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05.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ตวัอกัษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย ์

แปซิฟิก โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
08.15 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เท่ียวบินท่ี CX 700 
12.10 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
14.10 น. เหินฟ้าต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินซานฟรานซิสโก โดยเท่ียวบินท่ี CX 870 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล **** 
11.30 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก  ดินแดนท่ีมีเอกลกัษณ์ดว้ยอาคารตึกรามนอ้ยใหญ่ลว้นสร้าง

อยู่ตามเนินเขาสูงๆ ต ่าๆ ของตวัเมืองซ่ึงตั้งอยู่ในโอบลอ้มของขุนเขาและทะเล หลงัจากผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคารเพื่อ
รับประทานอาหารกลางวนั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก พาท่านข้ึนเขา Twin Peak ชมความงามของเมืองซานฟ

รานซิสโกโดยรอบไดจ้ากจุดน้ี ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในการถ่ายภาพแบบ Panorama 360 
องศา  จากนั้นน าท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกท อนัโด่งดงัเพื่อถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก สะพานแห่งน้ี
เคยได้ช่ือว่าเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลกมาก่อน และถือเป็นหน่ึงในสะพานท่ีใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสุดในสมยันั้นในการก่อสร้าง ดว้ยสภาพแวดลอ้มของเมืองซานฟราน
ซิสโกท่ีเป็นเขาและมีลมแรงตลอดทั้งปี จึงเป็นอุปสรรคส าคญัในการก่อสร้าง สะพานแห่งน้ี
สร้างในสมยัประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เม่ือปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 
1937  จากนั้นน าท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s Wharf  ลงเรือเฟอร์ร่ีเพื่อ “ล่องเรือ” ชมอ่าวซานฟ
รานซิสโก เพลิดเพลินกับอากาศสดช่ืนพร้อมชมความงามของตวัเมืองซ่ึงตั้ งอยู่ริมอ่าวท่ีมี
ธรรมชาติสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก เรือจะแล่นผา่นคุกอัลคาทราส ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นคุกท่ี
ไดช่ื้อวา่เป็นคุกท่ีแขง็แกร่งมากท่ีสุดในสมยันั้นนกัโทษท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดซ่ึงเคยถูกคุมขงัอยู่

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซานฟรานซิสโก วนัจันทร์ 

15 ต.ค. 61 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1933
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1937
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1937
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ท่ีน่ีและเสียชีวติในคุกแห่งน้ีก็คือ “อัลคาโปน” เจา้พอ่มาเฟียแห่งนครชิคาโกนัน่เอง  จากนั้นน า
ท่านทุกท่านเดินเล่นลดัเลาะริมอ่าวสู่ Pier39 ท่าเรือท่ีมีช่ือเสียง และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีพลาด
ไม่ได ้หากท่านไดม้าเยือนซานฟรานซิสโก ท่ีน่ีคือจุด check-in และเป็นศูนยร์วมของร้านขาย
ของท่ีระลึกและร้านอาหารมากมาย และอีกหน่ึงอย่างท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือท่านไดเ้ดินทางมาถึง
เมืองซานฟรานซิสโก นัน่ก็คือ การไดรั้บประทานปูท่ีมีช่ือเสียงของเมืองน้ี นัน่คือ Dungeness 

Crab ปูชนิดน้ีเป็นปูท่ีสามารถหาทานไดท่ี้เมืองน้ีเท่านั้น 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็  

