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วนัเสารท์ี ่

 6 เม.ย. 

2562 

 

กรงุเทพฯ – ไตห้วนั – ซานฟรานซสิ

โก  [1] 
14.30 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ตวัอักษร S ประตู 9 เคาน์เตอร์

สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าของบริษทัฯ คอยตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกก่อนการเดนิทาง 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

17.30 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบนิที่ CI 836 

22.10 น. เดินทางถงึสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

23.45 น. เหินฟ้าต่อจากไต้หวัน สู่สนามบนิซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบนิที่ 

CI 004 

**** บินข้ามเส้นแบง่เขตวันสากล **** 

20.10 น. เดินทางถงึ เมอืงซานฟรานซสิโก  หลังจากผ่านข้ันตอนการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดนิทางเข้าโรงแรม  

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัอาทิตยท์ี ่

 7 เม.ย. 

2562 

 

ซานฟรานซสิโก  [2] 

เข้าพักโรงแรม Four Points by Sheraton Oakland Bay Bridge 

หรือเทียบเท่า ( - / - / - ) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

น าทุกทา่นนัง่รถราง (Cable Car) ซึง่ถอืว่าเปน็เอกลกัษณ์อย่างหนึง่

ของเมืองซานฟรานฯโดยผู้ใดที่เดนิทางมาท่องเทีย่วยังเมอืงซานฟ

รานซิสโกก็จะตอ้งลองนัง่รถรางเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์แปลก

ใหมแ่ละยังได้สัมผัสกบัวิวทวิทศันท์ี่สวยงามโดยรอบของเมืองด้วย 

จากนัน้น าท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า “ถนนยา่น

ลอมบาด” เปน็ถนนทีค่ดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทาง มไีม้

ประดบัมากมายอย่างสวยงาม น าท่านทกุท่านเดินเลน่ที ่Pier39 

ท่าเรือที่มีช่ือเสียง และเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีพ่ลาดไม่ได ้หากท่าน

ได้มาเยือนซานฟรานซิสโก ทีน่ี่คอืจุด check-in และเป็นศูนย์รวม

ของร้านขายของที่ระลกึและร้านอาหารมากมาย และอีกหนึง่อย่างที่

พลาดไม่ได้เมื่อท่านได้เดนิทางมาถงึเมอืงซานฟรานซิสโก นั่นกค็ือ 

การได้รบัประทานปทูี่มีช่ือเสียงของเมืองนี้ นัน่คือ Dungeness 

Crab ปูชนิดนี้เป็นปูที่สามารถหาทานได้ที่เมืองนี้เท่านัน้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
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บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ทา่เรอื Fisherman’s Wharf  ลงเรือเฟอร์รี่เพื่อ 

“ล่องเรอื” ชมอ่าวซานฟรานซิสโก เพลดิเพลินกับอากาศสดช่ืน

พรอ้มชมความงามของตัวเมืองซึง่ตัง้อยู่ริมอ่าวที่มีธรรมชาติสวยงาม

ที่สุดแห่งหนึง่ในโลก เรือจะแล่นผ่านคกุอัลคาทราส ซึ่งครั้งหนึง่เคย

เป็นคกุทีไ่ด้ช่ือว่าเป็นคุกที่แข็งแกรง่มากที่สุดในสมัยนัน้นักโทษทีม่ี

ช่ือเสียงมากที่สุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยู่ทีน่ีแ่ละเสียชีวิตในคุกแห่งนี้ก็

คือ “อัลคาโปน” เจ้าพ่อมาเฟียแหง่นครชิคาโกนัน่เอง  น าท่านสู่ 

สะพานโกลเดน้เกต อันโด่งดังเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ สะพานแหง่

นี้เคยได้ช่ือว่าเปน็สะพานแขวนที่ยาวทีสุ่ดในโลกมาก่อน และถือ

เป็นหนึ่งในสะพานทีใ่ช้เทคโนโลยีทีท่นัสมัยที่สุดในสมัยนัน้ในการ

ก่อสร้าง ด้วยสภาพแวดล้อมของเมอืงซานฟรานซิสโกที่เปน็เขาและ

มีลมแรงตลอดทั้งปี จึงเปน็อุปสรรคส าคญัในการก่อสร้าง สะพาน

แห่งนี้สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท ์เมื่อปี ค.ศ. 

