
 

 

 

 

14.30 น.                 คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภูมิ ตวัอกัษร S ประต ู9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไชนา่ แอรไ์ลน ์                    

                               โดยมีเจา้หนา้ของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

17.30 น.        เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สูไ่ตห้วนั เท่ียวบนิท่ี CI 836 

22.10 น. เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตเิถาหยวนเพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 

วันพฤหัสบดทีี ่       

9 เม.ย. 63 
กรุงเทพฯ – ไทเป – ซานฟรานซิสโก [1] 



23.35 น. เหินฟ้าตอ่จากไตห้วนั สูส่นามบนินานาชาตซิานฟรานซิสโก โดยเท่ียวบนิท่ี CI 004 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล **** 

20.40 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ย

แลว้  น าทา่นเดนิทางเขา้โรงแรม  

เขา้พกัโรงแรม Four Points by Sheraton Bay Bridge ( - / - / - ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าทุกท่าน น่ังรถราง (Cable Car) ซึ่งถือว่าเป็นเอกลกัษณอ์ย่างหนึ่งของเมืองซานฟรานฯ โดยผูใ้ดท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวยงัเมืองซานฟรานซิสโกก็จะตอ้งลองนั่งรถรางเพ่ือสัมผสักับประสบการณแ์ปลก

ใหม่และยงัไดส้ัมผสักับวิวทิวทัศนท่ี์สวยงามโดยรอบของเมืองดว้ย จากนัน้น าท่านชมถนน Crookest 

Streetหรือเรียกว่า “ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนท่ีคดเคีย้วท่ีสุดในโลกและสองขา้งทาง มีไมป้ระดบั

มากมายอย่างสวยงาม จากนั้นน าท่านทุกท่านเดินเล่นท่ี Pier39 ท่าเรือท่ีมีช่ือเสียงและเป็นแหล่ง

ทอ่งเท่ียวท่ีพลาดไม่ได ้หากท่านไดม้าเยือนซานฟรานซิสโก ท่ีน่ีคือจดุ check-in และเป็นศนูยร์วมของ

รา้นขายของท่ีระลึกและรา้นอาหารมากมาย และอีกหนึ่งอย่างท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือท่านไดเ้ดินทางมาถึง

เมืองซานฟรานฯ นั่นก็คือการไดร้บัประทานปท่ีูมีช่ือเสียงของเมืองนี ้ นั่นคือ Dungeness Crab ปชูนิด

นีเ้ป็นปท่ีูสามารถหาทานไดท่ี้เมืองนีเ้ทา่นัน้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย จากนั้นน าท่านสู่ ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอรร์ี่เพ่ือ “ล่องเรือ” ชมอ่าวซานฟรานซิสโก

เพลิดเพลินกบัอากาศสดช่ืน พรอ้มชมความงามของตวัเมืองซึ่งตัง้อยูร่ิมอ่าวท่ีมีธรรมชาติสวยงามท่ีสดุ     

แห่งหนึ่งในโลก เรือจะแล่นผ่าน คุกอัลคาทราส ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นคกุท่ีไดช่ื้อว่าเป็นคกุท่ีแข็งแกร่ง

มากท่ีสุดในสมยันัน้ นกัโทษท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดซึ่งเคยถูกคมุขงัอยู่ท่ีน่ีและเสียชีวิตในคกุแห่งนีก็้คือ         

“อัลคาโปน” เจา้พ่อมาเฟียแห่งนครชิคาโกนั่นเอง น าท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกต อันโด่งดงั เพ่ือ

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก สะพานแห่งนีเ้คยไดช่ื้อว่าเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสดุในโลกมาก่อนและถือเป็น

หนึ่งในสะพานท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสุดในสมยันัน้ในการก่อสรา้ง ดว้ยสภาพแวดลอ้มของเมือง

ซานฟราน        ซิสโกท่ีเป็นเขาและมีลมแรงตลอดทัง้ปี จึงเป็นอุปสรรคส าคญัในการก่อสรา้ง สะพาน

แหง่นีส้รา้งในสมยัประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท ์เม่ือปี ค.ศ. 1933 เสรจ็สมบรูณใ์นปี ค.ศ. 1937 

จากนัน้น าท่านสู่ Union Square ย่านชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองแหล่งรวมสินคา้หลากหลายย่ีหอ้ใหท้่านได้

เลือกซือ้ท่ีน่ีเปรียบเสมือนสยามสแควข์องไทย เป็นศนูยร์วมของแฟชั่น สินคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย

ย่ีหอ้จะมารวมกนัอยู ่ณ ท่ีแหง่นี ้อิสระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ ถ่ายภาพ หรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

