
JHWC 1223_G 
 

  1/11 

ช้อปป้ิงส่งท้ายปี กบัโปรแกรมท่องเที่ยวแบบสบาย ๆ 
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03.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ตวัอกัษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย ์

แปซิฟิก โดยมีเจา้หนา้ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.30 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เท่ียวบินท่ี CX 616 
10.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
13.30 น. เหินฟ้าต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินซานฟรานซิสโก โดยเท่ียวบินท่ี CX 870 
 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล **** 

 

09.20 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก  ดินแดนท่ีมีเอกลกัษณ์ดว้ยอาคารตึกรามนอ้ยใหญ่ลว้นสร้าง

อยูต่ามเนินเขาสูงๆ ต ่าๆ ของตวัเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นโอบลอ้มของขุนเขาและทะเล หลงัจากผา่น

กรุงเทพ – ฮ่องกง – ซานฟรานซิสโก วนัอาทิตย์ที่ 

23 ธ.ค. 61 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ Twin Peak ชมความ

งามของเมืองซานฟรานซิสโกโดยรอบไดจ้ากจุดน้ี ซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดในการถ่ายภาพ

แบบ Panorama 360 องศา จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองซานฟรานซิสโก เพื่อรับประทาน

อาหารกลางวนั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านสู่ Palace of Fine Arts หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองซานฟรานซิสโก 

ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท่ีน่ีคืออาคารรูปทรงโรมนัท่ีมีโดมอยูด่า้นบน บริเวณโดยรอบ

ประกอบไปดว้ยสระน ้าขนาดใหญ่ ตน้ไมน้อ้ยใหญ่ ให้ความร่มร่ืนกบัผูม้าเยอืน คู่รักมากมาย

นิยมท่ีจะมาถ่ายภาพ Pre-Wedding หรือแมแ้ต่มาจดังานแต่งงานกนั ณ ท่ีแห่งน้ีอีกดว้ย จากนั้น

น าท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกต อนัโด่งดงัเพื่อถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก สะพานแห่งน้ีเคยไดช่ื้อวา่เป็น

สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลกมาก่อน และถือเป็นหน่ึงในสะพานท่ีใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั

ท่ีสุดในสมยันั้นในการก่อสร้าง ดว้ยสภาพแวดลอ้มของเมืองซานฟรานซิสโกท่ีเป็นเขาและมี

ลมแรงตลอดทั้งปี จึงเป็นอุปสรรคส าคญัในการก่อสร้าง สะพานแห่งน้ีสร้างในสมยั

ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท ์เม่ือปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937   จากนั้น

น าท่านทุกท่านเดินเล่นท่ี Pier39 ท่าเรือท่ีมีช่ือเสียง และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีพลาดไม่ได ้หาก

ท่านไดม้าเยอืนซานฟรานซิสโก ท่ีน่ีคือจุด check-in และเป็นศูนยร์วมของร้านขายของท่ีระลึก

และร้านอาหารมากมาย และอีกหน่ึงอยา่งท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือท่านไดเ้ดินทางมาถึงเมืองซานฟราน

ซิสโก นัน่ก็คือ การไดรั้บประทานปูท่ีมีช่ือเสียงของเมืองน้ี นัน่คือ Dungeness Crab ปูชนิดน้ี

เป็นปูท่ีสามารถหาทานไดท่ี้เมืองน้ีเท่านั้น 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็  

เขา้พกัโรงแรม Hilton Garden Inn Oakland Bay Bridge หรือเทียบเท่า ( - / 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._1937
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าทุกท่านน่ังรถราง (Cable Car) ซ่ึงรถรางถือวา่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเมืองซานฟรานฯ

โดยผูใ้ดท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัเมืองซานฟรานซิสโกก็จะตอ้งลองนัง่รถราง เพื่อสัมผสักบั

ประสบการณ์แปลกใหม่และยงัไดส้ัมผสักบัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองดว้ย จากนั้น

น าท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกวา่ “ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนท่ีคดเค้ียวท่ีสุดใน

โลกและสองขา้งทาง มีไมป้ระดบัมากมายอยา่งสวยงาม จากนั้นน าท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s 

