ช้ อปปิ้ งพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - เฟรสโน่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ บาร์ สโตว์ (Barstow Outlet) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งจุใจกับร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนากว่า 60
ร้ านค้า น าเสนอสิ น ค้าในราคาที่ ช วนให้ เลื อกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ เช่ น COACH, GUESS,
POLO, SAMSONITE, NIKE, CK, GAP, POLO, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรื อจะเลือกนัง่ จิบชา กาแฟ ที่มาจาหน่ายหลากหลายจุด
***** เพื่อให้ ท่านช้ อปปิ้ งแบบจัดเต็ม อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *****
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเฟรสโน่ (Fresno) เมื อ งทางตอนกลางของรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย ซึ่ งตั้ง อยู่ ใ กล้ หุ บ เขา
ซานโจอาคิน และมีแม่น้ าซานโจอาคินพาดผ่าน มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของรัฐ ซึ่ งในยุคกลางศตวรรษที่ 18
มีชื่อเสี ยงในยุคตื่นทอง (Gold Rush Period) เป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Radisson Hotel Fresno Conference Center หรื อเทียบเท่า
อุทยานแห่ งชาติโยเซมีติ – ซานฟรานซิสโก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ โ ยเซมี ติ (Yosemite Naitonal Park) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 1.45 ชม.) อุทยานที่ มีชื่อเสี ยงโด่งดังด้านภูเขาที่สูงชัน น้ าตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริ กาเหนื อ และต้น
สนขนาดยักษ์ ที่พบได้เฉพาะในเขตนี้ เท่านั้น นาท่านถ่ายรู ปกับ ฮาล์ฟโดม (HALF DOME) ภูเขาหิ นแกรนิตรู ป
โดมที่ โดนผ่าครึ่ ง เรี ยกได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ ที่สาคัญที่สุดของโยเซมิติเลยทีเดี ยว ความสู งจากจากฐานถึงยอด
ทั้งหมด 8,842 ฟุต ความอัศจรรย์ของอุทยานแห่งชาติโยเซมิติน้ ีเองทาให้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก
ทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1984
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยทางทัวร์ จดั เงินค่าอาหารกลางวันให้ท่านละ 20 USD
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นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองซานฟรานซิ สโก (San Francisco) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30
ชม.) เมื องที่ มี ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่ นเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ในมลรั ฐแคลิ ฟ อร์ เนี ยท่ามกลาง
สายน้ าสามด้าน ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซิ ฟิก ทิศเหนื อ และทิศตะวันออก ติดกับอ่าวซานฟรานซิ สโก
แม้จะอยู่ติดชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิ ฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ าเพราะน้ าเย็นจัด นาท่านเดินทางสู่
ซานฟรานซิ ส โก พรี เมี่ ยม เอาท์เล็ ท (San Francisco Premium Outlet) ช้อ ปปิ้ งเอาท์เล็ ท ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด และมี
หลากหลายแบรนด์ดังให้ ท่ านได้เลื อ กซื้ อ อาทิ เช่ น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger,
GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอื่นๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Crown Plaza Silicon Valley N - Union City หรื อเทียบเท่า
ซานฟรานซิสโก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านถ่ายรู ปกับ สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) หนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวของอเมริ กา
และมีอายุครบ 65 ปี แล้ว สร้างในสมัยประธานาธิ บดีแฟรงคลิน ดี โรส เวลต์ เมื่อช่วงปี ค.ศ. 1933-1937 สะพาน
โกลเดนเกตนับเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกและมีเสาสะพานที่สูงที่สุดในโลก ณ ยุคนั้น ได้เวลานาท่าน
เดิ น ทางสู่ ท่ าเรื อฟิ ชเชอร์ แ มน (Fisherman’s Wharf) ตั้ง อยู่ท างตอนเหนื อของซานฟรานซิ ส โกเป็ นเหมื อ น
สะพานปลา ท่าเรื อ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิ สโก และสะพานโกลเดนเกต ร้านอาหารแถวนี้ จึงมีอาหาร
ทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรั บนักท่ องเที่ ยว ใกล้ๆ กันคื อ San Francisco Pier 39 หรื อที่รู้จกั ในนาม Pier 39 เต็มไป
ด้วยร้ านขายของ ร้ านอาหารขึ้ นชื่ อ และ มี การแสดงต่างๆ รวมถึ งม้าหมุ น ซึ่ งเป็ นอี กหนึ่ งจุ ดที่ ดึงความสนใจ
ให้กบั ผูท้ ี่ ม าเยือนท่ าเรื อแห่ งนี้ นอกจากนี้ ยงั มี สิ งโตทะเล ที่ มานอนอาบแดดกันนับ ร้ อยตัวในช่ วงฤดู หนาว
อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่ารักบริ เวณท่าเรื อแห่งนี้ หรื อจะเลือกซื้ อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่าน นั่งเรื อชมอ่าวซานฟรานซิ สโก (San Francisco Bay Cruise) ท่านจะได้ชื่นชมกับความงามของตัวเมือง
ซานฟรานซิ สโก เมืองท่าแสนสวยที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งมหาสมุทรแปซิ ฟิก ซึ่ งได้รับการยกย่องว่าเป็ นหนึ่ งใน เมืองที่น่า
อยูอ่ าศัยมากที่สุดในโลก ถ่ายภาพวิวกับ เบย์บริ ดจ์ (Bay Bridge) สะพานที่เชื่ อมต่อระหว่างเมืองซานฟรานซิ ส
โกกับเมืองโอ๊กแลนด์ทางอีกฝั่ งหนึ่ งของอ่าวถ่ายภาพวิวกับ เกาะอัลคาทราซ (Alcatraz Island) เคยเป็ นฉากใน
ภาพยนตร์ เรื่ อง "The Rock" และเคยเป็ นสถานที่ ตั้งประภาคาร ป้ อมปราการของกองทัพ และยังเป็ นคุ กทหาร
จนถึ งปี 1963 จากนั้น นาท่ าน นั่งรถรางเที่ ย วชมเมื องซานฟรานซิ ส โก (CABLE CAR) ซึ่ งรถรางถื อ ว่าเป็ น
เอกลัก ษณ์ ข องเมื องซานฟรานซิ ส โกเลยที เดี ยว สัม ผัสกับประสบการณ์ และวิวที่ ส วยงามโดยรอบของเมือง
นาท่าน ชมถนน Crookedest Street หรื อเรี ยกว่า ถนนย่านลอมบาด เป็ นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้าง
ทาง มีดอกไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม นาท่านเดินทางสู่ ทวินพีค (Twin Peak) อิสระให้ท่านถ่ายรู ปวิวเมือง
ซานฟรานซิสโก ณ จุดชมวิวแบบพาโนราม่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซานฟรานซิ สโก เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ

