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

เมษายน – พฤษภาคม 2019
105,000 บาท
บินเข้ าลอสแอนเจลิส (LAX) – บินออกจากซานฟราสซิ สโก (SFO)
ลอสแอนเจลิ ส – ฮอลลี วูด & ยูนิเวอร์ แซล สตูอิโอ - ลาสเวกัส - แกรนด์ แคนย่ อน
เฟรสโน่ - อุ ทยานแห่ งชาติโยเซมีติ - ซาคราเมนโต้ – นาปา วัล เล่ ย์
ซานฟรานซิ สโก - ล่ องเรือชมอ่ าวซานฟรานซิ สโก - นั่งรถรางเที่ยวชมเมือง – ช้ อปปิ ้ งเอาท์ เล็ ท

11-20 เม.ย./ 12-21 เม.ย./ 13-22 เม.ย./ 26 เม.ย.- 5 พ.ค./ 27 เม.ย.- 6 พ.ค. 2019
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10 วัน อเมริ กาตะวันตก

วันแรก

กรุงเทพ – ฮ่ องกง – ลอสแองเจลิ ส (พักค้ าง 2 คื น)

08.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ไ ด้ที่ เ คาน์ เ ตอร์ เ ช็ คอิ น M (แถว M 6 -16) ประตู ทางเข้า ที่ 9 หรื อ 10 ณ อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ เช็คอินสายการบิน
(CX) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดิ น ทางสู ่
โดยเที่ ย วบิ น CX750 (ใช้เ วลาบิ น ประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เพลิ ดเพลิ น กับภาพยนตร์
หลากหลายผ่าน จอทีวสี ว่ นตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯมีบริ การอาหาร ช้า ระหว ่างเที่ยวบินสู ่
เดิ น ทาง ถึ ง สนามบิ น เช็ ค แล๊ ปก๊อ ก ฮ อ่ งกง
น
น CX882
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น
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น
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น
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(ใช้เวลาบินประมาณ 13.25 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับสันทนาการบนเครื่ องบิน และสายการบิ น มีบริ ก ารอาหารมื้อ
เช้า และอาหารมือ้ กลางวัน ระหว ่างเที่ยวบินสู น่ ครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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(Beverly Hills)
น
ดารา น
จากนั้ น นํ า ท่า นเดิ น เล่น บนถนน
ฮอลลีวดู วอร์ ค ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสํ า คัญ ของคนดัง ฮอลลี วูด ประดับด้วยแผ่น หิ น
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ตบแต่งเป็ นรู ปดาวห้าแฉก จํานวนเกือบ 5,000 ดวง จารึ กชื่อของนักแสดง และบุ คคลที่ มีชื่ อ เสี ย งในวงการมายา
จาก 5 วงการ ซึ่ ง ถื อ เป็ นเกีย รติ สู ง สุ ด สํ า หรั บผู ้ไ ด้รั บคัดเลื อ กให้ จารึ ก บน ฮอลลี วูด วอร์ ค ออฟ เฟม แห่ง นี้
อิ ส ระ ให้ ท ่า น ได้ เ ดิ น เล่น และเ ก็บ ภาพ ตามอั ธ ยาศัย ได้ เ วลานํ า ท่า น แวะ ถ่า ยภ าพกับ โรง ภ าพ ยน ตร์
กรอแมนไชนี ส เธี ยร์ เตอร์ Grauman’s Chinese Theatre ซึ่ ง เป็ นโรงภาพยนตร์ ใ นแบบศิ ล ปะ จี น ที่ เ ก า่ แก ท่ ี่ สุ ด
แห่งฮอลลีวดู ด้านหน้ามีรอยจารึ กฝ่ ามือของดาราฮอลลีวดู พร้อมลายมือ ชื่ อ มากมาย อิ ส ระให้ ทา่ นได้ค้น หาและ
เก็บภาพดาราที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน พร้อมลิ้มลองเมนู กงุ ้ มังกร (Lobster)
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Doubletree by Hilton Whittier Los Angeles หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคื นที่ 1)

