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Code: IE04-USA-WESTAMERICA-10BR-MAR-OCT-99-103-MN0206 

10 วนั อเมรกิาตะวนัตก 

 

มนีาคม – ตลุาคม 2563 

เร ิม่ตน้ 99,900 บาท 

บนิเขา้ลอสแอนเจลสิ (LAX) – บนิออกจากซานฟราสซสิโก (SFO) 

ลอสแอนเจลสิ – ฮอลลวีดู & ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ – ลาสเวกสั – อทุยานแหง่ชาตไิบรซแ์คนยอน  

อทุยานแหง่ชาตแิอนทโีลปแคนยอน – แกรนดแ์คนยอน – เฟรสโน – อทุยานแหง่ชาตโิยซมิตี ิ

 ซานฟรานซสิโก - ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก - น ัง่รถรางเทีย่วชมเมอืง – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ท 

 

ราคาทวัร ์99,900 บาท : 20-29 ม.ีค. 63/ 24 เม.ย.- 3 พ.ค. 63 / 18-27 ก.ย. 63  

       9-18 ต.ค. 63 / 16-25 ต.ค. 63 

ราคาทวัร ์103,900 บาท   : 9-18 เม.ย.63  

(ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น สายการบนิระหวา่ง EVA และ Cathay Pacific แตโ่ปรแกรมการทอ่งเทีย่ว

เหมอืนเดมิ) 
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10 วนั อเมรกิาตะวนัตก 

 

 

วนัแรก กรงุเทพ – ไทเป  

 

22.30 น. คณะฯพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 

เคานเ์ตอร ์Q/R สายการบนิ EVA Airways  

 

วนัทีส่อง ไทเป – ลอสแอนเจลสิ – ฮอลลวีดู - ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูไ่ทเป โดยสายการบนิอวีเีอ แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่ BR206 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.35 

ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหารกลางวันบนเครือ่งบนิ พรอ้มเพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอ

ทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง  

06.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิไทเป ประเทศไตห้วัน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งสูส่นามบนิลอสแองเจลสิ ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

10.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิไทเป (TPE) สู ่สนามบนิลอสแองเจลสิ (LAX) โดยเทีย่วบนิ BR006    

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.40 ชัว่โมง) 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารค า่ และ อาหารเชา้บนเครือ่งบนิ 
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07.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิ           ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ ศลุกากร จากนัน้น าทา่นสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

        ดนิทาง    ครลอสแอนเจลสิ (Los Angeles)                                      ร     ร    

           ร   ค    ร์                      ค                       รร         รร  

                                                              ร                         (Hollywood) 

       ค ร            ร        (Beverly Hills)                       ดารา         ร     จากนัน้น า

ท่านเดนิเล่นบนถนน ฮอลลวีูด วอรค์ ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนสายส าคัญของคน

ดังฮอลลวีูด ประดับดว้ยแผ่นหนิตบแต่งเป็นรูปดาวหา้แฉก จ านวนเกอืบ 5,000 ดวง จารกึชือ่ของนักแสดง 

และบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึง่ถอืเป็นเกยีรตสิงูสดุ ส าหรับผูไ้ดรั้บคัดเลอืกใหจ้ารกึ

บนฮอลลวีดู วอรค์ ออฟ เฟม แหง่นี ้  อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพตามอธัยาศัย ไดเ้วลาน าทา่นแวะ

ถา่ยภาพกบัโรงภาพยนตร ์กรอแมนไชนสี เธยีรเ์ตอร ์(Grauman’s Chinese Theatre) ซึง่เป็นโรงภาพยนตร์

ในแบบศลิปะจนีทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแห่งฮอลลวีูด ดา้นหนา้มรีอยจารกึฝ่ามอืของดาราฮอลลวีูดพรอ้มลายมอืชือ่

มากมาย อสิระใหท้่านไดค้น้หาและเก็บภาพดาราที่ชืน่ชอบตามอัธยาศัย น าท่านเดนิทาง ยูนเิวอร์แซล 