วันทีเ่ ก้า
01.00น.

ซานฟรานซิสโก – ไทเป
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR27 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชัว่ โมง)
********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเช้ า และ อาหารกลางวันบนเครื่ องบิน

วันทีส่ ิ บ
05.30 น.
08.30 น.
11.15 น.

กรุ งเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR075 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)

*************************
ราคาทัวร์ 99,900 บาท
ราคาทัวร์ 103,900 บาท :

: 14-23 ก.พ. 63 / 20-29 มี.ค. 63/ 24 เม.ย.- 3 พ.ค. 63 / 18-27 ก.ย. 63
9-18 ต.ค. 63 / 16-25 ต.ค. 63
25 ธ.ค.62 - 3 ม.ค. 63 (ปี ใหม่ )/ 9-18 เม.ย.63

อัตราค่าบริ การ (บาท)
เม.ย. – ต.ค. 63
ปี ใหม่ / สงกรานต์
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
99,900
103,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
18,000
18,000
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
95,900
99,900
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
29,900
29,900
ชั้นธุ รกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ทา่ นละ
90,000 – 140,000
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน หักค่าใช้จ่าย BKK-LAX//SFO-BKK
25,000
28,000
ค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการวีซ่าอเมริ กา
7,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 15 สิ งหาคม 2562) **

ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 ในอเมริ ก าส่ วนใหญ่ ไ ม่ มี บ ริ ก ารห้ อ งพัก แบบ 3 เตี ยง เนื่ องจากเตี ยงในอเมริ ก าจะเป็ นเตี ยง Queen Size Bed 2 เตี ย ง
(TWN) ไม่ สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.

โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริ กา (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ส (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก.)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )

 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรี ยบร้อยแล้ว

อัตรานี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนาให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
ค่าวีซ่าอเมริ กา (ลูกค้าจะต้องแสดงตนเพื่อยืน่ วีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองเท่านั้น)
สาหรับการยืน่ วีซ่าอเมริ กา ลูกค้าสามารถดาเนินการยืน่ วีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้าไปทาการสมัครได้ทาง เว็บ
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ขอ้ มูลของทางบริ ษทั รบกวนติดต่อ) หากลู กค้าให้ทางบริ ษทั
ดาเนินการในส่ วนของวีซ่าอเมริ กาทั้งหมด เสี ยค่าธรรมเนี ยมและค่าดาเนินการเพิ่มท่านละ 7,000 บาท (ในกรณี น้ ีทาง
บริ ษทั จะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาทาการสัมภาษณ์อีกที)
การชาระเงิน งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 35 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มี ผ้ ูเดิ นทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ น ทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง





 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่ านถู ก ปฏิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่ องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ น ทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในอเมริ กา-แคนาดา จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มี
จะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสาย
การบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง
เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่ งอยูใ่ นความความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