วันทีส่ อง

ลอสแอนเจลิ ส - ฮอลลิ วูด - ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํา ท่า นเดิ น ทาง ยู นิ เ วอร์ แ ซล สตู ดิโ อ (Hollywood & Universal Studio) ให้ ทา่ นได้ชื่ น ชมความยิ่ ง ใหญ่ของ
อาณาจักรภาพยนต์แห่งวงการฮอลลีวูด

***** อิ สระให้ ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอั ธยาศัย *****
บ่าย

อิสระให้ทา่ นได้ใ ช้เ วลาเดิ น เล่น และ ร่วมกิจกรรมต่า งๆ ภายใน ยู นิ เ วอร์ แ ซล สตู ดิโ อ (Universal Studios)
สถานที่จาํ ลองฉากหนัง และบางเรื่ องที่ใช้ถา่ ยทําจริ งต่าง ๆ มากมาย ที่เมือ่ เข้าไปสั มผัส แล้วคุณ จะรู ้ สึ ก วา่ ได้ร ่วม
อยูใ่ นฉากเดียวกับเหล่าบรรดาซุปเปอร์ ส ตาร์ ดงั จากฮอลลี วูดเลยทีเ ดียว

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Doubletree by Hilton Whittier Los Angeles หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคื นที่ 2)

วันทีส่ าม

ช้ อปปิ้ งบาร์ สโตว์ เอาท์เล็ ท – ลาสเวกัส (พักค้ าง 2 คื น)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่ บาร์ ส โตว์ (Barstow Outlet) (ระยะทาง 103 กม. ใช้เ วลาเดิ น ทาง ประมาณ 1.40 ชม.)
อิสระให้ทา่ นได้ช ้อ ปปิ้ งจุ ใ จกับร้ า นค้า แบรนด์ เ นมชั้น นํ า กวา่ 60 ร้ า นค้า นํ า เสนอสิ น ค้า ในราคาที่ ช วนให้
เลื อ กสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ เ ช น่ COACH, GUESS, POLO, SAMSONITE, NIKE, CK, GAP,
POLO, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ ทา่ นได้เ ดิ น เล่น หรื อ จะเลื อ กนั่ ง
จิบชา กาแฟ ที่มาจําหน่ายหลากหลายจุ ด

***** เพื่ อให้ ท่านช้ อปปิ้ งแบบจัดเต็ม อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *****
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บ่าย

นําท่านเดินทางสู ่ นครลาสเวกัส (Las Vegas) (ระยะทาง 252 กม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 3 ชม.) นครแห่ง
แสงสี ซ่ งึ ไม ่เคยหลับไหลตามเดือนและตะวัน ลาสเวกัสเป็ นเมืองที่เ จริ ญ เ ติ บโตขึ้ น มาจากความก้า วหน้ า ของ
กิจการการพนัน ซึ่งเป็ นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวและนักพนันมากมายหลัง่ ไหลเข้า มา ต่อ มาก็ไ ด้พ ัฒ นา
ไปสู ธ่ ุ รกิจบริ การใกล้เคียง ได้แก ่โรงแรม ศูนย์แสดงสิ นค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้ า งสรรพสิ น ค้า ซึ่ ง ล้วน
แล้วแต่มคี วามโอ่อา่ อลังการ และขนาดใหญ่มากกว ่าที่อื่นในโลก ปั จจุ บัน นี้ คนที่ ไ ปเที่ ย วลาสเวกัส ไมไ่ ด้เ ป็ น
เพราะ ต้อ งการที่ จะ ไปเล่น การพ นั น หรื อไปดื่ มกิน ให้ ส นุ กเ ป็ น หลัก อี ก ต่อ ไป ห ากแต่เ พื่ อ ใช้ เ งิ น
ที่หามาได้พกั ผ่อนในวันหยุดกับรี สอร์ ทสุ ดหรู แ ละอาหารเลิ ศรส