สตูดโิอ (Hollywood & Universal Studio) ใหท้่านไดช้ืน่ชมความยิง่ใหญ่ของอาณาจักรภาพยนตรแ์ห่ง

วงการฮอลลวีดู 

 

***** อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ***** 

 

บา่ย อสิระใหท้่านไดใ้ชเ้วลาเดนิเล่นและ ร่วมกจิกรรมต่างๆ ภายใน ยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ (Universal Studios) 

สถานทีจ่ าลองฉากหนัง และบางเรือ่งทีใ่ชถ้่ายท าจรงิต่าง ๆ มากมาย ทีเ่มือ่เขา้ไปสัมผัสแลว้คุณจะรูส้กึว่า 

ไดร้ว่มอยูใ่นฉากเดยีวกบัเหลา่บรรดาซปุเปอรส์ตารด์ังจากฮอลลวีดูเลยทเีดยีว 

 

 



Page 4 of 16 

 
 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี พรอ้มลิม้ลองเมนูกุง้มงักร (Lobster) 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Doubletree by Hilton Whittier Los Angeles**** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนัทีส่าม ลาสเวกสั – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ท ออนตารโิอ มลิล ์– ลาสเวกสั  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ ออนตารโิอ มลิล ์เอาทเ์ล็ท (Ontario mills Outlet)  อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงจุใจกับ

รา้นคา้     แบรนดเ์นมชัน้น ากวา่ 60 รา้นคา้ น าเสนอสนิคา้ในราคาทีช่วนใหเ้ลอืกสรรมากมายหลากหลายแบ

รนด ์อาทเิชน่ COACH, GUESS, POLO, SAMSONITE, NIKE, CK, GAP, POLO, TIMBERLAND, TOMMY 

HILFIGER, และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น หรือจะเลือกน่ังจบิชา กาแฟ ที่มาจ าหน่าย

หลากหลายจดุ 

 

***** เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็ม อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ***** 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ นครลาสเวกัส (Las Vegas) นครแห่งแสงสซี ึง่ไม่เคยหลับใหลตามเดอืนและตะวัน 

ลาสเวกัสเป็นเมอืงที่เจรญิเตบิโตขึน้มาจากความกา้วหนา้ของกจิการการพนัน ซึง่เป็นแรงดงึดูดหลักให ้

นักท่องเที่ยวและนักพนันมากมายหลั่งไหลเขา้มา ต่อมาก็ไดพั้ฒนาไปสู่ธุรก ิจบริการใกลเ้คียง 

ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสนิคา้ ศูนย์ประชุม รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ ซึง่ลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่า

อลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าทีอ่ ืน่ในโลก ปัจจุบันนี้คนทีไ่ปเทีย่วลาสเวกัสไมไ่ดเ้ป็นเพราะตอ้งการทีจ่ะ

ไปเลน่การพนันหรอืไปดืม่กนิใหส้นุกเป็นหลักอกีตอ่ไป หากแต่เพือ่ใชเ้งนิทีห่ามาไดพั้กผ่อนในวันหยดุกับรี

สอรท์สดุหรแูละอาหารเลศิรส  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 หลังอาหารค ่า อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืเลอืกเดนิถา่ยรปูแสงสตีระการตาบรเิวณใกลโ้รงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Treasure Island Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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วนัทีส่ ี ่               ไบรซ ์แคนยอน – แอนทโีลป แคนยอน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

                                  ร   แคนยอน (Bryce Canyon National Park) (ระยะทาง 360 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยูใ่นรัฐยทูาห ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา ใชว่่าจะมเีพยีงแกรนดแ์คน

ยอน(Grand Canyon) เท่านัน้ทีเ่ป็นธรรมชาตมิหัศจรรยท์ีถู่กรังสรรคข์ึน้มา ปรากฏการณ์ธรรมชาตเิมือ่ 6 

