รหัสทัวร์ : THE9-CX-US-21OCT16-8MAY17

11 วัน อเมริกา แปซิฟิกโคสต์ ไลน์
เส้ นทางแปซิฟิกรูทนัมเบอร์ วนั และ อุทยานแห่ งชาติฝั่งตะวันตก
(เลคทาโฮ – อุทยานแห่ งชาติโยเซมิติ – อุทยานแห่ งชาติคงิ ส์ แคนยอน – อุทยานแห่ งชาติซีควั ญ่ า)

***โปรโมชั่น...สายการบิน คาเธ่ ย์ แปซิฟิก แอร์ เวย์ ส****

ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560

เริ่มต้ น 119,900 บาท
ลอสแองเจลิส – เส้ นทางแปซิฟิกไฮเวย์ Route no. 1 – แซนตา บาร์ บารา – โซลแวง
ปราสาทเฮิร์สต์ – มอนเทอเรย์ – เส้ นทาง 17 ไมล์ส – แปซิฟิกโกรฟ – คาร์ เมล – เฟรสโน – เลคทาโฮ
อุทยานแห่ งชาติโยเซมิติ – อุทยานแห่ งชาติคงิ ส์ แคนยอน – อุทยานแห่ งชาติซีควั ญ่ า – ซานฟรานซิสโก
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ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 21-31 ต.ค. 2559 / 21-31 ม.ค.60/ 18-28 ก.พ.60/ 18-28 มี.ค.60/ 28 เม.ย.- 8 พ.ค.60
ราคาทัวร์ 122,900 บาท : 24 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2560/ 8-18 เม.ย. 2560 / 9-19 เม.ย. 2560

11 วัน อเมริกา แปซิฟิกโคสต์ ไลน์
เส้ นทางแปซิฟิกรูทนัมเบอร์ วนั และ อุทยานแห่ งชาติฝั่งตะวันตก
(เลคทาโฮ – อุทยานแห่ งชาติโยเซมิติ – อุทยานแห่ งชาติคงิ แคนยอน – อุทยานแห่ งชาติซีควั ญ่ า)
วันแรก

กรุงเทพ – ฮ่ องกง – ลอสแองเจลิส

08.00 น.

คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์
M 6 – M 16 สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ CX750 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50
ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารกลางวันบนเครื่ องบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวี
ส่ วนตัวทุกที่นงั่
เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องสู่ สนามบินลอสแองเจลิส (LAX)
สหรัฐอเมริ กา อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินสนามบินลอสแองเจลิส (LAX) โดยเที่ยวบิน CX892
(ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชัว่ โมง)

11.05 น.

15.00 น.
16.35 น.

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
14.50 น.

ค่า

สายการบินมีบริการอาหารคา่ และ อาหารเช้ าบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส (LAX) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นาท่านเดินทางสู่ นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) เมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็ นอันดับสอง ของสหรัฐอเมริ กาตั้งอยูใ่ น
รัฐแคลิฟอร์ เนี ย ซึ่งเป็ นเมืองที่มีความหลากหลายทาง ด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่มี
ชื่อเสี ยงอย่างมากของนักท่องเที่ยว เพราะเป็ นที่ต้ งั ของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่านคนรวยอย่างเบเวอรี่ ฮิลล์
(Beverly Hills) ซึ่งเป็ นที่พกั ของ เหล่าดาราดังในวงการมายา นาท่านเดินเล่นบนถนน ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม
(Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสาคัญของคนดังฮอลลีวูด ประดับด้วยแผ่นหิ นตบแต่งเป็ นรู ปดาวห้าแฉก
จานวนเกือบ 5,000 ดวง จารึ กชื่อของนักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่ งถือเป็ น
เกียรติสูงสุ ด สาหรับผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้จารึ กบนฮอลลีวูด วอร์ ค ออฟ เฟม แห่ งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและ
เก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เ วลาน าท่านแวะถ่ายภาพกับโรงภาพยนตร์ กรอแมนไชนี ส เธี ยร์ เตอร์ (Grauman’s
Chinese Theatre) ซึ่ งเป็ นโรงภาพยนตร์ ในแบบศิลปะจีนที่เก่าแก่ที่สุดแห่ งฮอลลีวูด ด้านหน้ามีรอยจารึ กฝ่ ามือ
ของดาราฮอลลีวดู พร้อมลายมือชื่อมากมาย อิสระให้ท่านได้คน้ หาและเก็บภาพดาราที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกงุ้ มังกร)

