
 

 

 
 

 

 

03.35 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ  ตวัอกัษร M ประต ู7 เคานเ์ตอรส์ายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก
โดยมีเจา้หนา้ของบรษิัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนการเดนิทาง 

06.35 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สูฮ่อ่งกง เท่ียวบนิท่ี CX 616 

10.25 น. เดนิทางถึงสนามบนิฮอ่งกงเพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
14.00 น. เหินฟ้าตอ่จากฮอ่งกง สูส่นามบนิซานฟรานซิสโก โดยเท่ียวบนิท่ี CX 870 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล **** 

วันอาทิตยท์ี ่

 5 เม.ย. 2563 
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซานฟรานซิสโก  [1] 



11.35 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก  ดินแดนท่ีมีเอกลกัษณด์ว้ยอาคารตกึรามนอ้ยใหญ่ลว้นสรา้ง
อยู่ตามเนินเขาสูงๆ ต ่าๆ ของตัวเมืองซึ่งตัง้อยู่ในโอบลอ้มของขุนเขาและทะเล หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านทุกท่านเดินเล่นท่ี Pier39 จุด 
check-in และเป็นศนูยร์วมของรา้นขายของท่ีระลึกและรา้นอาหารมากมาย และอีกหนึ่งอย่างท่ี
พลาดไม่ได้เม่ือท่านไดเ้ดินทางมาถึงเมืองซานฟรานซิสโก นั่นก็คือ การได้รับประทานปูท่ีมี
ช่ือเสียงของเมืองนี ้นั่นคือ Dungeness Crab ปชูนิดนีเ้ป็นปท่ีูสามารถหาทานไดท่ี้เมืองนีเ้ทา่นัน้ 
จากนัน้น าท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s Wharf  ลงเรือเฟอรร์ี่เพ่ือ “ลอ่งเรือ” ชมอา่วซานฟรานซิสโก 

เพลิดเพลินกบัอากาศสดช่ืนพรอ้มชมความงามของตวัเมืองซึ่งตัง้อยู่รมิอ่าวท่ีมีธรรมชาติสวยงาม 
เรือจะแลน่ผา่นคกุอลัคาทราส ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นคกุท่ีไดช่ื้อวา่เป็นคกุท่ีแข็งแกรง่มากท่ีสดุในสมยั
นัน้นกัโทษท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดซึ่งเคยถกูคมุขงัอยู่ท่ีน่ีและเสียชีวิตในคกุแห่งนีก็้คือ  “อลัคาโปน” 
เจา้พอ่มาเฟียแหง่นครชิคาโกนั่นเอง น าทา่นสู ่สะพานโกลเด้นเกต อนัโดง่ดงัเพ่ือถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึก สะพานแห่งนีเ้คยไดช่ื้อว่าเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลกมาก่อน และถือเป็นหนึ่งใน
สะพานท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดในสมัยนัน้ในการก่อสรา้ง  ดว้ยสภาพแวดลอ้มของเมือง
ซานฟรานซิสโกท่ีเป็นเขาและมีลมแรงตลอดทัง้ปี จงึเป็นอปุสรรคส าคญัในการก่อสรา้ง  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น  
เขา้พกัโรงแรม Four Points by Sheraton Bay Bridge หรือเทียบเทา่ ( - / - / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าทกุท่านน่ังรถราง (Cable Car) ซึ่งถือว่าเป็นเอกลกัษณอ์ย่างหนึ่งของเมืองซานฟรานฯโดยผูใ้ด
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยังเมืองซานฟรานซิสโกก็จะตอ้งลองนั่งรถรางเพ่ือสมัผัสกับประสบการณ์
แปลกใหม่และยงัไดส้มัผสักับวิวทิวทศันท่ี์สวยงามโดยรอบของเมืองดว้ย จากนัน้น าท่านชมถนน 
Crookest Street หรือเรียกว่า “ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนท่ีคดเคีย้วท่ีสุดในโลกและสองขา้ง
ทาง มีไมป้ระดบัมากมายอย่างสวยงาม น าทุกท่านเดินทางสู่เมืองมอนเทอเรย์ (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเก่าท่ีอยูไ่ปทางใตข้องซานฟรานซิสโก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย ให้ท่านไดเ้ดินเล่นท่ี Cannery Row ถนนริมน า้ของเมือง Monterey เป็นท่ีตัง้ของโรงงานบรรจุ

