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วันอาทิตย์ที่
7 เม.ย.
2562

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซานฟรานซิส
โก

[1]
09.35 น. คณะพร้อมกั
นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7
เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิกโดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯ
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
12.35 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX 754
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
19.15 น. เหินฟ้าต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่
CX 892
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****
16.35 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ดินแดนที่มีเอกลักษณ์ด้วย
อาคารตึกรามน้อยใหญ่ล้วนสร้างอยู่ตามเนินเขาสูงๆ ต่ําๆ ของตัว
เมืองซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมของขุนเขาและทะเล หลังจากผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่าน
เดินทางสู่ Twin Peak ชมความงามของเมืองซานฟรานซิสโก
โดยรอบได้จากจุดนี้ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในการถ่ายภาพ
แบบ Panorama 360 องศา นําท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกต อันโด่ง
ดังเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สะพานแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นสะพาน
แขวนที่ยาวที่สุดในโลกมาก่อน และถือเป็นหนึ่งในสะพานที่ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นในการก่อสร้าง ด้วย
สภาพแวดล้อมของเมืองซานฟรานซิสโกที่เป็นเขาและมีลมแรง
ตลอดทั้งปี จึงเป็นอุปสรรคสําคัญในการก่อสร้าง สะพานแห่งนี้
สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เมื่อปี ค.ศ.
1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937
เย็น

รับประทานอาหารเย็น
2

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

วันจันทร์ที่
8 เม.ย.
2562

เช้า

ซานฟรานซิสโก – เฟรสโน [2]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําทุกท่านนั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่าง
หนึ่งของเมืองซานฟรานฯโดยผู้ใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมือง
ซานฟรานซิสโกก็จะต้องลองนั่งรถรางเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์
แปลกใหม่และยังได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของ
เมืองด้วย จากนั้นนําท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า

“ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้าง
ทาง มีไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม นําท่านทุกท่านเดินเล่นที่

Pier39 ท่าเรือที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้
หากท่านได้มาเยือนซานฟรานซิสโก ที่นี่คือจุด check-in และ
เป็นศูนย์รวมของร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย
และอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เมื่อท่านได้เดินทางมาถึงเมือง
3

ซานฟรานซิสโก นั่นก็คือ การได้รับประทานปูที่มีชื่อเสียงของ
เมืองนี้ นั่นคือ Dungeness Crab ปูชนิดนี้เป็นปูที่สามารถหาทาน
ได้ที่เมืองนี้เท่านั้น
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนั้นนําท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอร์รี่เพื่อ
“ล่องเรือ” ชมอ่าวซานฟรานซิสโก เพลิดเพลินกับอากาศสดชื่น
พร้อมชมความงามของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวที่มีธรรมชาติ
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือจะแล่นผ่านคุกอัลคาทราส ซึ่ง
ครั้งหนึ่งเคยเป็นคุกที่ได้ชื่อว่าเป็นคุกที่แข็งแกร่งมากที่สุดในสมัย
นั้นนักโทษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยู่ที่นี่และ
เสียชีวิตในคุกแห่งนี้ก็คือ “อัลคาโปน” เจ้าพ่อมาเฟียแห่งนครชิคา
โกนั่นเอง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 248 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) “เฟรสโน” เป็นเมืองใหญ่อันดับ 8
ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นศูนย์กลางการ ธนาคารที่มี
ประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้าย
ตรงเวลาที่สุด อาคารที่สูงที่สุดในเมืองนี้เพียงแค่ 20 ชั้น จึงไม่บด
บังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมือง
สําหรับ "มนุษย์เดินดิน" มากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า ดาวตลก/
นักร้อง แดนนี่ เคย์ เคยกล่าวถึงเมืองเฟรสโนไว้ว่า "ฮัลโหล
(สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน" ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิส
และชาวซานฟรานซิสโกซึ่งมองเฟรสโนที่อยู่ระหว่างมหานครทั้ง

4

สองนี้เป็นเรื่องตลกและค่อนข้างดูแคลน "ชาวชานเมือง" เฟรสโน
ว่า" ร้อนเหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืน ฯลฯ"
เย็น

รับประทานอาหารเย็น
เข้าพักโรงแรม Radisson Fresno หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันอังคารที่
9 เม.ย.