รหัสทัวร์ : THE9-CX-US-21OCT16-8MAY17
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Radisson Whittier Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีส่ อง

Universal Studio - ซันเซ็ท บูเลอวาร์ ด – เดอะโกรฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Hollywood & Universal Studio) มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังการ
ถ่ายทาภาพยนตร์ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบนั เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่ อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้น
ระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิ โก และอาคารบ้านเรื อน ที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ต่าง ๆ เช่น
เจาะเวลาหาอดีต, บัญญัติ 10 ประการ หรื อสนุ กสนานผจญภัยกับเครื่ องเล่นทันสมัย BACK TO THE
FUTURE, JURASSIC PARK และนัง่ รถไฟชมรอบบริ เวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็ นผูก้ ากับภาพยนตร์ ชมโชว์
กับฉากเสี่ ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอร์เวิลด์ โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู ้ อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาเดินเล่น
และ ร่ วมกิจกรรมต่างๆ ภายใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studios) สถานที่จาลองฉากหนัง และบางเรื่ อง
ที่ใช้ถ่ายทาจริ งต่าง ๆ มากมาย ที่เมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วคุ ณจะรู ้ สึกว่า ได้ร่วมอยู่ในฉากเดี ยวกับเหล่าบรรดา
ซุปเปอร์สตาร์ดงั จากฮอลลีวดู เลยทีเดียว

กลางวัน

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ถนนซันเซ็ท บูเลอวาร์ด (Sunset Boulevard) อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปปิ้ งและเก็บภาพความ
สวยงามของอาคารสถาปั ตยกรรมและแหล่งช้อปปิ้ งอีกแห่ งของลอสแองเจลิส ได้เวลานาท่านสู่ ยา่ น เอล พลูโบล
เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็ นย่านเก่าแก่ของลอสแองเจลิส และเคยเป็ นเมืองที่อยูภ่ ายใต้
การปกครองของสเปน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี้ยงั มีสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์
อันสวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาย้อนกลับไปสัมผัสเรื่ องราวในอดีต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหมู่อาคารเก่าแก่ที่
สวยงามในบริ เวณนี้ จากนั้นนาท่านสู่ เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งช้อปปิ้ งและบันเทิงอีกที่ๆ มีชื่อแห่ งหนึ่ ง
ของแอลเอ สร้างในปี 2002 และนับเป็ นตลาดสิ นค้าที่สาคัญอีกแห่ งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็ นแค่หา้ งธรรมดาเท่านั้น แต่
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ยังเต็มไปด้วยร้านเสื้ อผ้าและสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงภาพยนตร์ นับเป็ นแหล่งรวม
ความบันเทิงครบครันอีกแห่งหนึ่งของแอลเอ
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Radisson Whittier Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีส่ าม