1933 เสร็จสมบูรณ์ในป ีค.ศ. 1937   จากนั้นน าท่านสู่ Union 

Square ย่านช้อปปิง้ใจกลางเมอืงแหลง่รวมสินค้าหลากหลายย่ีห้อ

ใหท้า่นได้เลอืกซือ้ ที่นี่เปรียบเสมือนสยามสแคว์ของไทย เปน็ศนูย์

รวมของแฟช่ัน สินค้าแบรนดเ์นมหลากหลายย่ีหอ้จะมารวมกนัอยู่ ณ 

ที่แหง่นี ้อิสระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ ถา่ยภาพ หรือช้อปปิง้ตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

 เข้าพักโรงแรม Four Points by Sheraton Oakland Bay Bridge 

หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

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._1933
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2584.%25E0%25B8%25A8._1937
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วนัจนัทรท์ี ่

 8 เม.ย. 

2562 

 

ซานฟรานซสิโก – อทุยานแหง่ชาตโิย

ซเิมต ิ– เฟรสโน [3] 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

 

 

น าทุกท่านออกเดินทางสู่ อทุยานแหง่ชาตโิยเซมติ ิ(YOSEMITE 

NATIONAL PARK) (ระยะทาง 309 กม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 

4 ช่ัวโมง) เพือ่ชมความงามทางธรรมชาติที่สวยงามและสมบรูณ์

ที่สุดแห่งหนึง่ของโลก อทุยานแหง่ชาตโิยเซมิตถิูกประกาศให้เปน็

อุทยานแห่งชาติในป ีค.ศ. 1890 และมนีักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมชม

กว่า 1 ล้านคนต่อปี  สัมผัสธรรมชาต ิชมพนัธ์ุไม้แปลกตา สายน้ า 

และน้ าตก โดยอุทยานแห่งนี้เปน็อทุยานแหง่แรกของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปเปน็ที่ระลึกตามจุดทีน่่าสนใจ และสวยงามต่างๆ 

ภายในอทุยาน  น าท่านเที่ยวชมความงามโดยรอบของอุทยานที่

ความกว้างใหญ่และมพีื้นทีท่ั้งหมดถงึ 7 แสนกว่าเอเคอร์ ชมความ

ย่ิงใหญ่ของภูเขาหนิแกรนติขนาดใหญ่ El Capitan ที่มีความสูงถงึ 

2,900 ฟตุ ทีต่ั้งตระงานอยู่ใจกลางของอุทยาน จากนั้นชมความงาม

ของน้ าตกโยเซมติ ิ(Yosemite Falls) ที่ความสูงถงึ 2,425 ฟตุและ

ไหลลงมาจากยอดเขาของภูเขาเซียร่า เนวาด้า โดยน้ าตกนี้จะมี

ด้วยกันทั้งหมด 3 ช้ันซึง่มีความงามและความสูงแตกต่างกันไป  น า

ท่านเดนิทางสู่ เมอืงเฟรสโน (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ช่ัวโมง) “เฟรสโน”  เป็นเมอืงใหญอ่ันดบั 8 ของมลฑล

รัฐแคลฟิอร์เนีย เป็นศูนย์กลางการ ธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูง 

ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุด 

อาคารที่สูงที่สุดในเมืองนี้เพียงแค ่20 ช้ัน จึงไมบ่ดบงัทิวทัศน์ชนบท
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วนัอังคารที ่

 9 เม.ย. 