เฟรสโน – ลาสเวกัส [3]

2562

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐ
เนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 637 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 7 ชั่วโมง) เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้
ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ชื่อ
ว่าเป็น "America's Playground" หรือสนามเด็กเล่นของ
สหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานที่ๆ มีลักษณะพิเศษเพราะเมือง
ทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการ
5

พนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาได้
พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียงได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดง
สินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
ความโอ่อ่าอลังการ ขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลกเลยก็ว่าได้
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาสเวกัส เมื่อเดินทางถึงเมืองลาสเวกัส
แล้ว นําทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักให้ท่านได้พักผ่อนหลังจากที่
เดินทางมาตลอดทั้งวัน ได้เวลาสมควร นําทุกท่านสู่ร้านอาหาร

เย็น

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

วันพุธที่
10 เม.ย.
2562

เช้า

ลาสเวกัส – สกายวอล์ค – ลาสเวกัส
[4]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

6

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ท่านจะได้พบ
กับความยิ่งใหญ่ของภูผาหินที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับ
ล้านๆปี (ระยะทาง 199 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เที่ยง

รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน

Eagle Point, Skywalk Glass Bridge สกายวอร์คเป็นสะพาน
แก้วเกือกม้าที่มีความสูง 4,000 feet หรือ 1,200 เมตร เหนือ
แม่น้ําโคโลราโด ที่ทอดผ่านหุบเหวของแกรนต์แคนย่อน พิสูจน์
มาแล้ วว่ าสามารถทานแรงของรถต่า งๆและพายุห นั กๆได้ อย่ า ง
ปลอดภัย ระหว่างทางเดินนั้ นเป็นกระจกใส ถ้ามองลงไปจะเห็น
เหวที่ อ ยู่ ด้ า นล่ า งได้ อ ย่ า งชั ด เจนและหวาดเสี ย ว ให้ ท่ า นได้
ประทับใจกับประสบการณ์นี้ (Skywalk

Glass

Bridge

ไม่

อนุญาตให้นํากล้องถ่ายรูปส่วนตัวขึ้นไปถ่าย ต้องใช้บริการของ
อุทยานเท่านั้น ราคาใบละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์สําหรับ
เก็บกล้องถ่ายรูป)

Guano Point จุดนี้ท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี้
ลับของแกรนด์แคนย่อนและแม่น้ําโคโลราโด

(หากท่านใดที่

ต้องการจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ สามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้า
ทัวร์ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ $220 ต่อท่าน)
เย็น

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

7

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
วัน

พฤหัสบดีที่

ลาสเวกัส – เพจ [5]

11 เม.ย.
2562

นําท่านเดินทางสู่เมือง เพจ (Page) (ระยะทางประมาณ 447 กม.

/ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี
ค.ศ.1957 โดยเริ่มต้นจากการเป็นหมู่บ้านของคนงานสร้างเขื่อน
Glen Canyon หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาชุมชน ขยายเป็นเมือง
ดังเช่นในปัจจุบัน โดยเมืองเพจ นี้ตั้งอยู่ทางตอนบนของรัฐ
Arizona เรียกได้ว่าเป็นเมืองต้นน้ําของแกรนด์ แคนยอนก็ว่าได้
เนื่องจากแม่น้ํา โคโลราโดจะไหลจากเมืองเพจ ลงใต้ไปสู่แกรนด์
แคนยอน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชม Horseshoe Bend ซึ่งเป็นโค้งน้ําของแม่น้ํา
โคโลราโด คล้ายกับเกือกม้า ผืนน้ําซึ่งอยู่ด้านล่างของโค้งน้ําแห่ง
นี้เป็นสีเขียวเข้ม เหลือบน้ําเงิน ประกอบบรรยากาศ และ
ทัศนียภาพของบริเวณโดยรอบนี้ ให้ท่านได้เก็บภาพสวยงามตาม
อัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