แซนตา บาร์ บารา – โซลแวง – ปราสาทเฮิร์สต์ – มอนเทอเรย์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแซนตา บาร์บารา (Santa Barbara) (ระยะทาง 152 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45
ชัว่ โมง) เป็ นเคาน์ตีซีตของแซนตาบาร์ บาราเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริ กา ตั้งอยูบ่ ริ เวณชายฝั่งตะวันตก
ของสหรัฐอเมริ กา มีสภาพภูมิอากาศที่มกั กล่าวว่ามีลกั ษณะเดียวกับเมดิเตอร์เรเนียน โดยเป็ นที่รู้จกั ในชื่อ "ริ เวีย
ราแห่ ง อเมริ ก า” เมื อ งริ ม ชายหาดแสนสวยแห่ ง นี้ พรั่ ง พร้ อ มไปด้ว ยชายหาดสี ท อง ความระยิบ ระยับ ของ
มหาสมุทร และภูเขาที่สวยสง่า จึงนับว่าเป็ นเมืองที่อากาศดีที่สุดเมืองหนึ่ งของโลก นาท่านชมความงดงามทาง
สถาปั ตยกรรมของโบสถ์ซานตาบาร์ บารา (Santa Barbara Mission) อันเป็ นร่ องรอยของผูท้ ี่มาตั้งถิ่นฐานใน
แคลิฟอร์เนียยุคแรกๆ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองโซลแวง (Solvang) เมืองที่เป็ นที่ต้ งั รกรากของ DANISH –
AMERICAN ที่ยา้ ยมาปั กหลักตั้งแต่ปี 1911 มีงานก่อสร้าง และสถาปั ตยกรรมแบบ DANISH มากมาย นาท่าน
ถ่ายรู ปกับจัตุรัสทิโวลี (Tivoli Square) และนาท่านเดินเล่นบนถนนหลักของเมือง (Main Street) แวะถ่ายรู ปกับ
กังหันลม (Windmill) อันเป็ นสัญลักษณ์ บ่งบอกความเป็ นชุ มชนของชาวดัชช์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
บรรยากาศน่ารักของเมืองโซลแวงตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (Pacific Route no.1) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็ นเส้นทางเรี ยบ
มหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยงามติดอันดับโลก นาท่าน เข้าชมปราสาทเฮิร์สต์ (Hearst Castle) บ้านตากอากาศสุ ด
หรู ซ่ ึงปัจจุบนั ขึ้นชื่อเป็ นปราสาทที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก เดิมทีปราสาทแห่ งนี้เป็ นของมหาเศรษฐีเจ้าพ่อวงการสื่ อ
หนังสื อพิมพ์แห่งอเมริ กา ชื่อ มิสเตอร์เฮิร์สต์ (Mr Hearst) แห่งซานซีเมียน เป็ นปราสาทอยูบ่ นยอดเขานับว่าเป็ น
อีกสถานที่สวยงามอีกแห่ ง และยังเป็ นสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อดังอย่างเดอะ ก็อดฟาเธอร์ (The
Godfather) อีกด้วย ปั จจุบนั วิลเลียม แรนดอล์ฟ (William Randolph) ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูจ้ ดั การดูแล
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ปราสาทหลังนี้ โดยปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็ นมรดกและสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของอุทยานแห่ งชาติ
แคลิฟอร์ เนี ย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองมอนเทอเรย์ (Monterey) เมืองชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสี ยงทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่สวยงามและได้รับความนิ ยมมากแห่ งหนึ่ งของมอนเทอเรย์เคาน์ต้ ี (Monterey County)ในรั ฐ
แคลิฟอร์เนีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูท่ างตอนใต้ของมอนเทอเรย์ เบย์ (Monterey Bay) ตั้งอยูท่ ี่ระดับความสู งของ
26 ฟุต (8 เมตร) เหนือระดับน้ าทะเล เมืองที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศชิลล์ๆริ มฝั่ง

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hyatt Regency Monterey Hotel Resort & Spa**** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