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
หลังอาหารคํ่า อิสระให้ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกเดินถ่ายรู ปแสงสี ตระการตาบริ เวณใกล้โ รงแรม
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Park MGM Las Vegas หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคื นที่ 1)

วันทีส่ ี่

ลาสเวกัส – แกรนด์ แคนย่ อน – แกรนด์ แคนย่ อนสกายวอล์ ค – เขื่ อนฮูเวอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํ า ท่า นชมเขื่ อ นฮู เ วอร์ "Hoover Dam" เป็ นเขื่ อ นคอนกรี ตเ สริ มเหล็ ก ขนาดใหญ่แ ห่ง แรกของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา สร้างขึ้นระหว ่างปี พ.ศ. 2474-2479 ขวางกัน้ แม ่นํ้าโคโลราโด บริ เวณหุ บเขาแบล็ คแคนยอน สร้ า ง
ขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัยของพื้นที่ ใต้เขื่อนในชว่ งฤดูหนาว และเพื่อ ผลิ ตกระแสไฟฟ้ า จากนั้ น นํ า ท่า น
เดิ น ทาง สู ่ แกรนด์ แ คน ย่อ น (Grand Canyon) อุ ทยาน แห่ง ชาติ ที่มี อ าณาบริ เ วณกว้า ง ใหญ่ไ พ ศาล อั น
ประกอบด้วยหุ บเขาสู งและลึก 1,800 เมตร ชั้นหิ นสู ง และมีแ มน่ ้ ํ าโคโลราโด (Colorado River ) ไหลผ่า นที่ ร าบ
สู งทําให้เกิดการสึ กกร่อน พังทลายของหิ นเป็ นเวลา 225 ล้านปี มาแล้ว โดยผู ้ที่ค้น พบแกรนด์ แ คนยอน คื อ พัน
ตรี จอร์ น เวสลีย์ เพาเวลล์และคณะเมือ่ ปี ค.ศ. 1869 นอกจากนั้ น ในบริ เ วณซอกหลื บของหุ บเขาน้ อ ยใหญ่ย ัง มี
การค้นพบร่องรอยอารยธรรม ของชาวอินเดียนแดงโบราณ ซึ่งยังมีลูกหลานดํา รงชี วิตแบบดั้ง เดิ ม และบางส่วน
ก็ยงั คงอยูท่ ี่ แกรนด์แคนยอน จนถึงทุกวันนี้ อิสระให้ทา่ นได้เก็บภาพความมหัศ จรรย์ของแกรนด์แคนย่อน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

คํ่า

รหัสทัวร์ : THE9-CX-US-11APR-27APR19
นําท่านตื่นตาตื่นใจกับ แกรนด์ แ คนย่อ นสกายวอล์ ค (Grand Canyon Skywalk) ทางเดิ น รู ปเกือ กม้า ริ มหน้ า ผา
แกรนด์แคนย่อน ใต้พื้นทางเดินเป็ นกระจกใส เห็ นพื้นดินเบื้องล่างที่อยูใ่ ต้ลงไปถึง 1,450 เมตร หรื อ เที ย บเท่า กับ
ตึกที่สูงที่สุดในโลก 2 ตึกต่อกัน สร้างความหวาดเสี ย วให้ ก บั ผู ้เ ดิ น ไมน่ ้ อ ย เพราะเสมือ นเดิ น อยู บ่ นอากาศ ได้
เวลานําท่านเดินทางกลับสู น่ ครลาสเวกัส
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Park MGM Las Vegas หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคื นที่ 2)

วันทีห่ ้ า

ลาสเวกัส - ช้ อปปิ้ งพรีเมี่ยมเอาท์เล็ ท - เฟรสโน่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู ่ ลาสเวกัสพรี เมีย่ มเอาท์เล็ท (Las Vegas Premium Outlet) ช้อปปิ้ งจุใจกับร้ า นค้า แบรนด์ เ นมชั้น
นํากว ่า 150 ร้านค้า นําเสนอสิ นค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ เ ช น่ CK, DKNY,
GAP, GUESS, TIMBERLAND, ADIDAS, NIKE, COACH, SAMSONITE, RAYBAN และอื่ น ๆอี ก มากมาย
อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่น หรื อจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจําหน่ายหลากหลายจุด

***** อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *****
บ่าย

นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่ เมือ งเ ฟรสโน่ (Fresno) เมือ งทางตอนกลางของ รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย ซึ่ ง ตั้ง อยู ใ่ กล้หุ บเขา
ซานโจอาคิน และมีแม ่นํ้าซานโจอาคินพาดผ่าน มีขนาดใหญ่เ ป็ นอัน ดับ 5 ของรั ฐ ซึ่ ง ในยุ คกลางศตวรรษที่ 18
มีชื่อเสี ยงในยุคตื่นทอง (Gold Rush Period) เป็ นอย่างมาก นําท่านเดินเล่นภายในเมืองเฟรสโน

คํ่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Radisson Hotel Fresno Conference Center หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก

อุทยานแห่ งชาติโยเซมีติ – ซาคราเมนโต้

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่ อุ ทยานแห่ง ชาติ โ ยเซมีติ (Yosemite Naitonal Park) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 1.45 ชม.) อุทยานที่มชี ื่อเสี ยงโด่งดังด้านภูเขาที่สูง ชัน นํ้ าตกที่ สู ง ที่ สุ ดในทวีปอเมริ ก าเหนื อ และต้น
สนขนาดยักษ์ ที่พบได้เฉพาะในเขตนี้ เท่านั้น นําท่านถ่ายรู ปกับ ฮาล์ ฟ โดม (HALF DOME) ภู เ ขาหิ น แกรนิ ตรู ป
โดมที่โดนผ่าครึ่ ง เรี ยกได้ว ่าเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ที่สํ า คัญ ที่ สุ ดของโยเซมิติเ ลยที เ ดี ย ว ความสู ง จากจากฐานถึ ง ยอด

รหัสทัวร์ : THE9-CX-US-11APR-27APR19
ทั้งหมด 8,842 ฟุต ความอัศจรรย์ของอุทยานแห่งชาติโยเซมิติน้ ี เองทําให้ได้รับการขึ้ น ทะเบี ย นให้ เ ป็ นมรดกโลก
ทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1984
กลางวัน

อิสระให้ทา่ นรับประทานอาหารกลางวันตามอัธ ยาศัย โดยทางทัวร์ จดั เงิ นค่าอาหารกลางวันให้ทา่ นละ 20 USD

บ่าย

นําท่านออกเดินทางสู ่ นครซาคราเมนโต้ (Sacramento) (ระยะทาง 257 กม. ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 3 ชม.)
นครหลวงของรัฐแคลิฟอร์ เนี ย สถานที่ซ่ งึ เป็ นที่ต้งั ของศูนย์ราชการ ศาลาวา่ การรั ฐ ศาลสู ง มหาวิทยาลัย ต่า งๆ
นอกจากนี้ ยงั เป็ นสถานที่ทาํ งานของผูว้ ่าการรัฐแคลิฟอร์ เนี ยคนที่ 38 อาร์ โ นล ชวาร์ เ ซเน็ ก เกอร์ อดี ตนั ก เพาะ
กายและนักแสดงฮอลลิวดู ชื่อดัง ระหว ่างที่ประจํา การในช ว่ ง ค.ศ.2003-2011 ด้วย นํ า ท่า นเที่ ย วชมเมือ งและ
ถ่ายรู ปกับสถานที่สําคัญๆต่างๆ เชน่ California State Capital Museum

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Crown Plaza Sacramento Northeast หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