8

เข้าพักโรงแรม La Quinta Inn & Suites Page หรือเทียบเท่า (
วันศุกร์ที่
12 เม.ย.
2562

เพจ – แอนทีโลป – อุทยานแห่งชาติ

B/L/D)

เช้า

ไบรซ์ แคนย่อน [6]

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านชมความมหัศจรรย์ของแอนทีโลป แคนยอน หุบเขาที่
อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ดึงดูดใจจากช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสันจากธรรมชาติ ซึ่งก่อเกิด
จากการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ
สะท้อนกับสีของชั้นหิน Navajo Sandstone เกิดเป็นความ
สวยงามที่น่าประทับใจกับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมา ณ ที่
แห่งนี้ ด้วยความคดเคี้ยว สลับซับซ้อนไปตามซอกหลืบของหน้า
ผา สีสันที่เห็นใน Antelope Canyon จึงเปลี่ยนไปตามการหักเห
ของแสงในฤดูกาลต่างๆ ในฤดูร้อน สีจะออกเป็นโทนสีแดง ส้ม
และ ม่วง ในฤดูใบไม้ร่วง สีจะออกเป็นโทนสีอ่อน สบายตา แม้
Antelope Canyon จะขึ้นชื่อว่าเป็น หุบเขาที่อันตรายที่สุด แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นหุบเขาที่สวยที่สุด และเป็นหนึ่งใน
9

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และได้รับ
ความนิยมในการถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา อิสระให้
ท่านมีเวลาได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นําท่านสู่ อุทยานแห่งชาติ ไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon
National Park) (ระยะทางประมาณ 242 กม. /ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชม.) อุทยานแห่งชาติที่กินเนื้อที่ถึง 36,000 เอเคอร์
พื้นที่ที่เต็มไปด้วยหินสีแดง สีชมพู และสีครีม รูปทรงต่าง ๆ สีต่าง
ๆ เหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามเวลา จากยามเช้าจนถึงยามเย็น ใน
อเมริกา ไม่ใช่มีเพียงแกรนด์ แคนยอนเท่านั้นที่เป็นความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมา ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติเมื่อ 6 ล้านปีที่แล้ว ที่บริเวณนี้อยู่ใต้ผืนน้ํา เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ผืนแผ่นดินที่ราบสูงก็ถูกยกตัวขึ้น
และเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงบริเวณชั้นหินจนก่อให้เกิดเป็น
เสาดินและหินมากมายในหุบเขาที่สูงถึง 2,800 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล เนื่องจากสถานที่แห่งนี้อยู่ตอนปลายของแกรนด์
แคนยอน จึงถูกตั้งชื่อว่า ไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon)
เอกลักษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลม ๆ ที่เรียกว่า
ฮูดู (Hoodoos) ที่ตั้งเรียงกันเป็นแนว มีรูปทรงแปลกประหลาด
10