วันศุกร์ที ่       

10 เม.ย. 63 
ซานฟรานซสิโก [2] 

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2584.%25E0%25B8%25A8._1933
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2584.%25E0%25B8%25A8._1937


เย็น รบัประทานอาหารเย็น 

 เขา้พกัโรงแรม Four Points by Sheraton Bay Bridge ( B / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าทุกท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (YOSEMITE NATIONAL PARK) (ระยะทาง 

309 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เพ่ือชมความงามทางธรรมชาติท่ีสวยงามและสมบูรณ์

ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก อทุยานแห่งชาติโยเซมิติถกูประกาศใหเ้ป็นอทุยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1890 และ

มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเย่ียมชมกว่า 1 ลา้นคนต่อปี  สมัผสัธรรมชาติ ชมพนัธุไ์มแ้ปลกตา สายน า้และ

น า้ตก โดยอทุยานแหง่นีเ้ป็นอทุยานแหง่แรกของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าท่านแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามจุดท่ีน่าสนใจและสวยงามต่างๆภายในอุทยาน  น าท่านเท่ียวชม       

ความงามโดยรอบของอุทยานท่ีความกวา้งใหญ่และมีพืน้ท่ีทัง้หมดถึง 7 แสนกว่าเอเคอร ์ชมความ

ยิ่งใหญ่ของภเูขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ El Capitan ท่ีมีความสงูถึง 2,900 ฟุต ท่ีตัง้ตระงานอยูใ่จกลาง          

ของอทุยาน จากนัน้ชมความงามของ น ้าตกโยเซมิติ (Yosemite Falls) ท่ีความสงูถึง 2,425 ฟตุ และ

ไหลลงมาจากยอดเขาของภูเขาเซียร่า เนวาดา้ โดยน า้ตกนีจ้ะมีดว้ยกันทัง้หมด 3 ชัน้ ซึ่งมีความงาม

และ          ความสูงแตกต่างกันไป  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ         2 ชั่วโมง) “เฟรสโน” เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 8 ของมลฑลรฐัแคลิฟอรเ์นีย เป็น

ศนูยก์ลางการธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพสงู ถนนทกุสายดเูหมือนจะใหม่หมด รถเมลจ์อดปา้ยตรงเวลา

ท่ีสดุ อาคารท่ีสงูท่ีสดุในเมืองนีเ้พียงแค่ 20 ชัน้ จึงไม่บดบงัทิวทศันช์นบทของท่ีน่ี ในฐานะเมืองใหม่จึง

มีความเป็นเมืองส าหรบั "มนุษยเ์ดินดิน" มากกว่าหุ่นยนตห์รือคนบา้ดาวตลก/นักรอ้งแดนน่ีเคยเ์คย

กล่าวถึงเมืองเฟรสโนไวว้่า "ฮลัโหล (สวสัดี) เฟรสโน, ลาก่อนเฟรสโน" ในขณะท่ีชาวลอสแองเจลิสและ

ชาวซานฟรานซิสโก ซึ่งมองเฟรสโนท่ีอยู่ระหว่างมหานครทัง้สองนีเ้ป็นเรื่องตลกและคอ่นขา้งดแูคลน  

"ชาวชานเมือง" เฟรสโนวา่ "รอ้นเหมือนนรกไมมี่อารยธรรมไมมี่ชีวิตกลางคืนฯลฯ" 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น 

เขา้พกัโรงแรม Radisson Hotel Fresno Conference Center ( B / L / D ) 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าทกุทา่นเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองท่ีตัง้อยู่ในรฐัเนวาดา สหรฐัอเมรกิา (ระยะทาง 637 กม. ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 7 ชั่วโมง) เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมรกินัและคนทั่วโลกใหฉ้ายาวา่ "เมืองแห่งบาป"  

วันอาทิตยท์ี ่      

12 เม.ย. 63 
เฟรสโน – ลาสเวกัส [4] 

วันเสาร์ที ่       

11 เม.ย. 63 
ซานฟรานซิสโก – อุทยานแห่งชาติโยซิเมติ – เฟรสโน [3] 



(Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ช่ือว่าเป็น  "America's Playground" หรือสนามเด็กเล่นของ

สหรฐัอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานท่ีๆมีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึน้มาจาก

ความกา้วหนา้ของกิจการการพนนั เป็นแรงดงึดดูหลกัใหน้กัท่องเท่ียวหลั่งไหลเขา้มา ตอ่มาไดพ้ฒันา

ไปสูธุ่รกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศนูยแ์สดงสินคา้ ศนูยป์ระชมุ รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ซึ่ง