เขา้พกัโรงแรม Holiday Inn Civic Center หรือเทียบเท่า ( - / L / D ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าทุกท่านน่ังรถราง (Cable Car) ซ่ึงรถรางถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองซานฟรานอยา่งหน่ึง
โดยผูใ้ดท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัเมืองซานฟรานซิสโกก็จะตอ้งลองนั่งรถราง เพื่อสัมผสักับ
ประสบการณ์แปลกใหม่และยงัไดส้ัมผสักบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองดว้ย จากนั้น
น าท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกวา่ “ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนท่ีคดเค้ียวท่ีสุดใน
โลกและสองขา้งทาง มีไมป้ระดบัมากมายอยา่งสวยงาม จากนั้นน าท่านสู่ Union Square  
ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมือง แหล่งรวมสินคา้หลากหลายยีห่อ้ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าทุกท่านเดินทางสู่เมือง South Lake Tahoe (ระยะทางประมาณ 300 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ช่ัวโมง) เมืองพกัผอ่นยอดฮิตของชาวอเมริกนัและเมืองน้ียงัมีทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดเป็นอนัดบัสอง
ของอเมริกา ซ่ึงทะเลสาบนั้นไดถู้กยกยอ่งวา่เป็น “ทะเลสาบมรกต” (Emerald Bay) ดว้ย เพราะ

ซานฟรานซิสโก – ทะเลสาบทาโฮ่ วนัองัคาร 

16 ต.ค. 61 
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เกิดจากการละลายของหิมะท่ีไหลจากบนยอดเขาแลว้ไหลมารวมตวักนับนพื้นท่ี ท่ีมีลกัษณะ
เป็นแอ่ง และไดก้ าเนิดข้ึนเม่ือประมาณ 2 ลา้นปีก่อน  ทะเลสาบแห่งน้ีไม่มีพื้นท่ีติดต่อกบัทะเล
เลย น ้ าในทะเลสาบจึงเป็นน ้ าจืดและมีความใสสะอาดมาก โดยมีความลึกอยูท่ี่ประมาณ 1,645 
ฟุต ถือเป็นทะเลสาบท่ีมีความลึกเป็นอนัดบั 2 ของทวปีอเมริกาเหนือ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 
เขา้พกัโรงแรม Harveys Lake Tahoe หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าทุกท่านสู่จุดชมวิวของ Emerald Bay เพื่อให้ทุกท่านไดเ้ก็บภาพของอ่าวมรกตไวเ้ป็นท่ี

ระลึก จากนั้นน าทุกท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (YOSEMITE  NATIONAL 

PARK) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เพื่อชมความงามทางธรรมชาติ

ท่ีสวยงามและสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อุทยานแห่งชาติโยเซมิติถูกประกาศให้เป็น

อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1890 และมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชมกว่า 1 ลา้นคนต่อปี  สัมผสั

ธรรมชาติ ชมพนัธ์ุไมแ้ปลกตา สายน ้ า และน ้ าตก โดยอุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานแห่งแรกของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามจุดท่ีน่าสนใจ และสวยงามต่างๆ ภายในอุทยาน  น าท่าน

เท่ียวชมความงามโดยรอบของอุทยานท่ีความกวา้งใหญ่และมีพื้นท่ีทั้ งหมดถึง 7 แสนกว่า

ทะเลสาบทาโฮ่ – อุทยานแห่งชาติโยเซมติิ – เฟรสโน่ วนัพุธ 

17 ต.ค. 61 
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เอเคอร์ ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ El Capitan ท่ีมีความสูงถึง 2,900 ฟุต 

ท่ีตั้งตระงานอยูใ่จกลางของอุทยาน จากนั้นชมความงามของน ้าตกโยเซมิติ (Yosemite Falls) ท่ี

ความสูงถึง 2,425 ฟุตและไหลลงมาจากยอดเขาของภูเขาเซียร่า เนวาด้า โดยน ้ าตกน้ีจะมี

ดว้ยกนัทั้งหมด 3 ชั้นซ่ึงมีความงามและความสูงแตกต่างกนัไป  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรส

โน (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) “เฟรสโน”  เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 8 

ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนยก์ลางการ ธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือน

จะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาท่ีสุด อาคารท่ีสูงท่ีสุดในเมืองน้ีเพียงแค่ 20 ชั้น จึงไม่บด

บงัทิวทศัน์ชนบทของท่ีน่ี ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองส าหรับ "มนุษยเ์ดินดิน" 

มากกวา่หุ่นยนต ์หรือคนบา้  ดาวตลก/นกัร้อง แดนน่ี เคย ์เคยกล่าวถึงเมืองเฟรสโนไวว้า่ "ฮลั