กระป๋องซารดี์นจ านวนหนึ่งในปัจจุบนั กระป๋องสดุทา้ยปิดในปี 1973 และพาท่านขบัรถชมวิวริม
ทะเลไปตามถนน 17-Mile Drive ถนนเสน้ยาว17ไมลเ์รียบไปตามชายฝ่ังแปซิฟิก ผ่านชมบา้นพกั
ตากอากาศสดุหรูริมทะเลตามไหลเ่ขาท่ีเหล่าเซเลปและซุปตารท์ัง้หลายซือ้ไวเ้พ่ือพกัผ่อนยามวา่ง 
ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับตน้ The Lone Cypress ท่ีขึน้บนหินแกรนิตตัง้ตระหง่านอยู่โดดเด่ียวริม
ทะเลมานานกวา่ 250 ปี ตน้ไซเปรสนีไ้ดช่ื้อวา่เป็นไอคอนของตะวนัตกและไดร้บัการขนานนามว่า
เป็นตน้ไมท่ี้ถกูถ่ายรูปมากท่ีสดุในอเมริกาตะวนัตก  

วันจันทร์ที ่

 6 เม.ย. 2563 
ซานฟรานซสิโก – มอนเทอเรย์ – พาโซโรเบิล  [2] 



 น าทา่นเดนิทางสู่เมืองพาโซโรเบลิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีตัง้อยูบ่นแมน่ า้
ซาลินาสแคลิฟอรเ์นียเมืองนีเ้ป็นท่ีรูจ้กัจากน า้พุรอ้นความอุดมสมบูรณข์องแหล่งผลิตไวน ์การ
ผลิตน า้มนัมะกอก สวนอลัมอนด ์และอตุสาหกรรมท่ีเกิดขึน้ใหมคื่อการปลกูกญัชา 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น 
เขา้พกัโรงแรม Courtyard by Marriott Paso Robles หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโซลแวง Solvang (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆท่ี
ตัง้อยู่ระหว่างซานฟรานซิสโกและลอสแองเจลลิส เป็นเมืองท่ีมีกลิ่นอายความเป็นเดนมารก์ใน
ดนิแดนอเมรกิา สถาปัตยกรรมตา่งๆจงึออกไปในแบบเดนิส ใหท้า่นไดเ้ดินเล่นถ่ายรูปชมเมือง และ
ท่ีพลาดไมไ่ดคื้อการชิมขนมปังเดนิสท่ีมีขายทั่วไปในเมือง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่  Camarillo Premium Outlets เอ้าเลทสินค้าแบรนด์ดัง  อาทิ เช่น Gucci, 

Armani, Tory Brush, Kate Space, Coach, etc. และสายกีฬาหา้มพลาดกบั Lululemon, Nike, 
Adidas, Under Amor, และอีกหลากหลายแบรนดม์ากมายใหท้า่นไดเ้ดนิเลือกซือ้ตลอดบา่ย 
(อาหารกลางเยน็ตามอธัยาศยัเพือ่ใหท้่านสนกุสนานกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งเตม็ที)่ 