ลว้นแลว้แตมี่ความโออ่า่อลงัการ ขนาดใหญ่มากกวา่ท่ีอ่ืนในโลกเลยก็วา่ได ้

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าท่านเดนิทางตอ่สู่เมืองลาสเวกสั เม่ือเดินทางถึงเมืองลาสเวกสัแลว้ น าทกุท่านชอ้ปป้ิงท่ี ลาสเวกัส        

พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (Las Vegas Premium Outlets) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีดีท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุด         

ในลาสเวกัสและยังมีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, 

Salvador Farragamo, Energies, Miss sixty, Calvin Klein เป็นตน้  

เย็น อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการเดนิชอ้ปป้ิง 

เขา้พกัโรงแรม Circus Circus Resort & Casino ( B / L / - ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนย่อน ท่านจะไดพ้บกับความยิ่งใหญ่ของภูผาหินท่ี

สรา้งสรรคจ์ากธรรมชาตมิานบัลา้นๆปี (ระยะทาง 199 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

เท่ียง  รบัประทานอาหารภายในอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น 

Eagle Point, Skywalk Glass Bridge สกายวอรค์เป็นสะพานแก้วเกือกม้าท่ีมีความสูง 4,000  feet  

หรือ 1,200 เมตร เหนือแม่น า้โคโลราโดท่ีทอดผ่านหุบเหวของแกรนตแ์คนย่อน พิสูจน์มาแล้วว่า

สามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนกัๆไดอ้ย่างปลอดภัย ระหว่างทางเดินนัน้เป็นกระจกใส ถา้

มองลงไป         จะเห็นเหวท่ีอยู่ด้านล่างไดอ้ย่างชัดเจนและหวาดเสียว ให้ท่านไดป้ระทับใจกับ

ประสบการณนี์ ้(Skywalk Glass Bridge ไม่อนุญาตให้น ากล้องถ่ายรูปส่วนตัวขึน้ไปถ่าย ต้องใช้

บริการของอุทยานเท่าน้ัน             ราคาใบละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอรส์ าหรับเก็บ

กล้องถ่ายรูป) 

Guano Point จุดนีท้่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลีล้ับของแกรนดแ์คนย่อนและแม่น า้

โคโลราโด (หากท่านใดที่ต้องการจะน่ังเฮลิคอปเตอร ์สามารถแจ้งความประสงคกั์บหัวหน้า

ทัวรไ์ด้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิประมาณ $220 ต่อท่าน) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น 

เขา้พกัโรงแรม Circus Circus Resort & Casino ( B / L / D ) 

วันจันทร์ที ่           

13 เม.ย. 63 
ลาสเวกสั – สกายวอล์ค – ลาสเวกัส [5] 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง ลอสแองเจลิส หรือท่ีรูจ้กักนัในช่ือ แอล.เอ. (ระยะทาง 376 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง) ตัง้อยูใ่นรฐัแคลิฟอรเ์นีย เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสดุเป็น

อนัดบั 2         ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ, วฒันธรรมและ

วงการบนัเทิง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 

น าทา่นสู ่Ontario Mills Outlets ใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมตา่ง ๆ ในราคาท่ีถกูกวา่เมืองไทย 

เย็น  อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการเดนิชอ้ปป้ิง 

เขา้พกัโรงแรม Doubletree by Hilton Los Angeles-Rosemead ( B / L / - ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกของซานตาโมนิก้าและดว้ย

พืน้ท่ีมากกว่า 8,800 ไร่ของภูมิประเทศอนัเขียวขจี อีกทัง้ยงัเป็นสวนสาธารณะเทศบาลท่ีใหญ่เป็น

อนัดบั 10  ในประเทศสหรฐัอเมรกิา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าทา่นสูย่่าน ฮอลลีวู้ด (Hollywood) เมืองมายาท่ีไดส้รา้งสรรคห์นงัดงัจากอดีตจนถึงปัจจบุนัให้

ชาวโลกไดช้มมากมายนบัไมถ่ว้น ท่านจะไดช้ม แมนไชนีส เธียเตอร ์ (Mann’s Chinese Theatre) 

โรงหนงัแบบจีนประยกุต ์ซึ่งปัจจบุนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น TCL Chinese Theatre และชม ฮอลลีวูด วอล์

กออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนท่ีดาราระดบัฮอลลีวดูเป็นจ านวนมาก ได้

ประทบัรอยมือ และรอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนนแหง่นีซ้ึ่งทา่นจะไดถ้่ายรูปกบัรอยมือ รอยเทา้ ของเหล่า

ดาราช่ือดงัท่ีประทบัไวพ้รอ้มช่ือจารกึของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวดู เชน่ ทอม แฮงค,์ แบรทพิท, 