2562 

 

เฟรสโน – ลาสเวกสั [4] 

ของทีน่ี ่ในฐานะเมืองใหม่จึงมคีวามเปน็เมืองส าหรบั "มนุษย์เดิน

ดิน" มากกว่าหุน่ยนต ์หรือคนบ้า  ดาวตลก/นักร้อง แดนนี ่เคย์ เคย

กล่าวถงึเมืองเฟรสโนไวว้่า "ฮัลโหล (สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรส

โน" ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิส และชาวซานฟรานซิสโก ซึง่

มองเฟรสโนทีอ่ยู่ระหว่างมหานครทัง้สองนี้เป็นเรื่องตลกและ

ค่อนข้างดูแคลน "ชาวชานเมือง" เฟรสโนว่า "ร้อนเหมือนนรก ไม่มี

อารยธรรม ไม่มีชีวติกลางคนื ฯลฯ" 

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

เข้าพักโรงแรม Radisson Hotel Fresno Conference Center  

หรอืเทยีบเทา่ ( B / L / D ) 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมอืงลาสเวกสั เมอืงที่ตัง้อยู่ในรัฐ

เนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 637 กม. ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 7 ช่ัวโมง) เป็นสถานทีท่ี่ชาวอเมริกนัและคนทั่วโลกให้

ฉายาว่า "เมอืงแหง่บาป" (Sin City) หรือนกัเขียนบางคนให้ช่ือว่า

เป็น "America's Playground" หรอืสนามเด็กเล่นของ

สหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานที่ๆ มลีักษณะพิเศษเพราะเมืองทัง้
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วนัพธุที ่

 10 เม.ย. 

2562 

 

ลาสเวกสั - สกายวอลค์ – ลาสเวกสั 

[5] 

เมืองเจรญิเตบิโตข้ึนมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนนั เป็น

แรงดงึดูดหลักใหน้ักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาไดพ้ัฒนาไปสู่

ธุรกิจบริการใกล้เคียงได้แก ่โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม 

ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึง่ล้วนแลว้แต่มคีวามโอ่อ่าอลงัการ 

ขนาดใหญ่มากกว่าที่อืน่ในโลกเลยกว็า่ได ้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมอืงลาสเวกัส เมื่อเดินทางถงึเมืองลาสเวกัส

แล้ว น าทุกท่านช้อปปิ้งที่ ลาสเวกสั พรเีมีย่ม เอาทเ์ลต็ (Las Vegas 

Premium Outlets) ซึง่เปน็แหลง่ช้อปปิ้งที่ดทีี่สุดและใหญ่ที่สุดใน

ลาสเวกัส และยังมีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Coach, 

Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, 

Energies, Miss sixty, Calvin Klein เป็นต้น  

เย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิง้ 

เข้าพักโรงแรม Excalibur Hotel and Casino   ( B / L / - ) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น ท่านจะไดพ้บ

กับความย่ิงใหญ่ของภูผาหนิที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับล้านๆ

ป ี(ระยะทาง 199 กม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  

เที่ยง  รับประทานอาหารภายในอทุยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน 

Eagle Point, Skywalk Glass Bridge  สกายวอร์คเป็นสะพานแกว้

เกือกม้าที่มีความสูง 4,000 feet หรือ 1,200 เมตร เหนือแมน่้ า

โคโลราโด ที่ทอดผ่านหุบเหวของแกรนต์แคนย่อน พิสูจน์มาแลว้ว่า

สามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนักๆไดอ้ย่างปลอดภัย 
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วนั

พฤหัสบดทีี ่

 11 เม.ย. 

