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วันอาทิตยท์ี ่

 7 เม.ย. 2562 

 

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซานฟรานซิสโก  [1] 

09.35 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ตัวอักษร M ประต ู7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก

โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
12.35 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX 754 
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
18.45 น. เหินฟ้าต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ CX 892 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล **** 

17.10 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก  ดินแดนที่มีเอกลักษณ์ด้วยอาคารตึกรามน้อยใหญ่ล้วนสร้างอยู่

ตามเนินเขาสูงๆ ต่ าๆ ของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมของขุนเขาและทะเล หลังจากผ่านขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ Twin Peak ชมความงามของเมือง

ซานฟรานซิสโกโดยรอบได้จากจุดนี้ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในการถ่ายภาพแบบ Panorama 360 

องศา น าท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกต อันโด่งดังเพ่ือถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สะพานแห่งนี้เคยได้ชื่อว่า

เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกมาก่อน และถือเป็นหนึ่งในสะพานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดใน

สมัยนั้นในการก่อสร้าง ด้วยสภาพแวดล้อมของเมืองซานฟรานซิสโกท่ีเป็นเขาและมีลมแรงตลอดทั้ง

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันจันทร์ที ่

 8 เม.ย. 2562 

 

ซานฟรานซสิโก – เฟรสโน  [2] 

ปี จึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการก่อสร้าง สะพานแห่งนี้สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. 

รูสเวลท์ เมื่อปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937    

เย็น รับประทานอาหารเย็น  

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

 

 
 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทุกท่านนั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซานฟรานฯโดยผู้ใดที่

เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองซานฟรานซิสโกก็จะต้องลองนั่งรถรางเพ่ือสัมผัสกับประสบการณ์แปลก

ใหม่และยังได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของเมืองด้วย จากนั้นน าท่านชมถนน Crookest 

Street หรือเรียกว่า “ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทาง มีไม้

ประดับมากมายอย่างสวยงาม น าท่านทุกท่านเดินเล่นที่ Pier39 ท่าเรือที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ หากท่านได้มาเยือนซานฟรานซิสโก ที่นี่คือจุด check-in และเป็นศูนย์รวม

ของร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เมื่อท่านได้เดินทาง

มาถึงเมืองซานฟรานซิสโก นั่นก็คือ การได้รับประทานปูที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ นั่นคือ Dungeness 

Crab ปูชนิดนี้เป็นปูที่สามารถหาทานได้ที่เมืองนี้เท่านั้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s Wharf  ลงเรือเฟอร์รี่เพื่อ “ล่องเรือ” ชมอ่าวซานฟรานซิส

โก เพลิดเพลินกับอากาศสดชื่นพร้อมชมความงามของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวที่มีธรรมชาติสวยงาม

ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือจะแล่นผ่านคุกอัลคาทราส ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคุกท่ีได้ชื่อว่าเป็นคุกที่

แข็งแกร่งมากท่ีสุดในสมัยนั้นนักโทษที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยู่ที่นี่และเสียชีวิตในคุก

แห่งนี้ก็คือ “อัลคาโปน” เจ้าพ่อมาเฟียแห่งนครชิคาโกนั่นเอง   

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%25B9%2581%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599_%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5._%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%258C
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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วันอังคารที่ 

 9 เม.ย. 2562 

 

เฟรสโน – ลาสเวกัส [3] 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 248 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) “เฟรสโน” 

เป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นศูนย์กลางการ ธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ถนน

ทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุด อาคารที่สูงที่สุดในเมืองนี้เพียงแค่ 20 ชั้น 

จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองส าหรับ "มนุษย์เดินดิน" 

มากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า  ดาวตลก/นักร้อง แดนนี่ เคย์ เคยกล่าวถึงเมืองเฟรสโนไว้ว่า "ฮัลโหล 

(สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน" ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิส และชาวซานฟรานซิสโกซ่ึงมองเฟรส

โนที่อยู่ระหว่างมหานครทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลกและค่อนข้างดูแคลน "ชาวชานเมือง" เฟรสโนว่า" ร้อน

เหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืน ฯลฯ" 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

  เข้าพักโรงแรม Radisson Fresno หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 637 กม. 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) เป็นสถานที่ท่ีชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่ง

บาป" (Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็น "America's Playground" หรือสนามเด็กเล่น

ของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานที่ๆ มีลักษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจาก

ความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาได้พัฒนา

ไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียงได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า 

ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ ขนาดใหญ่มากกว่าที่อ่ืนในโลกเลยก็ว่าได้  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาสเวกัส เมื่อเดินทางถึงเมืองลาสเวกัสแล้ว น าทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักให้

ท่านได้พักผ่อนหลังจากท่ีเดินทางมาตลอดทั้งวัน ได้เวลาสมควร น าทุกท่านสู่ร้านอาหาร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 
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วันพุธที ่

 10 เม.ย. 2562 

 

ลาสเวกสั – สกายวอล์ค – ลาสเวกัส [4] 

เข้าพักโรงแรม Excalibur Hotel and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / D )  

 
 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของภูผาหินที่

สร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับล้านๆปี (ระยะทาง 199 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

เที่ยง  รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน 

Eagle Point, Skywalk Glass Bridge  สกายวอร์คเป็นสะพานแก้วเกือกม้าที่มีความสูง 4,000 

feet หรือ 1,200 เมตร เหนือแม่น้ าโคโลราโด ที่ทอดผ่านหุบเหวของแกรนต์แคนย่อน พิสูจน์มาแล้ว

ว่าสามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนักๆได้อย่างปลอดภัย ระหว่างทางเดินนั้นเป็นกระจกใส 

ถ้ามองลงไปจะเห็นเหวที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนและหวาดเสียว  ให้ท่านได้ประทับใจกับ

ประสบการณ์นี้ (Skywalk Glass Bridge ไม่อนุญาตให้น ากล้องถ่ายรูปส่วนตัวขึ้นไปถ่าย ต้องใช้

บริการของอุทยานเท่านั้น ราคาใบละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์ส าหรับเก็บกล้องถ่ายรูป) 

Guano Point จุดนี้ท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี้ลับของแกรนด์แคนย่อนและแม่น้ า

โคโลราโด (หากท่านใดที่ต้องการจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ สามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์ได้ 

โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ $220 ต่อท่าน) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

โรงแรม Excalibur Hotel and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
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วันพฤหัสบดทีี ่

 11 เม.ย. 2562 

 

ลาสเวกสั – เพจ [5] 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง เพจ (Page) (ระยะทางประมาณ 447 กม. /ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 

ชม.) เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1957 โดยเริ่มต้นจากการเป็นหมู่บ้านของคนงานสร้างเขื่อน Glen 

Canyon หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาชุมชน ขยายเป็นเมืองดังเช่นในปัจจุบัน โดยเมืองเพจ นี้ตั้งอยู่ทาง

ตอนบนของรัฐ Arizona เรียกได้ว่าเป็นเมืองต้นน้ าของแกรนด์ แคนยอนก็ว่าได้  เนื่องจากแม่น้ า 

โคโลราโดจะไหลจากเมืองเพจ ลงใต้ไปสู่แกรนด์ แคนยอน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

น าท่านชม Horseshoe Bend ซึ่งเป็นโค้งน้ าของแม่น้ าโคโลราโด คล้ายกับเกือกม้า ผืนน้ าซึ่งอยู่

ด้านล่างของโค้งน้ าแห่งนี้เป็นสีเขียวเข้ม เหลือบน้ าเงิน ประกอบบรรยากาศ และทัศนียภาพของ

บริเวณโดยรอบนี้ ให้ท่านได้เก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

เข้าพักโรงแรม La Quinta Inn & Suites Page หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
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วันศุกร์ที ่

 12 เม.ย. 2562 

 

เพจ – แอนทีโลป – อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนย่อน [6] 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชมความมหัศจรรย์ของแอนทีโลป แคนยอน หุบเขาที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งถือ

ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจจากช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสันจากธรรมชาติ ซึ่งก่อเกิดจากการ

ตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชั้นหิน Navajo Sandstone เกิด

เป็นความสวยงามที่น่าประทับใจกับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมา ณ ที่แห่งนี้  ด้วยความคดเคี้ยว 

สลับซับซ้อนไปตามซอกหลืบของหน้าผา  สีสันที่เห็นใน Antelope Canyon จึงเปลี่ยนไปตามการ

หักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ  ในฤดูร้อน สีจะออกเป็นโทนสีแดง ส้ม และ ม่วง ในฤดูใบไม้ร่วง สีจะ

ออกเป็นโทนสีอ่อน สบายตา  แม้ Antelope Canyon จะข้ึนชื่อว่าเป็น หุบเขาที่อันตรายที่สุด แต่

ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นหุบเขาท่ีสวยที่สุด และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และได้รับความนิยมในการถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา อิสระให้

ท่านมีเวลาได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติ ไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) (ระยะทาง

ประมาณ 242 กม. /ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) อุทยานแห่งชาติที่กินเนื้อที่ถึง 36,000 เอเคอร์ 

พ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยหินสีแดง สีชมพู และสีครีม รูปทรงต่าง ๆ  สีต่าง ๆ เหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามเวลา 

จากยามเช้าจนถึงยามเย็น ในอเมริกา ไม่ใช่มีเพียงแกรนด์ แคนยอนเท่านั้นที่เป็นความมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาติที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมา ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเมื่อ 6 ล้านปีที่แล้ว ที่บริเวณนี้อยู่ใต้ผืนน้ า 

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ผืนแผ่นดินที่ราบสูงก็ถูกยกตัวขึ้น และเกิดการกัดเซาะอย่าง

รุนแรงบริเวณชั้นหินจนก่อให้เกิดเป็นเสาดินและหินมากมายในหุบเขาที่สูงถึง 2,800 เมตร จาก

ระดับน้ าทะเล  เนื่องจากสถานที่แห่งนี้อยู่ตอนปลายของแกรนด์ แคนยอน จึงถูกตั้งชื่อว่า ไบรซ์แคน

ยอน (Bryce Canyon) เอกลักษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลม ๆ ที่เรียกว่า ฮูด ู
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วันเสาร์ที ่

 13 เม.ย. 2562 

 

อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนย่อน – พริม [7] 

(Hoodoos)  ที่ตั้งเรียงกันเป็นแนว มีรูปทรงแปลกประหลาด ต านานของชาวอินเดียนแดง กล่าวว่า 

“แท่งหินเหล่านี้เกิดจากมนุษย์ที่ต้องค าสาปให้กลายเป็นหิน”  บริเวณไบรซ์ แคนยอน ประกอบด้วย

หินทราย สลับหินดินดาน ตั้งแต่ยุคครีเทเชียส ถึงช่วงต้นของยุคซีโนโซอิก สะสมตัวในสภาพ 

แวดล้อม แบบทะเลสาบ ขนาดใหญ่ จนกระทั่งน้ าตื้นขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายล้านปี ท าให้เริ่มมกีาร

กร่อนของแม่น้ าที่ไหลผ่านชั้นหิน ร่วมกับการยกตัวของพ้ืนดินขณะเกิดเทือกเขารอกกี้ หลังจากนั้น

เกิดการยกตัวของเปลือกโลกอีกครั้ง และท าให้เกิดที่ราบสูงโคโลราโดเมื่อ 16 ล้านปีก่อน การยกตัว

ท าให้หินเริ่มมีการแตกตามแนวดิ่ง ซึ่งท าให้ง่าย ต่อการถูกกร่อน จนกลายเป็นแท่งเสาสวยงามที่เห็น

อยู่ในปัจจุบัน สีน้ าตาลแดง สีชมพู และสีแดงได้จากแร่ฮีมาไทต์ (Hematite) ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็น

องค์ประกอบ ส่วนสีเหลืองได้จากแร่ลิโมไนต์ (Limonite) ส่วนสีม่วงได้จากแร่ไพโรลูไซต์ 

(Pyrolusite) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของไบร์ซ แคนยอน ตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  

เข้าสู่โรงแรม Best Western Plus Ruby’s Inn หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองพริม Primm เมืองนี้ตั้งอยู่ในเส้นแบ่งรัฐ (State Line) ระหว่างรัฐ

เนวาดา และ รัฐแคลิฟอเนีย (ระยะทาง 485 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.15 

ชั่วโมง) เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านก่อนเข้าลาสเวกัส และ เมืองที่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ท่านจะได้เล่น

คาสิโนแบบถูกกฏหมายก่อนจะออกจะรัฐเนวาด้าเช่นกัน 

หากมีเวลาน าท่านช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต Walmart ระหว่างทาง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
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วันอาทิตยท์ี ่

 14 เม.ย. 2562 

 

พริม – ลอสแองเจลลิส – สนามบินลอสแองเจลลิส [8] 

บ่าย อิสระให้ท่านได้เสี่ยงโชคก่อนร่ าลาจากรัฐเนวาด้า  หรือ ช้อปปิ้งเอ้าเลทข้างโรงแรม Fashion 