Wharf  ลงเรือเฟอร์ร่ีเพื่อ “ล่องเรือ” ชมอ่าวซานฟรานซิสโก เพลิดเพลินกบัอากาศสดช่ืนพร้อม

ชมความงามของตวัเมืองซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่าวท่ีมีธรรมชาติสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก เรือจะแล่น

ผา่นคุกอัลคาทราส ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นคุกท่ีไดช่ื้อวา่เป็นคุกท่ีแขง็แกร่งมากท่ีสุดในสมยันั้น

นกัโทษท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดซ่ึงเคยถูกคุมขงัอยูท่ี่น่ีและเสียชีวติในคุกแห่งน้ีก็คือ “อัลคาโปน” 

เจา้พอ่มาเฟียแห่งนครชิคาโกนัน่เอง   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านสู่ Union Square ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองแหล่งรวมสินคา้หลากหลายยีห่อ้ให้ท่านได้

เลือกซ้ือ ท่ีน่ีเปรียบเสมือนสยามสแควข์องไทย เป็นศูนยร์วมของแฟชัน่ สินคา้แบรนดเ์นม

หลากหลายยีห่อ้จะมารวมกนัอยู ่ณ ท่ีแห่งน้ี  อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น ถ่ายภาพ หรือชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 

เขา้พกัโรงแรม Hilton Garden Inn Oakland Bay Bridge หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

ซานฟรานซิสโก วนัจันทร์ที่ 

24 ธ.ค. 61 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ Gilroy Premium Outlets (ระยะทาง 119 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ช่ัวโมง) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมายหลากหลายยีห่อ้ ใน

ราคาท่ีลดมากกวา่ 50%  อาทิเช่น Amani Exchange / Coach / Calvin Klein / DKNY / Kate 

Spade / GAP / Michale Kors / New Balance / Adidas / Oakley / Polo / Samsonite / The North 

Face เป็นตน้ 

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 192 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ช่ัวโมง) “เฟรสโน”  เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนยก์ลางการ ธนาคาร

ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลาท่ีสุด อาคารท่ี

สูงท่ีสุดในเมืองน้ีเพียงแค่ 20 ชั้น จึงไม่บดบงัทิวทศัน์ชนบทของท่ีน่ี ในฐานะเมืองใหม่จึงมี

ความเป็นเมืองส าหรับ "มนุษยเ์ดินดิน" มากกวา่หุ่นยนต ์ หรือคนบา้  ดาวตลก/นกัร้อง แดนน่ี 

เคย ์เคยกล่าวถึงเมืองเฟรสโนไวว้า่ "ฮลัโหล (สวสัดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน" ในขณะท่ีชาว

ลอสแองเจลิส และชาวซานฟรานซิสโก ซ่ึงมองเฟรสโนท่ีอยูร่ะหวา่งมหานครทั้งสองน้ีเป็น

เร่ืองตลกและค่อนขา้งดูแคลน "ชาวชานเมือง" เฟรสโนวา่ "ร้อนเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรม 

ไม่มีชีวติกลางคืน ฯลฯ" 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 

เขา้พกัโรงแรม Radisson Hotel Fresno Conference Center หรือเทียบเท่า ( B / - / D ) 

 

 

 

ซานฟรานซิสโก – เฟรสโน่ วนัองัคารที่ 

25 ธ.ค. 61 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกสั เมืองท่ีตั้งอยูใ่นรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 637 

กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง) เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและคนทัว่โลกใหฉ้ายาวา่ 

"เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือนกัเขียนบางคนใหช่ื้อวา่เป็น "America's Playground" หรือ

สนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกสัเป็นสถานท่ีๆ มีลกัษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมือง

เจริญเติบโตข้ึนมาจากความกา้วหนา้ของกิจการการพนนั เป็นแรงดึงดูดหลกัใหน้กัท่องเท่ียว

หลัง่ไหลเขา้มา ต่อมาไดพ้ฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียงไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนย์

ประชุม ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ ขนาดใหญ่มากกวา่ท่ี

อ่ืนในโลกเลยก็วา่ได ้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาสเวกสั เม่ือเดินทางถึงเมืองลาสเวกสัแลว้ น าทุกท่านเขา้สู่โรงแรมท่ี