2562 

 

ลาสเวกสั – ลอสแองเจลลิส [6] 

ระหว่างทางเดนินัน้เปน็กระจกใส ถ้ามองลงไปจะเห็นเหวที่อยู่

ด้านล่างได้อย่างชัดเจนและหวาดเสียว ให้ท่านได้ประทบัใจกับ

ประสบการณ์นี ้(Skywalk Glass Bridge ไมอ่นุญาตใหน้ ากล้อง

ถ่ายรูปส่วนตัวข้ึนไปถ่าย ต้องใช้บริการของอุทยานเท่านั้น ราคาใบ

ละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์ส าหรบัเก็บกล้องถ่ายรปู) 

Guano Point จุดนี้ท่านสามารถชมธรรมชาตคิวามงาม ความลี้ลับ

ของแกรนด์แคนย่อนและแมน่้ าโคโลราโด (หากท่านใดทีต่้องการจะ

นั่งเฮลิคอปเตอร์ สามารถแจ้งความประสงค์กบัหัวหน้าทัวรไ์ด้ โดยมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ $220 ต่อทา่น) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

โรงแรม Excalibur Hotel and Casino หรอืเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมอืง ลอสแองเจลสิ หรือที่รู้จักกันในช่ือ แอล.เอ.  

(ระยะทาง 376 กม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3.50 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่

ในรัฐแคลฟิอร์เนียเปน็เมืองใหญ่ที่มปีระชากรมากที่สุดเป็นอันดบั 2 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเปน็หนึ่งในศนูย์กลางทางด้าน

เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และวงการบนัเทงิ  
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วนัศกุรท์ี ่

 12 เม.ย. 

2562 

 

ลอสแองเจลลสิ - ออนตารโิอ – 

สนามบนิ [7] 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

 น าท่านสู่ย่าน ฮอลลวีดู (Hollywood) เมืองมายาที่ได้สร้างสรรค์

หนงัดังจากอดตีจนถงึปัจจุบันให้ชาวโลกได้ชมมากมายนบัไม่ถ้วน 

ท่านจะได้ชม แมนไชนสี เธยีเตอร ์ (Mann’s Chinese Theatre) 

โรงหนงัแบบจีนประยุกต ์ซึง่ปัจจุบันไดเ้ปลี่ยนช่ือเปน็ TCL 

Chinese Theatre และชม ฮอลลวีดู วอลก์ ออฟ เฟม (Hollywood 

Walk of Fame) ซึ่งเปน็ถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจ านวนมาก 

ได้ประทบัรอยมือและรอยเท้าไวต้ามทอ้งถนนแห่งนี้ซึง่ท่านจะได้

ถ่ายรูปกบัรอยมือ รอยเท้า ของเหล่าดาราช่ือดังที่ประทับไวพ้รอ้ม

ช่ือจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด เช่น ทอม แฮงค,์ แบ

รทพทิ, แองเจลิน่า โจลี,่ ทอม ครซู เปน็ตน้ น าทา่นเดนิเลน่ชมวิว

พระอาทติย์ตกที่ ชายหาดซานตาโมนกิา้ อันเลือ่งช่ือ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  

 โรงแรม Doubletree by Hilton Rosemead หรือเทียบเท่า ( B / L 

/ D ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) ตั้งอยู่ทาง

ตะวันออกของซานตา โมนิก้า และด้วยพื้นที่มากกว่า 8,800 ไร่ของ
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วนัเสารท์ี ่

 13 เม.ย. 

2562 

 

ออนตารโิอ – ไตห้วัน [8] 

วนัอาทิตยท์ี ่

 14 เม.ย. 

2562 

 

ไตห้วนั - กรุงเทพฯ [9] 

ภูมิประเทศอนัเขียวขจี อกีทัง้ยังเป็นสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ่

เป็นอนัดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมรกิา ท าใหก้รฟิฟิธพาร์ค ได้ช่ือ

ว่าเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะส าหรับการพกัผ่อนหย่อนใจ นัง่ปคินคิ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย  น าท่านสู่ Ontario Mills Outlets ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สินค้าแบรนด์

เนมต่าง ๆ ในราคาที่ถกูกว่าเมอืงไทยกว่าครึง่  

เย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิง้ 

 ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินออนตาริโอ เพื่อเดินทาง

กลับกรุงเทพฯ 

00.10 น. เหินฟ้าจาก ออนตารโิอสู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบนิที่ CI 023 

**** บินข้ามเส้นแบง่เขตวันสากล**** 

05.20 น. เดินทางถงึสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

07.20 น.  ออกเดินทางตอ่ โดยเที่ยวบนิ CI 833 

10.00 น.  เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 



Joyful USA 
JHWCS 0406_K 

   

 
11 

อัตราค่าบรกิาร 

วนัเดนิทาง 6 – 14 เม.ย. 