มอนเทอเรย์ – อุทยานจูเลียพลิฟเฟอร์ เบิร์น – ถนน 17 ไมล์ส – แปซิฟิก โกรฟ – เฟรสโน (พัก 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม ฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ (Fisherman's Wharf) ท่าเทียบเรื อชาวประมงที่มีความสาคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ในปี 1960 เป็ นตลาดขายส่ งปลา ซึ่งปั จจุบนั กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งเรี ยงรายไป
ด้วยร้านอาหารทะเล, ร้านขายของที่ระลึก, ร้านเครื่ องประดับ , หอศิลป์ , ห้างสรรพสิ นค้าขนาด และอื่นๆ อิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่นเก็บบรรยากาศของเมืองมอนเทอเรย์ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สะพานบิ๊กซ์บีครี ก
(Bixby Creek bridge) สะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่มีความยาวประมาณ 714 ฟุต (218 เมตร) ถูกสร้างขึ้นในช่วง
ปี 1855 และถือว่าเป็ นหนึ่ งในสถานที่ที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในเขตเวสต์โคสต์ นอกจากนี้ ยงั เคยถูกใช้เป็ น
สถานที่ในการถ่ายทาโฆษณารถยนต์ ถ่ายทา ภาพยนตร์ ซี รีส์ และอื่นๆอยู่บ่อยครั้ง ได้เวลานาท่านเดินทางสู่
อุทยานจูเลียพลิฟเฟอร์เบิร์น (Julia Pfeiffer Burns State Park) อุทยานที่ต้ งั อยูบ่ นชายฝั่งบิกซูร์ เป็ นพื้นที่คุม้ ครอง
ทางทะเลที่มีชื่อเสี ยง โดยจุดที่โดด เด่นของอุทยาน คือ น้ าตกแม็คเวย์ (McWay Falls) น้ าตกที่มีความสู ง
ประมาณ 80 ฟุต น้ าตกไหลผาดผ่านหน้าผาลงสู่ น้ าทะเล และไม่ไกลจากน้ าตกยังมีอ่าวเล็กๆที่มีชายหาด
ธรรมชาติอย่า งดงาม ปั จจุบนั อุทยานแห่ งนี้ ได้กลายเป็ นสถานที่ต้ งั แคมป์ ยอดนิ ยมและเป็ นจุดหมายปลายทาง
ด้านการเดินป่ าที่มีชื่อเสี ยงมากแห่งหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองคาร์ เมล (Carmel) เมืองเล็กๆน่ ารักที่เคยมี คลิ้นท์ อิสวูด้ เป็ นนายกเทศมนตรี นาท่าน
ถ่ายรู ปกับโบสถ์ประจาเมืองคาร์ เมล (Carmel Mission Bacilica Museum) จากนั้นนาท่านเดินเล่นเก็บภาพ
บรรยากาศอันแสนน่ารักของเมืองคาร์เมล ที่ได้รับการโหวตให้เป็ นเมือง 1 ใน 10 เมืองโรแมนติกแห่ งอเมริ กา
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ได้เวลา นาท่านเดินทางผ่านเส้นทาง 17 ไมล์ส (17 Miles drive, Pacific Grove) ซึ่งเป็ นเส้นทางโรแมนติก
สวยงามติดอันดับโลกของอเมริ กา บนเส้นทาง Route no. 1 ให้ท่านได้ดื่มด่าบรรยากาศความสวยงามของ
เส้นทางเรี ยบริ มฝั่งมหาสมุทรแปซิ ฟิกอันเลื่องชื่อ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองทาง
ตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งตั้งอยูใ่ กล้หุบเขาซานโจอาคิน และมีแม่น้ าซานโจอาคินพาดผ่าน มีขนาดใหญ่
เป็ นอันดับ 5 ของรัฐ ซึ่งในยุคกลางศตวรรษที่ 18 มีชื่อเสี ยงในยุคตื่นทอง (Golden Rush Period) เป็ นอย่างมาก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Radisson Hotel Fresno Conference Center **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีห่ ้ า