พกัใหท้่านไดพ้กัผอ่นหลงัจากท่ีเดินทางมาตลอดทั้งวนั ไดเ้วลาสมควร น าทุกท่านสู่ร้านอาหาร

เพื่อรับประทานอาหารเยน็ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 

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

เฟรสโน่ – ลาสเวกสั วนัพุธที่ 

26 ธ.ค. 61 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ท่านจะไดพ้บกบัความยิง่ใหญ่ของภูผาหิน

ท่ีสร้างสรรคจ์ากธรรมชาติมานบัลา้นๆปี (ระยะทาง 199 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ช่ัวโมง)  

เท่ียง  รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอ่น 

Eagle Point, Skywalk Glass Bridge  สกายวอร์คเป็นสะพานแกว้เกือกมา้ท่ีมีความสูง 4,000 

feet หรือ 1,200 เมตร เหนือแม่น ้าโคโลราโด ท่ีทอดผา่นหุบเหวของแกรนตแ์คนยอ่น พิสูจน์

มาแลว้วา่สามารถทานแรงของรถต่างๆและพายหุนกัๆไดอ้ยา่งปลอดภยั ระหวา่งทางเดินนั้น

เป็นกระจกใส ถา้มองลงไปจะเห็นเหวท่ีอยูด่า้นล่างไดอ้ยา่งชดัเจนและหวาดเสียว ให้ท่านได้

ประทบัใจกบัประสบการณ์น้ี (Skywalk Glass Bridge ไมอ่นุญาตใหน้ ากลอ้งถ่ายรูปส่วนตวัข้ึน

ไปถ่าย ตอ้งใชบ้ริการของอุทยานเท่านั้น ราคาใบละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์ส าหรับเก็บ

กลอ้งถ่ายรูป) 

Guano Point จุดน้ีท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความล้ีลบัของแกรนดแ์คนยอ่นและ

แม่น ้าโคโลราโด (หากท่านใดท่ีต้องการจะน่ังเฮลิคอปเตอร์ สามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้า

ทัวร์ได้ โดยมค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมเติมประมาณ $220 ต่อท่าน) 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 

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

ลาสเวกสั – แกรนด์ แคนย่อน (สกายวอร์ค) – ลาสเวกสั วนัพฤหัสฯที่ 

27 ธ.ค. 61 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ลอสแองเจลิส หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ แอล.เอ.  (ระยะทาง 435 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) ตั้งอยูใ่นรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดเป็น

อนัดบั 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ, วฒันธรรม และ

วงการบนัเทิง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านสู่ Ontario Mills Outlets ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ ในราคาท่ีถูกกวา่

เมืองไทยกวา่คร่ึง เม่ือไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองลอสแองเจลลิส  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็  

เขา้พกัโรงแรม Holiday Inn La Mirada หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 

 

 

 

 

 