ค ่า ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพักในเมืองปาลม์เดล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง)เขา้พกัโรงแรม Hilton Garden Inn Palmdale หรือเทียบเทา่ ( B / L / - )  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองท่ีตัง้อยู่ในรฐัเนวาดา สหรฐัอเมริกา (ระยะทาง 394 
กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและคนทั่วโลกใหฉ้ายาว่า 
"เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ช่ือว่าเป็น "America's Playground" หรือ
สนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานท่ีๆ มีลักษณะพิเศษเพราะเมืองทัง้เมือง
เจริญเติบโตขึน้มาจากความก้าวหนา้ของกิจการการพนัน  เป็นแรงดึงดูดหลักใหน้ักท่องเท่ียว
หลั่งไหลเขา้มาต่อมาไดพ้ัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียงไดแ้ก่  โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนย์
ประชมุ รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ซึ่งลว้นแลว้แตมี่ความโออ่า่อลงัการ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
จากนัน้น าทกุท่านชอ้ปป้ิงท่ี Las Vegas Premium Outlets ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดีท่ีสดุและใหญ่
ท่ีสุดในลาสเวกัส และยังมีสินค้าแบรนดเ์นมมากมาย อาทิเช่น Coach, Burberry, Lacoste, 
Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies, Miss sixty, Calvin Klein เป็นตน้  

เย็น อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการเดนิชอ้ปป้ิง 

วันอังคารที่ 

 7 เม.ย. 2563 
พาโซโรเบิล – โซลแวง – ปาล์มเดล [3] 

วันพุธที ่

 8 เม.ย. 2563 
ปาล์มเดล – ลาสเวกัส [4] 



เขา้พกัโรงแรม Excalibur Hotel and Casino หรือเทียบเทา่ ( B / L / - )  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน แห่งรัฐอริโซน่า ท่านจะพบกับความ
ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งของภมูิประเทศอนัยิ่งใหญ่ซึ่งยากจะหาท่ีไหนในโลกเสมอเหมือนไดใ้นขนาดอนั
ไพศาลโดยเป็น โตรกเขาท่ีมีความยาวถึง 442 ก.ม. กวา้ง  28 ก.ม.และลึกถึง 1.6 ก.ม. (ระยะทาง 
555 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชม.) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าท่านชมความงามสง่าของแกรนดแ์คนยอน ซึ่งมีหนา้ผาหินท่ีมีอยู่เป็นชัน้ ๆ ถึง 13 ชัน้ โดยชัน้

ลา่งสดุมีอายถุึง 2,000 ลา้นปี น าทา่นชมความงามของแกรนดแ์คนยอน ณ จดุชมวิวบรเิวณ เซ้าท์

ริม (South Rim) ซึ่งเป็นหนา้ผาดา้นใต ้อยูใ่นระดบัความสงูถึง 8,200 ฟตุ 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น 

โรงแรม Best Western Premier Squire Inn หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมือง เพจ (Page) (ระยะทางประมาณ 220 กม. / ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 
ชม.) เป็นเมืองท่ีก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1957 โดยเริ่มตน้จากการเป็นหมู่บา้นของคนงานสรา้งเข่ือน 
Glen Canyon หลงัจากนัน้ก็มีการพฒันาชมุชน ขยายเป็นเมืองดงัเชน่ในปัจจบุนั โดยเมืองเพจ นี ้
ตั้งอยู่ทางตอนบนของรัฐ Arizona เรียกได้ว่าเป็นเมืองต้นน ้าของแกรนด์ แคนยอนก็ว่าได้  
เน่ืองจากแมน่ า้ โคโลราโดจะไหลจากเมืองเพจ ลงใตไ้ปสูแ่กรนด ์แคนยอน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
น าท่านชม Horseshoe Bend ซึ่งเป็นโคง้น า้ของแม่น า้โคโลราโด คลา้ยกับเกือกมา้ ผืนน า้ซึ่งอยู่
ดา้นล่างของโคง้น า้แห่งนีเ้ป็นสีเขียวเขม้ เหลือบน า้เงิน ประกอบบรรยากาศ และทศันียภาพของ
บรเิวณโดยรอบนี ้ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพสวยงามตามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น 
เขา้พกัโรงแรม Courtyard by Marriott Page at Lake Powell หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

วันพฤหัสบดทีี ่

 9 เม.ย. 2563 
ลาสเวกสั – อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อนฝั่งใต้ [5] 