โหล (สวสัดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน" ในขณะท่ีชาวลอสแองเจลิส และชาวซานฟรานซิส

โก ซ่ึงมองเฟรสโนท่ีอยูร่ะหวา่งมหานครทั้งสองน้ีเป็นเร่ืองตลกและค่อนขา้งดูแคลน "ชาวชาน

เมือง" เฟรสโนวา่ "ร้อนเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรม ไม่มีชีวติกลางคืน ฯลฯ" 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ 
เขา้พกัโรงแรม Radisson Fresno หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เฟรสโน่ – ลาสเวกสั วนัพฤหัสบดี 

18 ต.ค. 61 
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น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองท่ีตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 637 
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง) เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและคนทัว่โลกให้ฉายาว่า 
"เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือนกัเขียนบางคนให้ช่ือวา่เป็น "America's Playground" หรือ
สนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกสัเป็นสถานท่ีๆ มีลกัษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมือง
เจริญเติบโตข้ึนมาจากความกา้วหน้าของกิจการการพนนั เป็นแรงดึงดูดหลกัให้นกัท่องเท่ียว
หลัง่ไหลเขา้มา ต่อมาไดพ้ฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียงไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนย์
ประชุม ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ ขนาดใหญ่มากกวา่ท่ี
อ่ืนในโลกเลยก็วา่ได ้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาสเวกสั เม่ือเดินทางถึงเมืองลาสเวกสัแล้ว น าทุกท่านช้อปป้ิงท่ี 

ลาสเวกสั พรีเมี่ยม เอาท์เลต็ (Las Vegas Premium Outlets) ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดีท่ีสุดและ
ใหญ่ท่ีสุดในลาสเวกสั และยงัมีสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Coach, Burberry, Lacoste, 
Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies, Miss sixty, Calvin Klein เป็นตน้  

เยน็  อิสระอาหารเยน็ เพื่อความสะดวกในการเดินชอ้ปป้ิง 
เขา้พกัโรงแรม Excalibur Hotel and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / - ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

ลาสเวกสั – แกรนด์แคนย่อน (สกายวอร์ค) – ลาสเวกสั วนัศุกร์ 

19 ต.ค. 61 
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น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ท่านจะไดพ้บกบัความยิ่งใหญ่ของภูผาหิน
ท่ีสร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับล้านๆปี (ระยะทาง 199 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง)  

เท่ียง  รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอ่น 
Eagle Point, Skywalk Glass Bridge  สกายวอร์คเป็นสะพานแกว้เกือกมา้ท่ีมีความสูง 4,000 
feet หรือ 1,200 เมตร เหนือแม่น ้ าโคโลราโด ท่ีทอดผ่านหุบเหวของแกรนต์แคนย่อน พิสูจน์
มาแลว้ว่าสามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนกัๆไดอ้ย่างปลอดภยั ระหว่างทางเดินนั้น
เป็นกระจกใส ถา้มองลงไปจะเห็นเหวท่ีอยู่ดา้นล่างไดอ้ยา่งชดัเจนและหวาดเสียว ให้ท่านได้
ประทบัใจกบัประสบการณ์น้ี (Skywalk Glass Bridge ไม่อนุญาตให้น ากลอ้งถ่ายรูปส่วนตวัข้ึน
ไปถ่าย ตอ้งใชบ้ริการของอุทยานเท่านั้น ราคาใบละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์ส าหรับเก็บ
กลอ้งถ่ายรูป) 
Guano Point จุดน้ีท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความล้ีลบัของแกรนด์แคนย่อนและ
แม่น ้ าโคโลราโด (หากท่านใดท่ีต้องการจะน่ังเฮลิคอปเตอร์ สามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้า
ทัวร์ได้ โดยมค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมเติมประมาณ $220 ต่อท่าน) 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 

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

 
 
 
 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ลอสแองเจลสิ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ แอล.เอ.  (ระยะทาง 435 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) ตั้งอยูใ่นรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดเป็น