ตํานานของชาวอินเดียนแดง กล่าวว่า “แท่งหินเหล่านี้เกิดจาก

มนุษย์ที่ต้องคําสาปให้กลายเป็นหิน” บริเวณไบรซ์ แคนยอน
ประกอบด้วยหินทราย สลับหินดินดาน ตั้งแต่ยุคครีเทเชียส ถึง
ช่วงต้นของยุคซีโนโซอิก สะสมตัวในสภาพ แวดล้อม แบบ
ทะเลสาบ ขนาดใหญ่ จนกระทั่งน้ําตื้นขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลาหลาย
ล้านปี ทําให้เริ่มมีการกร่อนของแม่น้ําที่ไหลผ่านชั้นหิน ร่วมกับ
การยกตัวของพื้นดินขณะเกิดเทือกเขารอกกี้ หลังจากนั้นเกิดการ
ยกตัวของเปลือกโลกอีกครั้ง และทําให้เกิดที่ราบสูงโคโลราโด
เมื่อ 16 ล้านปีก่อน การยกตัวทําให้หินเริ่มมีการแตกตามแนวดิ่ง
ซึ่งทําให้ง่าย ต่อการถูกกร่อน จนกลายเป็นแท่งเสาสวยงามที่เห็น
อยู่ในปัจจุบัน สีน้ําตาลแดง สีชมพู และสีแดงได้จากแร่ฮีมาไทต์
(Hematite) ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ ส่วนสีเหลืองได้จาก
แร่ลิโมไนต์ (Limonite) ส่วนสีม่วงได้จากแร่ไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของไบร์ซ
แคนยอน ตามอัธยาศัย
เย็น

รับประทานอาหารเย็น
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เข้าสู่โรงแรม Best Western Plus Ruby’s Inn หรือเทียบเท่า
วันเสาร์ที่
13 เม.ย.

อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนย่อน – พริม

2562

( B / L / D[7]
)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองพริม Primm เมืองนี้ตั้งอยู่ในเส้นแบ่งรัฐ
(State Line) ระหว่างรัฐเนวาดา และ รัฐแคลิฟอเนีย (ระยะทาง

485 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.15 ชั่วโมง) เปรียบเสมือน
เมืองหน้าด่านก่อนเข้าลาสเวกัส และ เมืองที่เป็นโอกาสสุดท้ายที่
ท่านจะได้เล่นคาสิโนแบบถูกกฏหมายก่อนจะออกจะรัฐเนวาด้า
เช่นกัน
หากมีเวลานําท่านช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต Walmart ระหว่างทาง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

อิสระให้ท่านได้เสี่ยงโชคก่อนร่ําลาจากรัฐเนวาด้า หรือ ช้อปปิ้ง
เอ้าเลทข้างโรงแรม Fashion Outlets of Las Vegas

เย็น

อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
12

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

วันอาทิตย์ที่
14 เม.ย.
2562

เช้า

พริม – ลอสแองเจลลิส – สนามบิน
ลอสแองเจลลิส [8]
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมือง ลอสแองเจลิส หรือที่รู้จักกันในชื่อ แอล.เอ.

(ระยะทาง 376 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50
ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมาก
ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และวงการบันเทิง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านสู่ย่าน ฮอลลีวด
ู (Hollywood) เมืองมายาที่ได้สร้างสรรค์
หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่
ถ้วน ท่านจะได้ชม แมนไชนีส เธียเตอร์ (Mann’s Chinese
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Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น
TCL Chinese Theatre และชม ฮอลลีวด
ู วอล์ก ออฟ เฟม

(Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูด
เป็นจํานวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนน
แห่งนี้ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้า ของเหล่าดาราชื่อ
ดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด
เช่น ทอม แฮงค์, แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี่, ทอม ครูซ เป็นต้น
ก่อนอําลาสหรัฐอเมริกา นําท่านเดินเล่นชมวิวพระอาทิตย์ตกที่
ชายหาดซานตาโมนิก้า อันเลื่องชื่อ
เย็น

รับประทานอาหารเย็น
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจ
ลิส เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่
15 เม.ย.
2562

00.30 น.

