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วนัที ่       

10 เม.ย. 
ซานฟรานซสิโก [2] 

วนัที ่ 9 

เม.ย. 63 
กรงุเทพฯ – ไทเป – ซานฟรานซสิโก [1] 

14.30 น.         คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร S ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า แอร์

ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

17.30 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ไต้หวัน เที่ยวบินที่ CI 836 

22.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวนเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

23.35 น. เหินฟ้าต่อจากไต้หวัน สู่สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ CI 004 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **** 

20.40 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว  น าท่านเดินทางเข้าโรงแรม  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทุกท่าน นั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซานฟรานฯ 

โดยผู้ใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองซานฟรานซิสโกก็จะต้องลองนั่งรถรางเพ่ือสัมผัสกับ

ประสบการณ์แปลกใหม่และยังได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของเมืองด้วย 

จากนั้นน าท่านชมถนน Crookest Streetหรือเรียกว่า “ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนที่คด

เคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทาง มีไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม จากนั้นน าท่านทุกท่าน

เดินเล่นที่ Pier39 ท่าเรือที่มีช่ือเสียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ หากท่านได้มา

เยือนซานฟรานซิสโก ที่นี่คือจุด check-in และเป็นศูนย์รวมของร้านขายของที่ระลึกและ

ร้านอาหารมากมาย และอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เมื่อท่านได้เดินทางมาถึงเมืองซานฟราน

ฯ นั่นก็คือการได้รับประทานปูที่มีช่ือเสียงของเมืองน้ี นั่นคือ Dungeness Crab ปูชนิดนี้เป็น

ปูที่สามารถหาทานได้ที่เมืองนี้เท่านั้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
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วนัที ่       

11 เม.ย. 
ซานฟรานซสิโก – อทุยานแหง่ชาตโิยซเิมติ – เฟรสโน [3] 

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอร์รี่เพ่ือ “ล่องเรือ” ชมอ่าวซานฟ

รานซิสโกเพลิดเพลินกับอากาศสดช่ืน พร้อมชมความงามของตัวเมืองซึ่งต้ังอยู่ริมอ่าวที่มี

ธรรมชาติสวยงามที่สุด     แห่งหนึ่งในโลก เรือจะแล่นผ่าน คุกอัลคาทราส ซึ่งครั้งหนึ่งเคย

เป็นคุกที่ได้ชื่อว่าเป็นคุกที่แข็งแกร่งมากที่สุดในสมัยนั้น นักโทษที่มีช่ือเสียงมากที่สุดซึ่งเคย

ถูกคุมขังอยู่ที่นี่และเสียชีวิตในคุกแห่งนี้ก็คือ         “อัลคาโปน” เจ้าพ่อมาเฟียแห่งนครชิคา

โกนั่นเอง น าท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกต อันโด่งดัง เพ่ือถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สะพานแห่งนี้

เคยได้ช่ือว่าเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกมาก่อนและถือเป็นหนึ่งในสะพานที่ใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นในการก่อสร้าง ด้วยสภาพแวดล้อมของเมืองซานฟราน        

ซิสโกที่เป็นเขาและมีลมแรงตลอดทั้งปี จึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการก่อสร้าง สะพานแห่งนี้

สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เมื่อปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 

1937 จากนั้นน าท่านสู่ Union Square ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองแหล่งรวมสินค้า

หลากหลายยี่ห้อให้ท่านได้เลือกซื้อที่นี่เปรียบเสมือนสยามสแคว์ของไทย เป็นศูนย์รวมของ

แฟช่ัน สินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อจะมารวมกันอยู่ ณ ที่แห่งน้ี อิสระให้ท่านได้เดินเล่น 

ถ่ายภาพ หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

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

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทุกท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (YOSEMITE NATIONAL PARK) 

(ระยะทาง 309 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เพ่ือชมความงามทางธรรมชาติที่

สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อุทยานแห่งชาติโยเซมิติถูกประกาศให้เป็น

อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1890 และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกว่า 1 ล้านคนต่อปี  

สัมผัสธรรมชาติ ชมพันธุ์ไม้แปลกตา สายน้ าและน้ าตก โดยอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่ง

แรกของประเทศสหรัฐอเมริกา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามจุดที่น่าสนใจและสวยงามต่างๆภายในอุทยาน  น าท่าน

เที่ยวชม       ความงามโดยรอบของอุทยานที่ความกว้างใหญ่และมีพ้ืนที่ทั้งหมดถึง 7 แสน

กว่าเอเคอร์ ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ El Capitan ที่มีความสูงถึง 

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
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2584.%25E0%25B8%25A8._1937
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วนัที ่      

12 เม.ย. 