ลา้นปีมาแลว้ทีบ่รเิวณนี้อยูใ่ตผ้นืน ้าเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลกผนืแผ่นดนิทีร่าบสงูก็ถูกยกตัว

ขึน้ และเกดิการกัดเซาะอย่างรุนแรงบรเิวณชัน้หนิจนก่อเกดิเป็นเสาดนิและหนิมากมายในหุบเขาทีสู่งถงึ 

2,800 เมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง เนือ่งจากสถานทีน่ีอ้ยูต่อนปลายของแกรนดแ์คนยอน  จงึถกูตัง้ชือ่

ว่าไบรซแ์คนยอน (Bryce Canyon) เอกลักษณ์ของไบรซแ์คนยอนคอื แท่งหนิยอดแหลมๆ ทีเ่รยีกว่า ฮูด ู

(Hoodoos) ที่ข ึน้เรียงกันเป็นแนว มรีูปร่างรูปทรงแปลกประหลาด ต านานของพวกอนิเดียนแดงกล่าว

ว่า แท่งหนิเหล่านี้เกดิจากมนุษยท์ีต่อ้งค าสาปกลายเป็นหนิ บรเิวณไบรซแ์คนยอน ประกอบดว้ยหนิทราย

สลับหนิดนิดาน ตัง้แต่ยคุครเีทเชยีสถงึชว่งตน้ของมหายุคซโีนโซอกิ ตกสะสมตัวในสภาพแวดลอ้ม แบบ

ทะเลสาบขนาดใหญ ่จนกระทั่งน ้าตืน้ขึน้เรือ่ยๆ เป็นเวลาหลายลา้นปี ท าใหเ้ริม่มกีารกร่อนของแมน่ ้าทีไ่หล

ผา่นชัน้หนิ รว่มกบัการยกตัวของพืน้ดนิขณะเกดิเทอืกเขารอีกกี ้(~70-50 ลา้นปีกอ่น) จากนัน้ก็มกีารยกตัว

ของเปลอืกโลกอกีครัง้ และท าใหเ้กดิทีร่าบสงูโคโลราโดเมือ่ 16 ลา้นปีกอ่น การยกตัวท าใหห้นิเริม่มกีาร

แตกตามแนวดิง่ ซึง่ท าใหง้า่ยตอ่การถกูกรอ่น จนกลายเป็นแทง่เสาสวยงามในปัจจบุนั สนี ้าตาลแดง สชีมพ ู

และสแีดงไดจ้ากแร่ฮมีาไทต ์(Hematite) ซึง่มธีาตุเหล็กเป็นองคป์ระกอบ สว่นสเีหลอืไดจ้ากแร่ลโิมไนต ์

(Limonite) สว่นสมีว่งไดจ้ากแร่ไพโรลูไซต ์(Pyrolusite) อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพไบรซ์แคนยอน ไดต้าม

อธัยาศัย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร         

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูแ่อนทโีลปแคนยอน (Antelope Canyon) (ระยะทาง 260 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) อกีหนึง่ความอัศจรรยท์ีธ่รรมชาตบิันดาลใหป้รากฏ หุบเขาพศิวง แห่งนี้ เกดิจากการพังทลายของ

ชัน้หนิ Navajo Sandstone ซึง่ถกูกดัเซาะอยา่งฉับพลันจากกระแสน ้าทีซ่ดัผ่าน ผสานความแรงจากกระแส

ลม พายุฝน ผ่านฤดูกาลต่างๆ ต่อเนื่องจนถงึปัจจุบัน Antelope Canyon จงึกลายเป็นหุบเขาทีอ่ันตราย

ที่สุด เนื่องจากบรเิวณนัน้อาจเกดิน ้าท่วมฉับพลันไดต้ลอดเวลา และระดับน ้าสามารถสูงถงึ 10 เมตร 

         ค        รร     แอนทโีลปแคนยอน หุบเขาทีอ่ันตรายทีส่ดุแห่งหนึง่   โ       ถอื   เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวซึง่ดงึดูดใจช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสันจากธรรมชาตซิ ึง่เกดิจากการตกกระทบของ