นาปาวัล เล่ ย์ - ซานฟรานซิสโก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู ห่ ุ บเขานาปา หรื อ นาปา วัลเล่ย์ (Napa Valley) สถานที่ อ ัน เลื่ อ งชื่ อ ในการผลิ ตไวน์ คุณ ภาพดี
ของอเมริ กา สถานที่แห่งนี้ ข้ นึ ชื่อในเรื่ องแหล่งผลิตไวน์ ชื่อดัง ของอเมริ ก าปั จจุ บัน กลายเป็ นที่ รู้ จัก ของคนทั่ว
โลก ระหว ่างทางท่านจะได้สัมผัสทัศ นี ย ภาพของไร่อ งุ ่น อัน เลื่ อ งชื่ อ ของอเมริ ก า นํ า ท่า น เดิ น ทางสู ่ Robert
Mondavi Winery ชมกรรมวิธีการผลิตไวน์ พร้อมลิ้มลอง ไวน์ แดง ไวน์ ขาว แห่ง หุ บเขานาปา วัล เล่ย์ อิ ส ระให้
ท่านเลือกซื้อไวน์ เป็ นของฝากตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู ่ เมืองซานฟรานซิ ส โก (San Francisco) (ระยะทาง 113 กม. ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 1.15
ชม.) เมืองที่มปี ระชากรอาศัยอยูห่ นาแน่น เป็ นอัน ดับ 2 ของประเทศ ตั้ง อยู ใ่ นมลรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ท่า มกลาง
สายนํ้าสามด้าน ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนื อ และทิ ศ ตะวัน ออก ติ ดกับอ่า วซานฟรานซิ ส โก
แม้จะอยูต่ ิดชายฝั่ งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่กไ็ ม ่เหมาะกับการลงเล่น นํ้ าเพราะนํ้ าเย็ น จัด นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่
ซานฟรานซิ ส โก พรี เ มี่ย ม เอาท์ เ ล็ ท (San Francisco Premium Outlet) ชอปปิ้ งเอาท์ เ ล็ ท ที่ ใ หญ่ที่สุ ด และมี
หลากหลายแบรนด์ ดัง ให้ ทา่ นได้เ ลื อ กซื้ อ อาทิ เ ช น่ Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger,
GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอื่ น ๆ
อีกมากมาย
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Crown Plaza Silicon Valley N - Union City หรื อเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด

ซานฟรานซิสโก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํ า ท่า นถ่า ยรู ปกับ สะพานโกลเด้น เกท (Golden Gate Bridge) หนึ่ งในท็ อ ปเท็ น ของสถานที่ ทอ่ งเที่ ย วของ
อเมริ กาและมีอายุครบ 65 ปี แล้ว สร้างในสมัยประธานาธิ บดีแฟรงคลิ น ดี โรส เวลต์ เมื่อ ช ว่ งปี ค.ศ. 1933-1937
สะพานโกลเดนเกตนับเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกและมีเสาสะพานที่สูงที่สุ ดในโลก ณ ยุ คนั้ น นํ า ท่า น
เดินทางสู ่ ทวินพีค (Twin Peak) อิสระให้ทา่ นถ่ายรู ปวิวเมืองซานฟรานซิสโก ณ จุดชมวิวแบบพาโนราม ่า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่าน นั่งเรื อชมอ่าวซานฟรานซิส โก (San Francisco Bay Cruise) ท่า นจะได้ชื่ น ชมกับความงามของตัวเมือ ง
ซานฟรานซิสโก เมืองท่าแสนสวยที่ตง้ ั อยูร่ ิ มฝั่ งมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งได้รับการยกย่อ งวา่ เป็ นหนึ่ งใน เมือ งที่ น ่า
อยูอ่ าศัยมากที่สุดในโลก ถ่ายภาพวิวกับ เบย์บริ ดจ์ (Bay Bridge) สะพานที่เ ชื่ อ มต่อ ระหวา่ งเมือ งซาน ฟรานซิ ส
โกกับเมืองโอ๊กแลนด์ทางอีกฝั่ งหนึ่ งของอ่าวถ่า ยภาพวิวกับ เกาะอัล คาทราซ (Alcatraz Island) เคยเป็ นฉากใน
ภาพยนตร์ เรื่ อง "The Rock" และเคยเป็ นสถานที่ ตั้งประภาคาร ป้ อ มปราการของกองทัพ และยัง เป็ นคุก ทหาร
จนถึงปี 1963 จากนั้น นํ า ท่า น นั่ ง รถรางเที่ ย วชมเมือ งซานฟรานซิ ส โก (CABLE CAR) ซึ่ ง รถรางถื อ วา่ เป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิ ส โกเลยที เ ดี ย ว สั มผัส กับประสบการณ์ แ ละวิวที่ ส วยงามโดยรอบของเมือ ง
นําท่าน ชมถนน Crookedest Street หรื อเรี ยกว ่า ถนนย่านลอมบาด เป็ นถนนที่คดเคี้ ย วที่ สุ ดใน โลกและสองข้า ง
ทาง มีดอกไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู ส่ นามบินเมืองซานฟรานซิ สโก เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
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วันทีเ่ ก้ า