Outlets of Las Vegas 

เย็น  อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  

โรงแรม Primm Valley Resort & Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / - ) 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ลอสแองเจลิส หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ แอล.เอ.  (ระยะทาง 376 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดเป็น

อันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และ

วงการบันเทิง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

น าท่านสู่ย่าน ฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาที่ได้สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้

ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่ถ้วน ท่านจะได้ชม แมนไชนีส เธียเตอร์  (Mann’s Chinese 

Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น TCL Chinese Theatre และชม 

ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็น

จ านวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ 

รอยเท้า ของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด เช่น 

ทอม แฮงค์, แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี,่ ทอม ครูซ เป็นต้น 

ก่อนอ าลาสหรัฐอเมริกา น าท่านเดินเล่นชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ ชายหาดซานตาโมนิก้า อันเลื่องชื่อ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
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วันจันทร์ที ่

 15 เม.ย. 2562 

 

ลอสแองเจลลิส – ฮ่องกง [9] 

วันอังคารที่ 

 16 เม.ย. 2562 

 

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [10] 

 

  

 

 

00.30 น.  เหินฟ้าจาก ลอสแองเจลิสสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 881 

 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**** 

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.55 น. ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CX 717 

10.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 7 – 16 เม.ย. 2562 
ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 109,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 104,999 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 94,999 

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพ่ิม) 20,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน) 35,000 
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กรุ๊ปขั้นต่่าเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มเีตียงเสรมิหรือเตียงท่ีสาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้อง

หรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มเีตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกดิเหตเุพลิงไหม้ใน

ห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 

การส่ารองท่ีนั่ง 

⁜ บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบรษิัทภายใน 2 ช่ัวโมง  

⁜ ส่วนท่ีเหลือของราคาทัวร ์กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการเดินทางนั้น 

  ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 

อัตรานี้รวม: 

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific) 

☑ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ 

☑ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการทีร่ะบหุรือในระดับเดียวกัน 

☑ ค่าอาหารตามรายการที่ระบ ุ

☑ ค่าเข้าสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ

☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

☑ ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ าหนักหรือจ านวนของ 

  กระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

☑ ค่าประกันอุบัตเิหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

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

☑ ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหต ุไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน) 

☒ Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า) 

☒ ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

☒ ค่าธรรมเนียมวีซา่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

☒ ค่าน้ าหนักกระเป๋าที่เกินจากท่ีสายการบินก าหนดไว ้

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

☒ ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

☒ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณทีี่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ 

☒ ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบนิ (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินเต็มจ่านวน 

⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 - 30 วัน คืนเงินครึ่งหนึ่งของค่าทัวร์ 

⁜ ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น 

⁜ ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ น าเงินช าระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจดัน าเที่ยว ก่อนผูเ้ดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก 

  การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักช าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้ผูโ้ดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ  

  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเที่ยวบินน้ันๆ 

 

เง่ือนไข และ หมายเหตุ 

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

⚠ คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลีย่นแปลงการ 

  เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 

⚠ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาคา่ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน หรือมีการ 

  ประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรอือัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีจะเดินทาง 

⚠ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนเพื่อทดแทน  

  หรือคืนค่าเข้าชมแกผู่้เดินทาง 

⚠ บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม  

  สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย 

  ของผู้เดินทางเป็นหลัก 

⚠ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ 

  ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

⚠ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การน าสิ่งของผิดกฏหมาย 

  ไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติทีส่่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 

⚠ การไมร่ับประทานอาหารในบางมือ้ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลงัตารางรายการที่ก าหนด 

  ทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนคา่ใช่จ่ายในส่วนท่ีไมไ่ด้รับบริการนัน้ๆ 

⚠ กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดนิทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดกต็าม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้ 

  หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสเีลือดหมู) 

⚠ การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ 

  ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพือ่ท าการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผูโ้ดยสารจะเป็น 

  ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผูก้ าหนด 

⚠ ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตัว๋ ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ 

  และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถท าการคืนตัว๋ หรือ refund ได้เท่าน้ัน) 

⚠ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลบัซึ่งยังไมไ่ด้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
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⚠ ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเทีย่วร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง 

⚠ ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพือ่ยืนยันการเดินทาง หากไมไ่ดร้ับการยืนยันจากทางบริษัทฯ 

  และได้ท าการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทฯไม่ขอรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน 

⚠ หลังจากการจอง และ ช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น 

  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมตั๋วและภาษีน้่ามัน 

และปัจจัยอ่ืนๆ ฉะนั้นโปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกครั้ง 

 

 

 

 