63 

เฟรสโน – ลาสเวกสั [4] 

2,900 ฟุต ที่ต้ังตระงานอยู่ใจกลาง          ของอุทยาน จากนั้นชมความงามของ น้ าตกโยเซ

มิติ (Yosemite Falls) ที่ความสูงถึง 2,425 ฟุต และไหลลงมาจากยอดเขาของภูเขาเซียร่า 

เนวาด้า โดยน้ าตกนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ช้ัน ซึ่งมีความงามและ          ความสูงแตกต่างกัน

ไป  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ         2 

ช่ัวโมง) “เฟรสโน” เป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลฑลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์กลางการ

ธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุด 

อาคารที่สูงที่สุดในเมืองนี้เพียงแค่ 20 ช้ัน จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมือง

ใหม่จึงมีความเป็นเมืองส าหรับ "มนุษย์เดินดิน" มากกว่าหุ่นยนต์หรือคนบ้าดาวตลก/นักร้อง

แดนนี่เคย์เคยกล่าวถึงเมืองเฟรสโนไว้ว่า "ฮัลโหล (สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อนเฟรสโน" 

ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิสและชาวซานฟรานซิสโก ซึ่งมองเฟรสโนที่อยู่ระหว่างมหานคร

ทั้งสองน้ีเป็นเรื่องตลกและค่อนข้างดูแคลน "ชาวชานเมือง" เฟรสโนว่า "ร้อนเหมือนนรกไม่

มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืนฯลฯ" 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

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

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกสั เมืองที่ต้ังอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 637 

กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง) เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายา

ว่า "เมืองแห่งบาป"       (Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ช่ือว่าเป็น "America's 

Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานที่ๆมีลักษณะพิเศษ 

เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูด

หลักให้นักท่องเที่ยวหลั่ งไหลเข้ามา  ต่อมาได้ พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้ เคียง 

ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มี

ความโอ่อ่าอลังการ ขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลกเลยก็ว่าได้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาสเวกัส เมื่อเดินทางถึงเมืองลาสเวกัสแล้ว น าทุกท่านช้อปปิ้งที่ 

ลาสเวกสั        พรีเมีย่ม เอาทเ์ลต็ (Las Vegas Premium Outlets) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดี
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วนัที ่           

13 เม.ย. 
ลาสเวกสั – สกายวอลค์ – ลาสเวกสั [5] 

วนัที ่           

14 เม.ย. 
ลาสเวกสั – ลอสแองเจลลสิ [6] 

ที่สุดและใหญ่ที่สุด         ในลาสเวกัสและยังมีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Coach, 

Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies, Miss sixty, Calvin 

Klein เป็นต้น  

เย็น อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของภูผา

หินที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับล้านๆปี (ระยะทาง 199 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ช่ัวโมง)  

เที่ยง  รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน 

Eagle Point, Skywalk Glass Bridge สกายวอร์คเป็นสะพานแก้วเกือกม้าที่มีความสูง 

4,000  feet  หรือ 1,200 เมตร เหนือแม่น้ าโคโลราโดที่ทอดผ่านหุบเหวของแกรนต์แคน

ย่อน พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนักๆได้อย่างปลอดภัย ระหว่าง

ทางเดินนั้นเป็นกระจกใส ถ้ามองลงไป         จะเห็นเหวที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนและ

หวาดเสียว ให้ท่านได้ประทับใจกับประสบการณน์ี้ (Skywalk Glass Bridge ไม่อนุญาตให้

น ากลอ้งถา่ยรปูส่วนตวัขึน้ไปถา่ย ต้องใชบ้รกิารของอทุยานเท่านั้น             ราคาใบละ 30 

เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์ส าหรับเก็บกล้องถ่ายรูป) 

Guano Point จุดนี้ท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี้ลับของแกรนด์แคนย่อนและ

แม่น้ าโคโลราโด (หากท่านใดที่ต้องการจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ สามารถแจ้งความประสงค์กับ

หัวหน้าทัวร์ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ $220 ต่อท่าน) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

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

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
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15 เม.ย. 
ลอสแองเจลลสิ – สนามบนิ [7] 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ลอสแองเจลสิ หรือที่รูจ้ักกันในช่ือ แอล.เอ. (ระยะทาง 376 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ช่ัวโมง) ต้ังอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากร

มากที่สุดเป็นอันดับ 2         ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้าน

เศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและวงการบันเทิง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

น าท่านสู่ Ontario Mills Outlets ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ในราคาที่ถกู

กว่าเมืองไทย 

เย็น  อสิระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการเดินช้อปปิง้ 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) ต้ังอยู่ทางตะวันออกของซานตาโมนิก้าและ

ด้วยพ้ืนที่มากกว่า 8,800 ไร่ของภูมิประเทศอันเขียวขจี อีกทั้งยังเป็นสวนสาธารณะเทศบาล

ที่ใหญ่เป็นอันดับ 10  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านสู่ย่าน ฮอลลวีูด้ (Hollywood) เมืองมายาทีไ่ด้สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึง

ปัจจุบันให้ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่ถ้วน ทา่นจะได้ชม แมนไชนสี เธยีเตอร ์ (Mann’s 

Chinese Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนช่ือเป็น TCL Chinese 

Theatre และชม ฮอลลวีดู วอลก์ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่

ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจ านวนมาก ได้ประทับรอยมือ และรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งน้ีซึ่ง

ท่านจะได้ถา่ยรูปกับรอยมอื รอยเท้า ของเหล่าดาราช่ือดังที่ประทับไว้พร้อมช่ือจารกึของ

ดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด เช่น ทอม แฮงค,์ แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี่ทอม ครูซ เป็น

ต้น ก่อนอ าลาสหรัฐอเมริกา น าท่านเดินเล่นชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ ชายหาดซานตาโมนิก้า 

อันเลื่องช่ือ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติออนตาริโอ เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ   
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วนัที ่           

16 เม.ย. 
ลอสแองเจลลสิ – ไทเป [8] 

วนัที ่            

17 เม.ย. 
ไทเป - กรงุเทพฯ [9] 

00.05 น. เหินฟ้าจากออนตาริโอ สู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ CI 007 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **** 

05.00 น.  เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

07.05 น.  ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CI 833 

09.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 9 – 17 เม.ย. 2563 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 79,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 75,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี   

(นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 
59,999 

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพ่ิม) 15,000 

ผู้ใหญ่ท่านท่ีสาม  

(นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 
77,999 

ไม่เอาต๋ัวเครื่องบิน (หักคืน) 20,000 

กรุ๊ปขั้นต่ าเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมรกิาจะไม่มีเตียงเสรมิหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็น

ผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ทา่นต่อหนึ่งห้องหรอืเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะตอ้ง

พักด้วยกันโดยไม่มีเตยีงเสริม ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ใน

ห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 
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การส ารองทีน่ัง่ 

⁜ 
บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทาง

บริษัทภายใน 3 วัน  

⁜ 
ส่วนที่เหลือของราคาทัวร ์กรุณาช าระให้ครบถ้วนกอ่นการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะน้ันจะถือ

ว่าการส ารองการเดินทางนั้น 

  ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 

อตัรานีร้วม: 

☑ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน่า แอร์ไลน ์(CHINA AIRLINES) 

☑ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ 

☑ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 

☑ ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ

☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

☑ 
ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเปา๋ท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หาก

น้ าหนักหรือจ านวนของ 

  กระเป๋าเกินกวา่ที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จา่ยโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ 
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่

เกิน 70 ปี) 

☑ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

☑ ค่าประกัน และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มอีายุเกิน 80 ป ี

 

อตัรานีไ้มร่วม 

☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า) 

☒ ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 

☒ ค่าน้ าหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินก าหนดไว้ 

☒ 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุใน

รายการ 

☒ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

☒ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
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กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

⁜ ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คนืเงนิเตม็จ านวน 

⁜ ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 - 30 วัน คนืเงินครึง่หนึ่งของคา่ทวัร ์

⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

⁜ 
ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ น าเงินช าระค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว กอ่นผู้

เดินทางจะมีการแจ้งยกเลกิ 

  

การเดินทางกบัทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักช าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้

ผู้โดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ  

  

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เน่ืองจากคา่ต๋ัวเป็นการ

เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

เงือ่นไข และ หมายเหต ุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เง่ือนไขทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิ หรือ เลื่อน

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไมค่รบตามจ านวนดังกลา่ว 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาคา่บริการในกรณีที่มกีารขึน้ราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษี

น้ ามัน หรือมีการประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปดิท าการ โดยจะจดัหาสถานที่

ท่องเที่ยวอื่นเพ่ือทดแทน หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทาง 

- บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะของ

สายการบิน โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท 

โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อันเกดิจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ 

การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ 

เป็นต้น 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศน้ันๆ การน า

ส่ิงของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติที่ส่อ

ไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

- การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เท่ียวตามรายการทอ่งเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปกอ่นหรือหลัง

ตารางรายการทีก่ าหนด ทางบริษัทฯขออนุญาตไมหั่กคืนค่าใช่จา่ยในส่วนทีไ่ม่ได้รับบรกิารน้ันๆ 

- กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการ

เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็

ตาม เพราะโดยปกติการทอ่งเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 

- การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวัน

เดินทางทั้งขาไปและขากลับ ท่านจะต้องแจ้งกบัทางบริษัทฯ เพ่ือท าการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทาง

ที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ยส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และ

เป็นผู้ก าหนด ถ้าทางบริษทัได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลกิการใช้ต๋ัว ผู้เดินทางต้องรอเงิน

คืน (refund) ระยะเวลาตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถท าการคืนต๋ัว 

หรือ refund ได้เท่านั้น) หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไ่ดใ้ช้นั้น ไม่

สามารถขอคืนเงินได ้

- ในกรณีที่ลูกค้าซื้อต๋ัวเครื่องบินเอง และมาเที่ยวรว่มกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง 

และรับผิดชอบค่าใช้จา่ยในการเดินทางมาพบคณะเอง 
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- ท่านที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการ

ยืนยันจากทางบริษัทฯและได้ท าการออกต๋ัวไปแล้วนั้น บริษัทฯไม่ขอรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน 

 

- หลังจากการจอง และ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เง่ือนไขที่ระบุ

ไว้ข้างต้นรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชว่งเทศกาล ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ  

คา่ธรรมเนยีมตัว๋และภาษนี้ ามนั 

และปจัจยัอืน่ๆ ฉะนัน้โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัฯ อกีครัง้ 

 