วันศุกร์ที ่

 10 เม.ย. 2563 
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน – เพจ [6] 

วันเสาร์ที ่

 11 เม.ย. 2563 
เพจ – แอนทีโลป – ลาสเวกัส [7] 



น าท่านชมความมหศัจรรยข์องแอนทีโลป แคนยอน หบุเขาท่ีอนัตรายท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ซึ่ง
ถือวา่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีดงึดดูใจจากชา่งภาพทั่วโลก เพราะสีสนัจากธรรมชาต ิซึ่งก่อเกิดจาก
การตกกระทบของแสงอาทิตย์ท่ีสาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชั้นหิน Navajo 
Sandstone เกิดเป็นความสวยงามท่ีน่าประทบัใจกบันักท่องเท่ียวทกุคนท่ีเดินทางมา ณ ท่ีแห่งนี ้ 
ดว้ยความคดเคีย้ว สลบัซับซอ้นไปตามซอกหลืบของหนา้ผา  สีสันท่ีเห็นใน Antelope Canyon 
จึงเปล่ียนไปตามการหกัเหของแสงในฤดกูาลต่างๆ  ในฤดรูอ้น สีจะออกเป็นโทนสีแดง สม้ และ 
ม่วง ในฤดูใบไมร้่วง สีจะออกเป็นโทนสีอ่อน สบายตา  แม ้Antelope Canyon จะขึน้ช่ือว่าเป็น 
หบุเขาท่ีอนัตรายท่ีสุด แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นหุบเขาท่ีสวยท่ีสุด และเป็นหนึ่งในสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวจากทั่วโลก และไดร้บัความนิยมในการถ่ายรูปมากท่ีสดุแห่ง
หนึ่งในอเมรกิา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองท่ีตัง้อยู่ในรฐัเนวาดา สหรฐัอเมริกา (ระยะทาง 439 
กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  
เขา้สูโ่รงแรม Excalibur Hotel and Casino หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง ลอสแองเจลิส หรือท่ีรูจ้กักนัในช่ือ แอล.เอ.  (ระยะทาง 435 กม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ในรฐัแคลิฟอรเ์นียเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดเป็น
อนัดบั 2 ในประเทศสหรฐัอเมริกา และเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ , วฒันธรรม และ
วงการบนัเทิง  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
น าทา่นสู่ยา่น ฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาท่ีไดส้รา้งสรรคห์นงัดงัจากอดีตจนถึงปัจจบุนัให้
ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่ถ้วน ท่านจะได้ชม แมนไชนีส เธียเตอร์  (Mann’s Chinese 

Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต ์ซึ่งปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น TCL Chinese Theatre และชม 
ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนท่ีดาราระดบัฮอลลีวดูเป็น
จ านวนมาก ไดป้ระทบัรอยมือและรอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนนแห่งนีซ้ึ่งท่านจะไดถ้่ายรูปกบัรอยมือ 
รอยเทา้ ของเหลา่ดาราช่ือดงัท่ีประทบัไวพ้รอ้มช่ือจารกึของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวดู เช่น 
ทอม แฮงค,์ แบรทพิท, แองเจลินา่ โจล่ี, ทอม ครูซ เป็นตน้ 
ก่อนอ าลาสหรฐัอเมรกิา น าทา่นเดนิเลน่ชมวิวพระอาทิตยต์กท่ี ชายหาดซานตาโมนิกา้ อนัเล่ืองช่ือ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น 
ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตลิอสแองเจลิส เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

วันอาทิตยท์ี ่

 12 เม.ย. 2563 
ลาสเวกัส – ลอสแองเจลลิส – สนามบนิลอสแองเจลลิส [8] 

วันจันทร์ที ่

 13 เม.ย. 2563 
ลอสแองเจลลิส – ฮ่องกง [9] 



00.30 น.        เหินฟ้าจาก ลอสแองเจลิสสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี CX 881 