แองเจลินา่ โจล่ีทอม ครูซ เป็นตน้ ก่อนอ าลาสหรฐัอเมริกา น าทา่นเดินเลน่ชมวิวพระอาทิตยต์กท่ี 

ชายหาดซานตาโมนิกา้ อนัเล่ืองช่ือ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตอิอนตารโิอ เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ(B / L / D ) 

วันอังคารที ่           

14 เม.ย. 63 
ลาสเวกสั – ลอสแองเจลลิส [6] 

วันพุธที ่           

15 เม.ย. 63 
ลอสแองเจลลสิ – สนามบิน [7] 



00.05 น. เหินฟ้าจากออนตารโิอ สูไ่ตห้วนั โดยเท่ียวบนิท่ี CI 007 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล **** 
 

05.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิเถาหยวนเพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

07.05 น.  ออกเดนิทางตอ่ โดยเท่ียวบนิ CI 833 

09.45 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

 
อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 9 – 17 เม.ย. 2563 

ผูใ้หญ่ทา่นละ   (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 79,999 

เดก็อายตุ  ่ากว่า 12 ปี   (นอนกบัผูใ้หญ่1ทา่น) 75,999 

เดก็อายตุ  ่ากว่า 12 ปี  (นอนกบัผูใ้หญ่2ทา่น และไมมี่เตียงเสรมิ) 59,999 

พกัหอ้งเด่ียว (จา่ยเพิ่ม) 15,000 

ผูใ้หญ่ทา่นท่ีสาม (นอนกบัผูใ้หญ่2ทา่น และไมมี่เตียงเสริม) 77,999 

ไมเ่อาตั๋วเครื่องบนิ (หกัคืน) 20,000 

กรุ๊ปขัน้ต  ่าเดนิทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต ่ากวา่ 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

***โรงแรมสว่นใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมรกิาจะไมมี่เตียงเสรมิหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ีเป็นผูใ้หญ่และตอ้งการพกั 3 

ทา่นตอ่หนึ่งหอ้งหรือเดก็พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไมมี่เตียงเสรมิ ทัง้นีเ้พ่ือหลีกเล่ียงความ

เส่ียงในกรณีเกิดเหตเุพลิงไหมใ้นหอ้งพกัและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรฐัในประเทศ*** 

การส ารองที่น่ัง 

⁜ 
บรษิัทฯ ขอรบัคา่มดัจ าส าหรบัการส ารองทา่นละ 30,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบรษิัท

ภายใน 1 วนั  

⁜ 
สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร ์ กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการ

ส ารองการเดนิทางนัน้ 

  ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

 

 

วันพฤหัสบดทีี ่           

16 เม.ย. 63 
ลอสแองเจลลสิ – ไทเป [8] 

วันศุกร์ที ่            

17 เม.ย. 63 
ไทเป - กรุงเทพฯ [9] 



อัตรานีร้วม: 

☑ คา่ตั๋วเครื่องบนิไป – กลบั Economy Class สายการบนิไชนา่ แอรไ์ลน ์(CHINA AIRLINES) 

☑ คา่รถรบั – สง่ปรบัอากาศตามรายการ 

☑ คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

☑ คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 

☑ คา่เขา้สถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

☑ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

☑ 
คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบนิมีบรกิารส าหรบักระเป๋าท่านละ 2 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั หากน า้หนกัหรือ
จ านวนของ 

  กระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 

☑ คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

☑ คา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

☑ คา่ประกนั และ คา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผูเ้ดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

☒ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์(5 USD ตอ่วนัตอ่คน) 

☒ คา่ทิปคนขบัรถ (5 USD ตอ่วนัตอ่คน) 

☒ Hotel Porter คา่ทิปยกกระเป๋า (3 USD ตอ่ใบ จา่ยตรงกบัทางคนยกกระเป๋า) 

☒ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (PASSPORT) 

☒ คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรฐัอเมรกิา 

☒ คา่น า้หนกักระเป๋าท่ีเกินจากท่ีสายการบนิก าหนดไว ้

☒ คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ คา่อาหารเครื่องดื่มพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดและอ่ืนๆท่ีไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 

☒ คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

☒ คา่บริการรา้นอาหารบางรา้นกรณีท่ีตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ คา่ธรรมเนียมน า้มนัของสายการบนิ (หากมีการปรบัขึน้) ราคา ณ วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

⁜ ยกเลิกการเดนิทางก่อนการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงนิเตม็จ านวน 

⁜ ยกเลิกการเดนิทางก่อนการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 - 30 วนั คืนเงินคร่ึงหน่ึงของค่าทัวร ์