แสงอาทติยท์ีส่าดสอ่งผา่นชอ่งแคบ สะทอ้นกับสขีองชัน้หนิ Navajo Sandstone เกดิเป็นความสวยงามสดุ

ประทับใจแก่ทุกสายตา ดว้ยความคดเคี้ยวดุจเกลียวคลื่นเวา้แหว่งไปตามซอกหนา้ผา  สีสันที่เห็น

ใน Antelope Canyon จงึเปลีย่นไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ เชน่ ฤดูรอ้น สสีันจะเป็นโทนสี

แดง สม้ และ มว่ง ฤดใูบไมร้ว่ง จะเป็นโทนสอีอ่น สบายตา  แม ้Antelope Canyon จะขึน้ชือ่ว่าเป็น หุบเขา

ทีอ่นัตรายทีส่ดุ ขณะเดยีวกนัก็ถอืว่าเป็น หุบเขาทีส่วยทีสุ่ด และเป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของ

นักท่องเทีย่วจากทั่วโลก และไดรั้บความนยิมในการถ่ายรูปมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในอเมรกิา อสิระใหท้่านเก็บ

ภาพความสวยงามตามอธัยาศัย 

 

 

http://travel.mthai.com/world-travel/33554.html
http://travel.mthai.com/world-travel/33554.html
http://travel.mthai.com/
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ค ่า รับประทานอาหารค    ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Express & Suite Page Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  แกรนดแ์คนยอน – ลาสเวกสั  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูแ่กรนดแ์คนยอน (Grand Canyon) (ระยะทาง 231 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชั่วโมง) ตัง้อยู่ในรัฐแอรโิซนา ประเทศสหรัฐอเมรกิา ความน่าอัศจรรย์ของแกรนด์แคนยอนอยู่ที่ความ

มหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ย ิ่งใหญ่ โดยถือก า เนิดจากการกัดเซาะของกระแสน ้ า สายน ้ าโคโลราโด 

(Colorado) ทีม่สีภาพเป็นเพยีงล าธารเล็กๆไหลคดเคีย้วตามทีร่าบกวา้งใหญ่ทีอ่ยูร่ะดับเดยีวกับน ้าทะเล 

ต่อมาพืน้โลกเริม่ยกตัวสูงขึน้เนื่องมาจากแรงดันและความรอ้นอันมหาศาล ภายใตพ้ืน้โลก ท าใหเ้กดิการ

เปลีย่นรปูและกลายเป็นแนวหนา้ผากวา้งใหญ ่ซึง่การยกตัวของแผ่นดนิท าใหท้างทีล่ าธารไหลผ่านลาดชนั

ขึน้และท าใหน้ ้าไหลแรงมากขึน้ พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกดิการกัดเซาะลกึลงไปทลีะนอ้ยๆใน

เปลอืกโลก การสกึกรอ่นพังทลายของหนิ บวกกบัแรงลมและแสงแดดไดด้ าเนนิมานานหลายลา้นปี จนเกดิ

เป็น “แกรนดแ์คนยอน” ดนิแดนทีถ่กูยกใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองโลก   

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลาสเวกสั (Lasvegas) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นรัฐเนวาดา สหรัฐอเมรกิา เป็นสถานทีท่ีช่าว

อเมรกิันและคนทั่วโลก ใหฉ้ายาว่า "เมอืงแห่งบาป" (Sin City) หรือ นักเขียนบางคนใหช้ือ่ว่าเป็น 

"America's Playground" หรอืสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมรกิา ลาสเวกัสเป็นสถานทีท่ีม่ลีักษณะพเิศษ 

เพราะเมืองทัง้เมืองเจริญเติบโตขึน้มาจากความกา้วหนา้ของกจิการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให ้