อุทยานแห่ งชาติคงิ ส์ แคนยอน – อุทยานแห่ งชาติซีควั ญ่ า

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมความอลังการของ อุทยานแห่ งชาติคิงส์ แคนยอน (Kings Canyon National Park) เป็ นอุทยาน
แห่ งชาติที่มีลกั ษณะภูมิประเทศที่สวยงามตั้งอยูท่ างตอนใต้ของเทือกเขาเซี ยร์ ราเนวาดา (Sierra Nevada) โดย
อุทยานมีพ้ืนที่ประมาณ 461,901 เอเคอร์ จุดที่โดดเด่นมากที่สุดของอุทยานแห่ งชาติคิงส์แคนยอนนั้นคงหนีไม่
พ้น "หุ บเขาแม่น้ ากษัตริ ย"์ หรื อ "หุ บเขาคิงส์ริเวอร์ " (Valley of the Kings River) ปั จจุบนั คิงส์แคนยอนได้
กลายเป็ นหนึ่งในหุ บเขาที่ลึกที่สุดในสหรัฐอเมริ กา คือมีความลึก ประมาณ 8,200 ฟุต (2,500 เมตร) นาท่านชม
ซีดาร์ โกรฟ แอเรี ย (Cedar Grove Area) ซึ่งอยูท่ างตอนใต้ของแม่น้ ากษัตริ ยเ์ ป็ นจุดที่มีภูมิประเทศคล้ายๆกับหุ บ
เขาโยเซมิติ (Yosemite Valley) จากนั้นนาท่านชมความงดงามของน้ าตกคิงส์แคนยอน (Kings Canyon
Waterfalls) อีกหนึ่ งจุดท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้เป็ นจานวนมาก ได้เวลานาท่านเข้า
ชมความงดงามของถ้ าบอยเดน (Boyden Cavern) ถ้ าที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างแกรนท์ โกรฟ (Grant Grove) กับ ซี ดาร์
โกรฟ (Cedar Grove) เป็ นถ้ าใต้ดินขนาดยักษ์ที่มีความหลากหลายทางธรณี วิทยา รวมไปถึงกลุ่มหิ นงอกหิ นย้อย
ที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยของค้างคาวถ้ า
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมความงามของอุทยานแห่ งชาติซีควั ญ่า (Seqouia National Park) ซึ่งอุทยานแห่ งนี้มีลกั ษณะเป็ นป่ า
ต้นสนยักษ์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 1890 โดยถือเป็ นอุทยานแห่ งชาติที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐแคลิฟอร์ เนี ยและเก่าเป็ นอันดับ
สองของสหรัฐรองจากอุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน นาท่านแวะถ่ายรู ปกับต้นสนยักษ์ซีควั ญ่า (Giant Sequoia)
หรื อเรี ยกว่าเซียร์ราเรดวูด (Sierra Redwood) เมื่อซีควั ญ่าโตเต็มที่จะถือได้วา่ เป็ นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางที่ฐานถึง 12 เมตร และมีอายุยาวนานถึง 3,200 ปี จากนั้นนาท่านถ่ายรู ป ณ จุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็ นอุทยานแห่ งชาติ น้ ี ได้จากมุมสู ง อิ สระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติ ได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฟรสโน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Radisson Hotel Fresno Conference Center **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีห่ ก

อุทยานแห่ งชาติโยซิมิติ – ทะเลสาบทาโฮ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางชมความงามของ อุทยานแห่ งชาติโยเซมิติ (Yosemite Naitonal Park) ตั้งอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา
ได้รับการประกาศให้เป็ นอุทยานแห่งชาติ โดยการผลักดันของนักอนุรักษ์ธรรมชาติคนสาคัญคือ จอห์น มุยร์ นา
ท่านชมหุ บเขาโยเซมิตี (Yosemite Valley) มีความกว้าง 1.6 กิโลเมตร ยาว 11 กิโลเมตร ถูกตัดผ่านโดยธาร
น้ าแข็ง (Glacier) ในอดีตกาล จนกลายเป็ นหุ บเขาที่สวยงามที่สุดแห่ งหนึ่งในอเมริ กา จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ
ฮาล์ฟโดม (Half Dome) ภูเขาหิ นแกรนิตรู ปโดมที่โดนผ่าครึ่ ง เรี ยกได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญที่สุดของโยเซมิติ
เลยทีเดียว ความสู งจากจากฐานถึงยอดทั้งหมด 8,842 ฟุต ความอัศจรรย์ของอุทยานแห่ งชาติโยเซมิติน้ ีเองทาให้
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1984