⁜ ยกเลิกการเดนิทางกะทนัหนัก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆท้ังสิน้ 

⁜ 
ยกเวน้กรณีท่ีทางบรษิัทฯ น าเงินช าระคา่ตั๋วเครื่องบนิ คา่แลนด ์เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนผูเ้ดนิทางจะมี
การแจง้ยกเลิก 

  
การเดนิทางกบัทางบริษัทฯนัน้ ทางบริษัทฯสามารถหกัช าระคา่ใชจ้า่ยตามจรงิก่อนท่ีจะคืนใหผู้โ้ดยสารได ้
เชน่ เท่ียวบนิพิเศษ  

  
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแ้คบ่างสว่น เน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยใน
เท่ียวบนินัน้ๆ 

 



เงือ่นไข และ หมายเหตุ 

⚠ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม และ เง่ือนไขทัง้หมด โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

⚠ 
คณะเดนิทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 ทา่นและทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ
เปล่ียนแปลงการ 

  เดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

⚠ 
บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บรกิารในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตั๋วเคร่ืองบิน คา่ภาษีน า้มนั 
หรือมีการ 

  ประกาศขึน้หรือลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัท่ีจะเดนิทาง 

⚠ 
บรษิัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวอ่ืนเพ่ือทดแทน  

  หรือคืนคา่เขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทาง 

⚠ 
บรษิัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสาย
การบนิ โรงแรม  

  
สภาวะทางการเมือง และภยัธรรมชาต ิฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัท โดยถือผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยั 

  ของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

⚠ 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาต ิการนดั
หยดุงาน การ 

  ก่อการจลาจล ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

⚠ 
บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูหา้มเขา้ประเทศนัน้ๆ การน า
สิ่งของผิดกฏหมาย 

  
ไปหรือกลบัระหว่างการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไม่ถกูตอ้ง และความประพฤติท่ีสอ่ไปในทางเส่ือมเสียและ
ผิดกฏหมาย 

⚠ 
การไมร่บัประทานอาหารในบางมือ้ ไมเ่ท่ียวตามรายการทอ่งเท่ียว การออกหรือเขา้กรุ๊ปก่อนหรือหลงัตาราง
รายการท่ีก าหนด 

  ทางบรษิัทฯขออนญุาตไมห่กัคืนคา่ใชจ่า่ยในสว่นท่ีไมไ่ดร้บับรกิารนัน้ๆ 

⚠ 
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) / หนงัสือเดนิทางนกัการทตู (เลม่สีแดง) ในการเดนิทาง
กบัคณะ  

  
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบหากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติ
การทอ่งเท่ียวจะใช ้

  หนงัสือเดนิทางบคุคลธรรมดาเทา่นัน้ (เลม่สีเลือดหม)ู 

⚠ 
การเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกบัคณะ หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางทัง้
ขาไปและขากลบั 

  
ทา่นจะตอ้งแจง้กบัทางบรษิัทฯ เพ่ือท าการตรวจสอบสถานะท่ีนั่งในวนัเดนิทางท่ีท่านตอ้งการเปล่ียน และ
ผูโ้ดยสารจะเป็น 

  ผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีทางสายการบนิเรียกเก็บ และเป็นผูก้  าหนด 



⚠ 
ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ และตอ้งการยกเลิกการใชต้ั๋ว ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงินคืน (refund) 
ระยะเวลาตามระบบ 

  และเง่ือนไขของสายการบินนัน้ๆ (เฉพาะกรณีท่ีสามารถท าการคืนตั๋ว หรือ refund ไดเ้ทา่นัน้) 

⚠ หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้

⚠ 
ในกรณีท่ีลกูคา้ซือ้ตั๋วเครื่องบินเอง และมาเท่ียวรว่มกบัคณะ (join tour) ลกูคา้ตอ้งเดินทางมาพบคณะเอง และ
รบัผิดชอบ 

  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาพบคณะเอง 

⚠ 
ทา่นท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบรษิัทฯก่อน เพ่ือยืนยนัการเดนิทาง หากไมไ่ดร้บัการยืนยนั
จากทางบริษัทฯ 

  และไดท้  าการออกตั๋วไปแลว้นัน้ บรษิัทฯไมข่อรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน 

⚠ 
หลงัจากการจอง และ ช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยอมรบัในขอ้ตกลง และ เง่ือนไขท่ีระบไุว้
ขา้งตน้ 

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเทศกาล ตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ค่าธรรมเนียมตั๋วและภาษีน า้มัน 
และปัจจัยอื่นๆ ฉะน้ันโปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกคร้ัง 

 