นักท่องเทีย่วหลั่งไหลเขา้มา ต่อมาก็ไดพั้ฒนาไปสูธุ่รกจิบรกิารใกลเ้คยีง ไดแ้ก ่โรงแรม ศูนยแ์สดงสนิคา้ 

ศนูยป์ระชมุ รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ซึง่ลว้นแลว้แตม่คีวามโออ่า่อลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าทีอ่ ืน่ใน

โลก จะหาไดค้อ่นขา้งยากทีจ่ะมบีอ่นการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกนัอยา่งแน่นหนาในบรเิวณใกลเ้คยีงกนั

เหมอืนกบัเมอืงลาสเวกสั แหง่นี ้โดยในทีส่ดุปัจจบุนันี ้คนไปเทีย่วลาสเวกัสไมไ่ดเ้ป็นเพราะตอ้งการทีจ่ะไป

เลน่การพนันหรอืไปดืม่กนิใหส้นุกเป็นหลักอกีตอ่ไป แตไ่ปเพือ่ไดเ้ห็นลักษณะอันพเิศษของเมอืงนี้ เมอืงนี้มี

แหล่งท่องเทีย่วแห่งใหมค่อื ไฮจ์ โรลเลอร ์ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีสู่งทีส่ดุในโลก ตัง้แต่เดอืนมนีาคม ค.ศ. 

2014  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 หลังอาหารค ่า อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืเลอืกเดนิถา่ยรปูแสงสตีระการตาบรเิวณใกลโ้รงแรม 
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Treasure Island Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก ลาสเวกสั - ชอ้ปป้ิงพรเีมีย่มเอาทเ์ล็ท - เฟรสโน ่

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่บารส์โตว ์(Barstow Outlet)  อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงจใุจกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้น ากว่า 

60 รา้นคา้ น าเสนอสนิคา้ในราคาทีช่วนใหเ้ลอืกสรรมากมายหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ COACH, GUESS, 

POLO, SAMSONITE, NIKE, CK, GAP, POLO, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, และอืน่ๆอกี

มากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ หรอืจะเลอืกน่ังจบิชา กาแฟ ทีม่าจ าหน่ายหลากหลายจดุ 

 

***** เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็ม อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ***** 

 

 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟรสโน่ (Fresno) เมอืงทางตอนกลางของรัฐแคลฟิอรเ์นีย ซึง่ตัง้อยูใ่กลหุ้บเขา         

ซานโจอาคนิ และมแีมน่ ้าซานโจอาคนิพาดผ่าน มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของรัฐ ซึง่ในยคุกลางศตวรรษที ่

18    มชี ือ่เสยีงในยคุตืน่ทอง (Gold Rush Period) เป็นอยา่งมาก  

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Hotel Fresno Conference Center หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด อทุยานแหง่ชาตโิยเซมตี ิ– ซานฟรานซสิโก  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาตโิยเซมตี ิ(Yosemite Naitonal Park) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) อทุยานทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังดา้นภเูขาทีส่งูชนั น ้าตกทีส่งูทีส่ดุในทวปีอเมรกิา

เหนือ และตน้สนขนาดยักษ์ ทีพ่บไดเ้ฉพาะในเขตนี้เท่านัน้ น าท่านถ่ายรูปกับ ฮาลฟ์โดม (HALF DOME) 

ภเูขาหนิแกรนติรปูโดมทีโ่ดนผา่ครึง่ เรยีกไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญทีส่ดุของโยเซมติเิลยทเีดยีว ความสงู

จากจากฐานถงึยอดทัง้หมด 8,842 ฟตุ ความอศัจรรยข์องอทุยานแห่งชาตโิยเซมตินิี้เองท าใหไ้ดรั้บการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตโิดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1984  
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กลางวัน          อสิระใหท้่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยทางทัวรจั์ดเงนิค่าอาหารกลางวันให ้

ทา่นละ 20 USD 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงซานฟรานซสิโก (San Francisco) (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.30 ชม.) เมอืงทีม่ปีระชากรอาศัยอยูห่นาแน่นเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตัง้อยูใ่นมลรัฐแคลฟิอรเ์นีย