ลอสแองเจลลิส – ฮ่องกง [9]
เหินฟ้าจาก ลอสแองเจลิสสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX

881
14

วันอังคารที่
16 เม.ย.
2562

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ [10]
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.55 น. ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CX 717
10.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ



อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

7 – 16 เม.ย. 2562

ผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องละ 2 ท่าน)

109,999

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน)

104,999

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และ
ไม่มีเตียงเสริม)

94,999

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม)

20,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน)

35,000

กรุป
๊ ขัน
้ ต่าํ เดินทาง 20 คน ในกรณีมก
ี รุป
๊ ต่าํ กว่า 20 คน จะมีการเปลีย
่ นแปลงราคา
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่
เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง
15

จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***
การสํารองทีน
่ งั่
⁜
⁜

บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 35,000 บาท ภายหลังจากมีการ
ยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21
วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสํารองการเดินทางนัน
้
ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ

อัตรานีร้ วม:
☑

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟก
ิ (Cathay
Pacific)

☑ ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ
ั ตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
☑ ค่าโรงแรมที่พก
☑ ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
่ ่างๆ ตามรายการที่ระบุ
☑ ค่าเข้าสถานทีต
☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
☑

☑
☑
☑

ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23
กิโลกรัม หากน้ําหนักหรือจํานวนของ
กระเป๋าเกินกว่าที่กาํ หนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต
(สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่
เกิน 70 ปี)
ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุ
เกิน 80 ปี
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อัตรานีไ
้ ม่รวม
☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน)
☒ ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน)
☒ Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า)
☒ ค่าทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
☒ ค่าน้ําหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกําหนดไว้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่
☒ ไม่ได้ระบุในรายการ
ู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
☒ ค่าภาษีมล
☒ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ
ค่าธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 12
☒ พฤศจิกายน 2561

กรณียกเลิกการเดินทาง
⁜ ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินเต็มจํานวน
⁜

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 - 30 วัน คืนเงินครึง่ หนึง่ ของ
ค่าทัวร์

ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆ
ทัง้ สิน
้
ยกเว้นกรณีที่ทางบริษท
ั ฯ นําเงินชําระค่าตัว
๋ เครื่องบิน ค่าแลนด์ เพือ
่ เตรียมการจัด
⁜ นําเที่ยว ก่อนผู้เดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก
การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษท
ั ฯสามารถหักชําระค่าใช้จ่ายตามจริง
ก่อนที่จะคืนให้ผู้โดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
⁜

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจาก
ค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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เงือ
่ นไข และ หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิต้อง
⚠ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
⚠

⚠

⚠

⚠

⚠

⚠

⚠

⚠

⚠

คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษท
ั ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีทม
ี่ ีการขึ้นราคาค่าตัว
๋
เครื่องบิน ค่าภาษีน้ํามัน หรือมีการ
ประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท
หรืออัตราแลกเปลีย
่ นได้ปรับขึน
้ ในช่วงใกล้วันทีจ
่ ะ
เดินทาง
บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ
โดยจะจัดหาสถานที่ทอ
่ งเที่ยวอื่นเพื่อทดแทน
หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผเู้ ดินทาง
บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม
สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้เดินทางเป็นหลัก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสย
ั เช่น
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเทีย
่ วบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ
เป็นต้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้า
ประเทศนั้นๆ การนําสิง่ ของผิดกฏหมาย
ไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่
ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้า
กรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่กําหนด
ทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ
กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต
(เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ
ใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเทีย
่ วจะใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู)
การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่าน
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⚠

ต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ
ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อทําการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่าน
ต้องการเปลีย
่ น และผูโ้ ดยสารจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้กําหนด
ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว
๋ เครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้อง
รอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบ

และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทําการคืนตั๋ว หรือ refund
ได้เท่านั้น)
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ
ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น
ไม่
⚠ สามารถขอคืนเงินได้
ในกรณีที่ลก
ู ค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้อง
เดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง
ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษท
ั ฯก่อน เพือ
่ ยืนยันการ
⚠ เดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ
และได้ทําการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน
หลังจากการจอง และ ชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง
⚠ และ เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
⚠

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล ตั๋วโดยสารเครือ
่ งบิน
ค่าธรรมเนียมตัว
๋ และภาษีนา้ํ มัน
และปัจจัยอืน
่ ๆ ฉะนัน
้ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทฯ อีกครัง้
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