                               **** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**** 
 

06.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิฮอ่งกงเพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
08.55 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยเท่ียวบนิ CX 717 

10.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 
 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 5 - 14 เม.ย. 2563 
ผูใ้หญ่ทา่นละ   (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 99,999 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี   (นอนกบัผูใ้หญ่1ทา่น) 95,999 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  (นอนกบัผูใ้หญ่2ทา่น และไมมี่เตียงเสรมิ) 79,999 

ผู้ใหญ่ท่านทีส่าม (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตยีงเสริม) 97,999 

พกัหอ้งเด่ียว (จา่ยเพิ่ม) 20,000 

ไมเ่อาตั๋วเครื่องบนิ (หกัคืน) 25,000 
กรุ๊ปขั้นต ่าเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

***โรงแรมสว่นใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผูใ้หญ่และตอ้งการพกั 3 ท่านต่อหนึ่ง
หอ้งหรือเด็กพกักับผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งหอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทัง้นีเ้พื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุ
เพลงิไหมใ้นหอ้งพกัและมีการอพยพ ซึง่เป็นหนึง่ในกฎหมายของบางรฐัในประเทศ*** 

การส ารองที่น่ัง 

⁜ บรษัิทฯ ขอรบัคา่มดัจ าส าหรบัการส ารองทา่นละ 30,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบรษัิทภายใน 1 วนั  

⁜ 
สว่นที่เหลือของราคาทวัร ์กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการส ารองการเดินทาง
นัน้ 

  ถกูยกเลกิ และบรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 
 

อัตรานี้รวม: 

☑ คา่ตั๋วเครือ่งบินไป – กลบั Economy Class สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (Cathay Pacific) 

☑ คา่รถรบั – สง่ปรบัอากาศตามรายการ 

☑ คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบหุรอืในระดบัเดียวกนั 

☑ คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

☑ คา่เขา้สถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 

☑ คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 

วันอังคารที่ 

 14 เม.ย. 2563 
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [10] 



☑ คา่ขนกระเป๋าซึง่สายการบินมีบรกิารส าหรบักระเป๋าทา่นละ 2 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั หากน า้หนกัหรอืจ านวนของ 

  กระเป๋าเกินกวา่ที่ก าหนดทา่นอาจตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 

☑ คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสยีชีวิต (ส าหรบัผูท้ี่อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

☑ คา่รกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหต ุวงเงินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท้ี่อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

☑ คา่ประกนั และ คา่รกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตุ ไมค่รอบคลมุผูเ้ดินทางที่มีอายเุกิน 80 ปี 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

☒ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์(5 USD ตอ่วนัตอ่คน) 

☒ คา่ทิปคนขบัรถ (5 USD ตอ่วนัตอ่คน) 

☒ Hotel Porter คา่ทิปยกกระเป๋า (3 USD ตอ่ใบ จ่ายตรงกบัทางคนยกกระเป๋า) 

☒ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (PASSPORT) 

☒ คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

☒ คา่น า้หนกักระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินก าหนดไว ้

☒ คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่อาหารเครือ่งดื่มพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีและอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 

☒ คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

☒ คา่บรกิารรา้นอาหารบางรา้นกรณีที่ตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ คา่ธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึน้) ราคา ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงนิเต็มจ านวน 

⁜ ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 - 30 วนั คืนเงนิคร่ึงหน่ึงของค่าทัวร ์

⁜ ยกเลกิการเดินทางกะทนัหนัก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทั้งสิน้ 

⁜ ยกเวน้กรณีที่ทางบรษัิทฯ น าเงินช าระคา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่แลนด ์เพื่อเตรยีมการจดัน าเที่ยว ก่อนผูเ้ดินทางจะมีการแจง้ยกเลกิ 