ท่ามกลางสายน ้าสามดา้น ดา้นตะวันตกคอืมหาสมุทรแปซฟิิก ทศิเหนือ และทศิตะวันออก ตดิกับอ่าว

ซานฟรานซสิโก แมจ้ะอยูต่ดิชายฝ่ังทะเลมหาสมทุรแปซฟิิก แต่ก็ไมเ่หมาะกับการลงเล่นน ้าเพราะน ้าเย็น

จัด น าท่านเดนิทางสู ่ซานฟรานซสิโก พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (San Francisco Premium Outlet) ชอ้ปป้ิง

เอาทเ์ล็ท ทีใ่หญ่ทีสุ่ด และมหีลากหลายแบรนดด์ังใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ อาทเิชน่ Polo Ralph Lauren, 

Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana 

Republic, Calvin Klein, Samsonite และอืน่ๆ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Crown Plaza Silicon Valley N - Union City หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด  ซานฟรานซสิโก 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นถา่ยรูปกับ สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) หนึง่ในท็อปเท็นของสถานทีท่่องเทีย่วของ

อเมรกิาและมอีายคุรบ 65 ปีแลว้ สรา้งในสมัยประธานาธบิดแีฟรงคลนิ ด ีโรส เวลต ์เมือ่ชว่งปี ค.ศ. 1933-

1937 สะพานโกลเดนเกตนับเป็นสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุในโลกและมเีสาสะพานทีส่งูทีส่ดุในโลก ณ ยคุนัน้ 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืฟิชเชอรแ์มน (Fisherman’s Wharf) ตัง้อยูท่างตอนเหนือของซานฟราน
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ซสิโกเป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซสิโก และสะพานโกลเดนเกต 

รา้นอาหารแถวนีจ้งึมอีาหารทะเลสดๆ ไวร้อตอ้นรับนักทอ่งเทีย่ว ใกล ้ๆ  กนัคอื San Francisco Pier 39  หรอื

ทีรู่จ้ักในนาม Pier 39 เต็มไปดว้ยรา้นขายของ รา้นอาหารขึน้ชือ่ และ มกีารแสดงต่างๆ รวมถงึมา้หมนุ ซึง่

เป็นอกีหนึง่จดุทีด่งึความสนใจใหก้บัผูท้ีม่าเยอืนทา่เรอืแหง่นี้ นอกจากนีย้งัม ีสงิโตทะเล ทีม่านอนอาบแดด

กันนับรอ้ยตัวในชว่งฤดูหนาว อสิระใหท้่านเก็บภาพความน่ารักบรเิวณท่าเรอืแห่งนี้ หรอืจะเลอืกซือ้ของที่

ระลกึไดต้ามอธัยาศัย  

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่าน น่ังเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก (San Francisco Bay Cruise) ท่านจะไดช้ืน่ชมกับความงามของตัว

เมอืงซานฟรานซสิโก เมอืงท่าแสนสวยทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังมหาสมทุรแปซฟิิก ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นหนึง่ใน 

เมอืงทีน่่าอยูอ่าศัยมากทีส่ดุในโลก  ถา่ยภาพววิกบั เบยบ์รดิจ ์(Bay Bridge) สะพานทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งเมอืง

ซานฟรานซสิโกกับเมืองโอ๊กแลนด์ทางอกีฝ่ังหนึ่งของอ่าวถ่ายภาพววิกับ เกาะอัลคาทราซ (Alcatraz 

Island) เคยเป็นฉากในภาพยนตรเ์รือ่ง "The Rock" และเคยเป็นสถานที ่ตัง้ประภาคาร ป้อมปราการของ

กองทัพ และยงัเป็นคกุทหารจนถงึปี 1963  จากนัน้น าทา่น น่ังรถรางเทีย่วชมเมอืงซานฟรานซสิโก (CABLE 