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นาท่านชมน้ าตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่ งเป็ นน้ าตกสวยเห็นโดดเด่นแต่ไกล มีเส้นทางเดินเท้าระยะทาง
เพียง 400 เมตร เข้าไปถึงตัวน้ าตกชั้นล่าง นาท่านสู่ จุดชมวิวทันเนลวิว (Tunnel View Overlook) ที่ถูกยกย่องให้
เป็ น the most photographed vista on earth นับเป็ นจุดชมวิวแบบพาโนรามาที่ยงิ่ ใหญ่ มองเห็นเทือกเขาหิ นปูน
ทั้งหมดของโยเซมิตี รวมทั้งน้ าตกไบรดัลเวล (Bridalveil Fall) ที่มีความสู ง 186 เมตร อิสระให้ท่านได้สัมผัส
ธรรมชาติอนั สวยงามแห่ งนี้ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทาโฮ (Lake Tahoe) ตั้งอยูร่ ะหว่าง
มลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐนาวาดา ถือเป็ น พื้นที่ที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่งของสหรัฐฯ ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
เป็ นทะเลสาบที่อยูใ่ นเทือกเขาสู งที่สุด (Alpine Lake) ในเขตอเมริ กาเหนือ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hard Rock Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

วันทีเ่ จ็ด

ทะเลสาบทาโฮ – ล่องเรื อทะเลสาบมรกต – นาปา วัลเลย์ – ชิมไวน์ – ซานฟรานซิสโก (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านล่องเรื อในทะเลสาบมรกต (Emerald Bay) อันเกิดจากการละลายของหิ มะที่ไหลจากบนยอดเขาแล้วมา
รวมตัวกันบนพื้นที่ที่มีลกั ษณะเป็ นแอ่ง กาเนิ ดขึ้นเมื่อประมาณ 2 ล้านปี ก่อน อิสระให้ท่านได้ชมวิวทัศน์ที่
สวยงามแวดล้อมไปด้วยภู เขาสู งสลับกับป่ าสนที่ อยู่รอบๆทะเลสาบ ถื อว่าเป็ นเส้นทางชมวิวที่ สวยที่สุดใน
อเมริ กาเลยก็ว่าได้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ นครซาคราเมนโต้ (Sacramento) นครหลวงของรัฐแคลิฟอร์ เนี ย
สถานที่ซ่ ึ งเป็ นที่ต้ งั ของศูนย์ราชการ ศาลาว่าการรัฐศาลสู ง มหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ ยงั เป็ นสถานที่ทางาน
ของผูว้ ่าการรัฐแคลิฟอร์ เนี ยคนที่ 38 อาร์ โนล ชวาร์ เซเน็กเกอร์ อดีตนักเพาะกายและนักแสดงฮอลลิวูดชื่ อดัง
ระหว่างที่ประจาการในช่วง ค.ศ.2003-2011 ด้วย นาท่านเที่ยวชมเมืองและถ่ายรู ปกับสถานที่สาคัญๆต่างๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ หุบเขานาปา หรื อ นาปา วัลเลย์ (Napa Valley) สถานที่อนั เลื่องชื่อในการผลิตไวน์คุณภาพดี
ของอเมริ กา สถานที่แห่งนี้ข้ ึนชื่อในเรื่ องแหล่งผลิตไวน์ชื่อดังของอเมริ กาปัจจุบนั กลายเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ โลก
ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสทัศนี ยภาพของไร่ องุ่นอันเลื่องชื่อของอเมริ กา นาท่านเดินทางสู่ Robert Mondavi
Winery ชมกรรมวิธีการผลิตไวน์พร้อมลิ้มลอง ไวน์แดง ไวน์ขาว แห่ งหุ บเขานาปา วัลเลย์ อิสระให้ท่านเลือก
ซื้อไวน์เป็ นของฝากตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) เมืองที่มี
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ประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่ นเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ยท่ามกลางสายน้ าสามด้าน
ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับอ่าวซานฟรานซิสโก แม้จะอยูต่ ิดชายฝั่ง
ทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่กไ็ ม่เหมาะกับการลงเล่นน้ าเพราะน้ าเย็นจัด
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Crown Plaza Union City Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีแ่ ปด