  การเดินทางกบัทางบรษัิทฯนัน้ ทางบรษัิทฯสามารถหกัช าระคา่ใชจ้่ายตามจรงิก่อนที่จะคืนใหผู้โ้ดยสารได ้เช่น เที่ยวบินพเิศษ  
  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแ้คบ่างสว่น เนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

เงือ่นไข และ หมายเหตุ 

⚠ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรม และ เง่ือนไขทัง้หมด โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

⚠ คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 ทา่นและทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิ หรอื เลือ่นหรอืเปลีย่นแปลงการ 
  เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

⚠ บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาคา่บรกิารในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่ภาษีน า้มนั หรอืมีการ 
  ประกาศขึน้หรอืลดคา่เงินบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 

⚠ บรษัิทฯ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีทอ่งเที่ยวอื่นเพื่อทดแทน  
  หรอืคืนคา่เขา้ชมแก่ผูเ้ดินทาง 

⚠ บรษัิทฯ ขอลงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรม  
  สภาวะทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิท โดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั 
  ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

⚠ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การ 
  ก่อการจลาจล ความลา่ชา้ของเที่ยวบิน การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

⚠ บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ผลที่เกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูหา้มเขา้ประเทศนัน้ๆ การน าสิง่ของผิดกฏหมาย 



  ไปหรอืกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤติที่สอ่ไปในทางเสือ่มเสยีและผิดกฏหมาย 

⚠ การไมร่บัประทานอาหารในบางมือ้ ไมเ่ที่ยวตามรายการทอ่งเที่ยว การออกหรอืเขา้กรุป๊ก่อนหรอืหลงัตารางรายการท่ีก าหนด 
  ทางบรษัิทฯขออนญุาตไมห่กัคืนคา่ใช่จ่ายในสว่นท่ีไมไ่ดร้บับรกิารนัน้ๆ 

⚠ กรณีที่ทา่นจะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เลม่สนี า้เงิน) / หนงัสอืเดินทางนกัการทตู (เลม่สแีดง) ในการเดินทางกบัคณะ  
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบหากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้หรอืออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการทอ่งเที่ยวจะใช ้
  หนงัสอืเดินทางบคุคลธรรมดาเทา่นัน้ (เลม่สเีลอืดหม)ู 

⚠ 
การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกบัคณะ หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางทั้งขาไปและขา
กลบั 

  ทา่นจะตอ้งแจง้กบัทางบรษัิทฯ เพื่อท าการตรวจสอบสถานะท่ีนั่งในวนัเดินทางที่ทา่นตอ้งการเปลีย่น และผูโ้ดยสารจะเป็น 
  ผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที่ทางสายการบินเรยีกเก็บ และเป็นผูก้  าหนด 

⚠ ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ และตอ้งการยกเลกิการใชต้ั๋ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 
  และเง่ือนไขของสายการบินนัน้ๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถท าการคืนตั๋ว หรอื refund ไดเ้ทา่นัน้) 

⚠ หากทา่นไมเ่ดินทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครือ่งบินขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้

⚠ ในกรณีที่ลกูคา้ซือ้ตั๋วเครือ่งบินเอง และมาเที่ยวรว่มกบัคณะ (join tour) ลกูคา้ตอ้งเดินทางมาพบคณะเอง และรบัผิดชอบ 
  คา่ใชจ้่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ ทา่นท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบรษัิทฯก่อน เพื่อยืนยนัการเดินทาง หากไมไ่ดร้บัการยืนยนัจากทางบรษัิทฯ 
  และไดท้ าการออกตั๋วไปแลว้นัน้ บรษัิทฯไมข่อรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สนิ 

⚠ หลงัจากการจอง และ ช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ทา่นยอมรบัในขอ้ตกลง และ เง่ือนไขที่ระบไุวข้า้งตน้ 
  

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเทศกาล ตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ค่าธรรมเนียมตั๋วและภาษีน า้มัน 

และปัจจัยอื่นๆ ฉะน้ันโปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกคร้ัง 

 

 

 

 