ลาสเวกสั – ลอสแองเจลลสิ วนัศุกร์ที่ 

28 ธ.ค. 61 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านสู่ยา่น ฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาท่ีไดส้ร้างสรรคห์นงัดงัจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
ใหช้าวโลกไดช้มมากมายนบัไม่ถว้น ท่านจะไดช้ม ไชนีส เธียเตอร์  (Chinese Theatre) 
โรงหนงัแบบจีนประยกุต ์และชม ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซ่ึง
เป็นถนนท่ีดาราระดบัฮอลลีวดูเป็นจ านวนมาก ไดป้ระทบัรอยมือและรอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนน
แห่งน้ีซ่ึงท่านจะไดถ่้ายรูปกบัรอยมือ รอยเทา้ ของเหล่าดาราช่ือดงัท่ีประทบัไวพ้ร้อมช่ือจารึก
ของดาราตุก๊ตาทองบนถนนฮอลลีวดู เช่น ทอม แฮงค,์ แบรทพิท, แองเจลิน่า โจล่ี, ทอม ครูซ 
เป็นตน้ จากนั้น น าท่านเยีย่มชมโรงถ่าย ยนิูเวอร์แซล (Universal  Studios) ในเน้ือท่ีกวา่ 1,000 
ไร่ ท่านจะไดช้มเบ้ืองหลงัเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์อยา่งละเอียด สัมผสักบั
ฉากใหญ่โต มโหฬาร ท่ีใชใ้นการถ่ายท าจริงของภาพยนตร์ท่ีโด่งดงัเร่ืองต่างๆ เช่น คิงคอง,  
จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรือนท่ีใชใ้นการ ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองดงัจากฮอลลีวดูต่ืนเตน้และ
สนุกสนานผจญภยัเคร่ืองเล่นทนัสมยั SIMPSON, JURASSIC PARK, TERMINATOR-3 หรือ
ต่ืนตากบั 3 D ท่ีใหค้วามรู้สึกสมจริงเหมือนกบัท่านไดเ้ขา้ไปอยูใ่นภาพยนตร์ดว้ย กบัเคร่ืองเล่น 
TRANSFORMER หรือชมการแสดงสุดยอดทางเทคนิค UNDER WATER WORLD  พบกบัโชว์
ล่าสุดของท่ีน่ี นัน่คือ FAST AND FURIOUS ส าหรับสาวก แฮร่ี พอตเตอร์ หา้มพลาดเด็ดขาด
กบัโซน THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER และโซนใหม่ล่าสุด กบัเหล่า
บรรดาซอมบ้ีต่าง ๆ จากภาพยนตร์เร่ือง WALKING DEAD 

เท่ียง  อาหารกลางวนัตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเล่นเคร่ืองเล่นต่าง ๆ  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ( B / -  / D ) 

 

 

 

 

 

ลอสแองเจลลสิ (Universal Studios) – ฮ่องกง วนัเสาร์ที่ 

29 ธ.ค. 61 
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ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

23.50 น. เหินฟ้าจาก ลอสแองเจลิสสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 881 

 

 

 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล**** 

 

 

 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

10.00 น. ออกเดินทางต่อ โดยเท่ียวบิน CX 615 

12.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ2ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
(ไม่มเีตียง) 

พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

23 - 31 ธ.ค. 61 99,999 89,999 12,000 

กรุ๊ปข้ันต ่าเดินทาง 20 คน ในกรณมีีกรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 

อตัรานีร้วม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CATHAY PACIFIC) 

 ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

ลอสแองเจลลสิ – ฮ่องกง วนัอาทิตย์ที่ 

30 ธ.ค. 61 

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ วนัจันทร์ที่ 

31 ธ.ค. 61 
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 ค่าเขา้อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอ่น และ สกายวอร์ค 

 ค่าเขา้ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ 

 ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน ้ าหนกัหรือจ านวน

ของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวติ (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 

 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 

 ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

อตัรานีไ้ม่รวม : 

 ค่าหนงัสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าท่ีเกินจากท่ีสายการบินก าหนดไว ้

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดและอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 Hotel Porter (คนยกกระเป๋าท่ีโรงแรม) 

 ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ (4 USD ต่อวนัตอ่คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีท่ีตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 

เง่ือนไข: 

 ท่านสามารถส ารองท่ีนัง่โดยจ่ายมดัจ าล่วงหนา้ท่านละ 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบหากเกิดเหตุสุดวสิยั อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้ของสายการบิน, เหตจุาก

อุบติัเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การจลาจล, การนดัหยดุงาน 

 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได ้ ซ่ึงเป็นเหตจุากเอกสารไม่

ถูกตอ้งหรือท าส่ิงผดิกฎหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีไม่รับผิดชอบ 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยดึประโยชน์ของท่านเป็นหลกั 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เตม็จ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหนึง่ ของค่าทวัร์ 

 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่มกีารคืนเงนิใดๆ ทั้งส้ิน 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT   จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน

นั้นๆ 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มเีตียงเสริมหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ีเป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อ

หน่ึงห้องหรือเดก็พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มเีตียงเสริม ท้ังนีเ้พ่ือหลกีเลีย่งความเส่ียงในกรณีเกิด

เหตเุพลิงไหม้ในห้องพักและมกีารอพยพ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 

 

 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของต๋ัวและภาษีน ้ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั ง 