ซานฟรานซิสโก – เกาะอัลคาทราซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับสะพานโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ออกแบบโดย
นาย โยเซฟ แบร์ มานน์สเตร๊ าซ์ เป็ นหนึ่ งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ Must see เป็ นสะพานที่ทอดยาว
ข้ามอ่าวตอนเหนื อของเมืองซานฟรานซิ สโก สร้างในสมัย ประธานาธิ บดี แฟรงคลิน ดี . รู สเวลท์ เมื่อปี ค.ศ.
1933 เสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937 ตอนกลางสะพานยาว 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร สู งกว่าระดับน้ าทะเล 67
เมตร มีทางรถยนต์ 6 ทาง รถบรรทุก 3 ทาง รถไฟ 2 ทาง ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อฟิ ชเชอร์แมน (Fisherman’s Wharf) ตั้งอยูท่ าง
ตอนเหนือของซานฟรานซิสโกเป็ นเหมือนสะพานปลา ท่าเรื อ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพาน
โกลเด้นเกท ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันคือ San Francisco Pier
39 หรื อที่รู้จกั ในนาม Pier 39 เต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่อ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน
ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งจุดที่ดึงความสนใจให้ กบั ผูท้ ี่มาเยือนท่าเรื อแห่ งนี้ นอกจากนี้ ยงั มี สิ งโตทะเล ที่มานอนอาบแดด
กันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่ ารักและความสวยงามบริ เวณท่าเรื อแห่ งนี้ หรื อจะ
เลือกซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมเกาะอัลคาทราซ (Alcatraz) หรื อ เดอะร็ อค เป็ นเกาะเล็กๆ ที่ต้ งั อยูก่ ลางอ่าวซานฟรานซิสโก ใน
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา เกาะนี้เคยเป็ นที่ต้ งั ประภาคาร ป้อมปราการของกองทัพ และยังเป็ นคุกทหาร
จนถึงปี 1963 หลังจากนั้นเกาะอัลคาทราซก็กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจุบนั นี้ เกาะอัลคาทราซเป็ นสถานที่
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ทางประวัติศาสตร์จากการอนุมตั ิโดยหน่วยงานอุทยานแห่งชาติ ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของ "Golden Gate National
Recreation Area" และเปิ ดเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและเกาะแห่งนี้ยงั ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถานของ
ชาติในปี 1986 ชื่อของเกาะได้รับการตั้งขึ้นเมื่อปี 1775 เมื่อนักสารวจชาวเสปน ฮวน มานูเอล เดอ อยาลา ทาการ
สารวจอ่าวซานฟานซิสโก และตั้งชื่อตามขนาดของเกาะว่า ลา อิสลา เดอ ลอส อัลคาทราซ ซึ่งแปลว่า "เกาะแห่ง
นกกระทุง" เกาะแห่งนี้ไม่เหมาะที่จะอยูอ่ าศัย เนื่องจากกระแสน้ าทะเล พืชผักที่มีปริ มาณน้อยมาก และพื้นดินที่
แห้งแล้ง นาท่านเข้าชมความน่าอัศจรรย์ของหมู่อาคารที่สร้างขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ยอดเขา
ทวินพีค (Twin Peak) อิสระให้ท่านถ่ายรู ปวิวเมืองซานฟรานซิสโก ณ จุดชมวิวแบบพาโนรามา

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกงุ้ มังกร)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Crown Plaza Union City Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 2)