2562 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 79,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1

ท่าน) 
75,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2

ท่าน และไม่มเีตียงเสริม) 69,999 

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 15,000 

ไม่เอาต๋ัวเครื่องบิน (หกัคืน) 22,000 

กรุ๊ปขั้นต่ าเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่

และต้องการพัก 3 ท่านต่อหน่ึงห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงห้อง จะต้องพักด้วยกัน

โดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการ

อพยพ ซึ่งเป็นหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 

การส ารองทีน่ั่ง 

⁜ 
บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการ

ยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน  

⁜ 
ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 

วันมิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการเดินทางนั้น 

  ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 

อตัรานีร้วม: 

☑ 
ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CHINA 

AIRLINES) 

☑ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ 

☑ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 

☑ ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 

☑ ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
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☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

☑ 
ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 

กิโลกรัม หากน้ าหนักหรือจ านวนของ 

  
กระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่

เคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ 
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต 

(ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

☑ 
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไม่

เกิน 70 ปี) 

☑ 
ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุ

เกิน 80 ปี 

 

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, ค่าซักรีดและอื่นๆที่

ไม่ได้ระบุในรายการ 

☒ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

☒ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ 

ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 12 

พฤศจิกายน 2561 

 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิเตม็จ านวน 

⁜ 
ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 - 30 วัน คนืเงนิครึ่งหนึง่ของคา่

ทวัร ์

⁜ 
ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไมม่กีารคนืเงนิใดๆ

ทัง้สิน้ 
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⁜ 
ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ น าเงินช าระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพ่ือเตรียมการจัด

น าเที่ยว ก่อนผู้เดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก 

  

การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักช าระค่าใช้จ่ายตามจริง

ก่อนที่จะคืนให้ผู้โดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ  

  

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่า

ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

 

เงือ่นไข และ หมายเหต ุ

⚠ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เง่ือนไขทั้งหมด โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

⚠ 
คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ 

  เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 

⚠ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน หรือมีการ 

  
ประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะ

เดินทาง 

⚠ 
บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ 

โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเพ่ือทดแทน  

  หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทาง 

⚠ 
บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม  

  
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท 

โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย 

  ของผู้เดินทางเป็นหลัก 

⚠ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น 

อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ 

  
ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ 

เป็นต้น 

⚠ 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้า

ประเทศนั้นๆ การน าส่ิงของผิดกฏหมาย 

  
ไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่

ส่อไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

⚠ 
การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้า

กรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่ก าหนด 
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  ทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ 

⚠ 
กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต 

(เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  

  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ

ใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้ 

  หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู) 

⚠ 
การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่าน

ต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ 

  
ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพ่ือท าการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่าน

ต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็น 

  ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้ก าหนด 

⚠ 
ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้อง

รอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 

  
และเง่ือนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถท าการคืนตั๋ว หรือ refund 

ได้เท่านั้น) 

⚠ 
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่

สามารถขอคืนเงินได้ 

⚠ 
ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้อง

เดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ 
ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพ่ือยืนยันการ

เดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ 

  และได้ท าการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน 

⚠ 
หลังจากการจอง และ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง 

และ เง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้น 

  

รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชว่งเทศกาล ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ คา่ธรรมเนยีมตั๋ว

และภาษนี้ ามนั 

และปัจจัยอืน่ๆ ฉะนัน้โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัฯ อกีครัง้ 

 