ลาสเวกสั – ลอสแองเจลสิ วนัเสาร์ 

20 ต.ค. 61 
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อนัดบั 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ, วฒันธรรม และ
วงการบนัเทิง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านสู่ Ontario Mills Outlets ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมต่าง ๆ ในราคาท่ีถูกกวา่

เมืองไทยกวา่คร่ึง เม่ือไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองลอสแองเจลลิส  
เยน็  รับประทานอาหารเยน็  

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

 
 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านสู่ยา่นฮอลลวีูด (Hollywood) เมืองมายาท่ีไดส้ร้างสรรคห์นงัดงัจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
ใหช้าวโลกไดช้มมากมายนบัไม่ถว้น ท่านจะไดช้ม ไชนีส เธียเตอร์  (Chinese Theatre) 
โรงหนงัแบบจีนประยกุต ์และชม ฮอลลวีูด 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 ยูนิเวอร์แซล (Universal  Studios) ในเน้ือท่ีกวา่ 1,000 
ไร่ ท่านจะไดช้มเบ้ืองหลงัเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์อยา่งละเอียด สัมผสักบั
ฉากใหญ่โต มโหฬาร ท่ีใชใ้นการถ่ายท าจริงของภาพยนตร์ท่ีโด่งดงัเร่ืองต่างๆ เช่น คิงคอง,  
จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรือนท่ีใชใ้นการ ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองดงัจากฮอลลีวูดต่ืนเตน้และ
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 

ลอสแองเจลสิ (ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ) – ฮ่องกง วนัอาทติย์ 

21 ต.ค. 61 
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เท่ียง  อาหารกลางวนัตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเล่นเคร่ืองเล่นต่าง ๆ  
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ( B / -  / D ) 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.30 น. เหินฟ้าจาก ลอสแองเจลิสสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 883 

 
 

 
 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล**** 

 
 
 
 
05.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.00 น. ออกเดินทางต่อ โดยเท่ียวบิน CX 705 

ลอสแองเจลสิ – ฮ่องกง วนัจันทร์ 

22 ต.ค. 61 

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ วนัองัคาร 

23 ต.ค. 61 
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10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มเีตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

15 – 23 ต.ค. 61 99,999 89,999 15,500 
กรุ๊ปข้ันต ่าเดินทาง 20 คน ในกรณมีีกรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 

 
อตัรานีร้วม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CATHAY PACIFIC) 

 ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าเขา้ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ 

 ค่าเขา้อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ 

 ค่าเขา้อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอ่น และ สกายวอร์ค 

 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 ้
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ,ค่าโทรศพัท ์,ค่าซกัรีดและอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 Hotel Porter (คนยกกระเป๋าท่ีโรงแรม) 
 ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ (4 USD ต่อวนัต่อคน) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีท่ีตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 

 
เง่ือนไข: 

 ท่านสามารถส ารองท่ีนัง่โดยจ่ายมดัจ าล่วงหนา้ท่านละ 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30
วนั 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวสิยั อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้ของสายการบิน  ,เหตุจาก
อุบติัเหตุ ,ภยัธรรมชาติ ,การจลาจล ,การนดัหยดุงาน 

 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได ้ซ่ึงเป็นเหตุจากเอกสารไม่
ถูกตอ้งหรือท าส่ิงผิดกฎหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีไม่รับผิดชอบ 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยดึประโยชน์ของท่านเป็นหลกั 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั คืนเงินมดัจ าเตม็จ านวน  (90 วนัส าหรับช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต)์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 45 - 59 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 



 

  12/11 

 

JHWC 1015_E 

 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 30 - 44 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 30,000 บาท (ไม่คืนเงินมดัจ า) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 15 - 29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  EXTRA 
FLIGHT และ  CHARTER FLIGHT    จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงท่ีสาม กรณีท่ีเป็นผูใ้หญ่และตอ้งการพกั 3 ท่านต่อ
หน่ึงหอ้งหรือเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงในกรณีเกิด
เหตเุพลิงไหมใ้นหอ้งพกัและมีการอพยพ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 
 

 
                   

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนยีมของตัว๋และภาษนี้า้มนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอกีครัง้ 