วันทีเ่ ก้า

ซานฟรานซิสโก – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลต

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านนัง่ รถรางเที่ยวชมเมืองซานฟรานซิสโก (Cable Car) ซึ่งรถรางถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ของซานฟรานซิสโก
เลยทีเดียว สัมผัสกับประสบการณ์และวิวที่สวยงามโดยรอบของเมือง นาท่าน ชมถนน Crookest Street หรื อ
เรี ยกว่า ถนนย่านลอมบาด เป็ นถนนที่คดเคี้ยวที่ สุดในโลกและสองข้างทาง มี ดอกไม้ประดับมากมายอย่าง
สวยงาม ได้เวลานาท่านเข้าชม Palace of Fine Arts สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1915 เพื่อใช้จดั นิทรรศการ PanamaPacific Exposition สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบกรี กโรมัน มีสระน้ าด้านหน้า มีหงส์หลายตัวลอยเล่นน้ าอย่าง
มีความสุ ข เป็ นจุดที่สวยงามที่สุดจุดหนึ่งในเมือง มักมีคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาถ่ายรู ปที่บริ เวณแห่ งนี้ นอกจากนี้ยงั
เป็ นฉากสาคัญในภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่ อง โดยเฉพาะเรื่ อง The Rock
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

กลางวัน
บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก พรี เมี่ยม เอาท์เลต (San Francisco Premium Outlet) ชอปปิ้ งเอาท์เลตที่ใหญ่
ที่สุด และมีหลากหลายแบรนด์ดงั ให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy
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Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite
และอื่นๆอีกมากมาย
ค่า
21.00

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก (SFO)
(หัวหน้าทัวร์จะนัดเวลาอีกครั้ง เพราะต้องดูสภาพการจราจร)

วันทีส่ ิ บ

บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล

01.20 น.

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส โดยเที่ยวบิน CX893

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริ การอาหารค่า และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
วันทีส่ ิ บเอ็ด กรุงเทพมหานคร
06.40 น.
08.15 น.
10.05 น.

เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX705
(ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
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11 วัน อเมริกา แปซิฟิกโคสต์ ไลน์
เส้ นทางแปซิฟิกรูทนัมเบอร์ วนั และ อุทยานแห่ งชาติฝั่งตะวันตก
(เลคทาโฮ – อุทยานแห่ งชาติโยเซมิติ – อุทยานแห่ งชาติคงิ ส์ แคนยอน – อุทยานแห่ งชาติซีควั ญ่ า)
ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 21-31 ต.ค. 2559 / 21-31 ม.ค./ 18-28 ก.พ./ 18-28 มี.ค./ 28 เม.ย.- 8 พ.ค.
ราคาทัวร์ 122,900 บาท : 24 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2559/ 8-18 เม.ย. 2560 / 9-19 เม.ย. 2560
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ตุลาคม 2559- ปี ใหม่ 2016/
เมษายน 2560 สงกรานต์ 2017
119,900
28,000
115,900
19,900
140,000

122,900
28,000
118,900
19,900
140,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ราคาทัวร์ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) – Land Only (ไม่รวมตัว๋ BKK-LAX//SFO-BKK)
89,900
89,900
ค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการวีซ่าอเมริ กา
7,000
7,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 30 สิ งหาคม 2558) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 ในอเมริกาส่ วนใหญ่ ไม่ มีบริการห้ องพักแบบ 3 เตียง เนื่ องจากเตียงในอเมริกาจะเป็ นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง
(TWN) ไม่ สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริ กา (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
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 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรี ยบร้อยแล้ว
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนาให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสู ญหาย
 ค่าวีซ่าอเมริ กา (ลูกค้าจะต้องยืน่ วีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองเท่านั้น)
สาหรับการยืน่ วีซ่าประเทศอเมริ กา ทางผูเ้ ดินทางจะต้องดาเนินการยืน่ ขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็ นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเข้าไปทาการสมัครเพื่อขอยืน่ วีซ่าได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
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ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในอเมริ กา-แคนาดา จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มี
จะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
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 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่งอยูใ่ นความความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบิน
เท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหาย
ตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