CAR) ซึง่รถรางถอืว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมอืงซานฟรานซสิโกเลยทเีดยีว สัมผัสกับประสบการณ์และววิที่

สวยงามโดยรอบของเมอืง             น าท่าน ชมถนน Crookedest Street หรอืเรยีกว่า ถนนยา่นลอมบาด 

เป็นถนนทีค่ดเคีย้วทีส่ดุในโลกและสองขา้งทาง มดีอกไมป้ระดับมากมายอยา่งสวยงาม น าท่านเดนิทางสู ่

ทวนิพคี (Twin Peak) อสิระใหท้า่นถา่ยรปูววิเมอืงซานฟรานซสิโก ณ จดุชมววิแบบพาโนรามา่  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงซานฟรานซสิโก เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 

วนัทีเ่กา้ ซานฟรานซสิโก – ไทเป 

 

01.00น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิ BR27 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ชัว่โมง)  
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********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับนเครือ่งบนิ 

 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

 

05.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิไทเป ประเทศไตห้วัน  

08.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ BR075 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 ชม.) 

11.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (Bon Voyage) 

 

 

10 วนั อเมรกิาตะวนัตก 

ราคาทวัร ์99,900 บาท : 20-29 ม.ีค. 63/ 24 เม.ย.- 3 พ.ค. 63 / 18-27 ก.ย. 63   

       9-18 ต.ค. 63 / 16-25 ต.ค. 63 

ราคาทวัร ์103,900 บาท   : 9-18 เม.ย.63  

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  เม.ย. – ต.ค. 63 ปีใหม ่/ สงกรานต ์

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 99,900 103,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 18,000 18,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 95,900 99,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 29,900 29,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 140,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ใชจ้า่ย BKK-LAX//SFO-BKK 25,000 28,000 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ด าเนนิการวซีา่อเมรกิา 7,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คดิ ณ วันที ่15 สงิหาคม 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ  

 ในอเมรกิาสว่นใหญไ่มม่บีรกิารหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง เนือ่งจากเตยีงในอเมรกิาจะเป็นเตยีง Queen Size 

Bed 2 เตยีง (TWN) ไมส่ามารถวางเตยีงเสรมิได ้กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพัก 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้
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 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วอเมรกิา (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิอวีเีอ แอรเ์วยส์ (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก.) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบ ุ

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มรวมคา่ทปิ เรยีบรอ้ยแลว้ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิารแ์ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีม่ไิดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้า่นดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่วซีา่อเมรกิา (ลกูคา้จะตอ้งแสดงตนเพือ่ยืน่วซีา่ และ สมัภาษณ์ดว้ยตวัเองเทา่นัน้) 

 ส าหรับการยืน่วซีา่อเมรกิา ลกูคา้สามารถด าเนนิการยืน่วซีา่ดว้ยตนเองทัง้หมดได ้โดยเขา้ไปท าการสมคัรไดท้าง 

เว็บ    http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใชข้อ้มูลของทางบรษัิท รบกวนตดิต่อ) หาก

ลูกคา้ใหท้างบรษัิทด าเนนิการในส่วนของวซีา่อเมรกิาทัง้หมด เสยีค่าธรรมเนียมและค่าด าเนนิการเพิม่ท่านละ 

7,000 บาท (ในกรณีนีท้างบรษัิทจะแจง้นัดหมายใหล้กูคา้มาท าการสมัภาษณ์อกีท)ี 

  

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 41,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดนิทางแน่นอน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น(หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)(เมษายน-ธนัวาคม ปี

ใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่(ถา้ม)ี(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่1-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อบุัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้กอ่น

เดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวร์ทีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

 ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในอเมรกิา-แคนาดา จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศ

ทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ซึง่ขึน้กบัแตล่ะ

สายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋า

เดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง  

( 9.75 นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 
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การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทวัร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) ซึง่อยูใ่นความความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยใน

กรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน
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ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