ซานฟรานซิสโก – ฮ่ องกง

01.00 น.

ออกเดินทางจากสนามบินซานฟรานซิ ส โก (San Francisco) สู ่ส นามบิ น เช็ คแล๊ ปก๊อ ก ประเทศฮ อ่ งกง (Hong
Kong) โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ เวย์ส เที่ยวบิน CX851 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริ การอาหารคํ่า และ อาหารเช้าระหว ่างเที่ยวบิน
วันทีส่ ิ บ

กรุงเทพมหานคร

06.40 น.
08.00 น.

เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮอ่ งกง (Hong Kong)
ออกเดินทางสู ก่ รุ ง เทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิ ค แอร์ เวย์ส เที่ยวบิน CX705
(ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารเช้าระหว ่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมโิ ดยสวัส ดิภาพ....

10.05 น.

10 วัน อเมริ กาตะวันตก
11-20 เม.ย./ 12-21 เม.ย./ 13-22 เม.ย./ 26 เม.ย.- 5 พ.ค./ 27 เม.ย.- 6 พ.ค. 2019
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคูห่ รื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (ไม ่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่าํ กว ่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

เม.ย. – พ.ค. 2019
105,000
22,000
100,000
20,000

ชัน้ ธุ รกิจเพิ่มเงิ นจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ทา่ นละ
(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ อ่ เมือ่ ที่นั่ง confirm เท่านั้น)

110,000-140,000

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิ น หักค่าใช้จา่ ย BKK-LAX//SFO-BKK

25,000

ค่าธรรมเนี ยมและค่าดําเนิ นการวีซา่ อเมริ ก

7,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรั บขึ้น ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มเี อกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 ในอเมริกาส่ วนใหญ่ไม่ มี บ ริ ก ารห้ อ งพัก แบบ 3 เตี ย ง เนื่ อ งจากเตี ย งในอเมริ ก าจะเป็ นเตี ย ง Queen Size Bed 2 เตี ย ง
(TWN) ไม่ สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ทา่ น เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกว ่า
 กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม ่สามารถขอคืนเงิ นได้ และไม ่สามารถเปลี่ยนวันเดิน ทางได้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม ่เกิน 23 ก.ก.
 กระเป๋าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม ่เกิน 7 ก.ก.
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โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริ ก า (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ย วโดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก (กระเป๋าเดินทางนํ้าหนัก ไม ่เกิน 23 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิ น 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิ น 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิ น 40,000 บาท (ประกันภัยไม ่ครอบคลุ มผู ้ที่อายุเ กิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู)่
 ค่าอาหารทุกมือ้ ตามระบุ , ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว ่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิ ป เรี ยบร้อยแล้ว
อัตรานี้ ไม ่รวมถึง
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เชน่ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ -แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่ มไิ ด้ระบุ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนําให้ทา่ นดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสู ญหาย
 ค่าวีซา่ อเมริ กา (ลูกค้าจะต้องแสดงตนเพื่อยื่นวีซา่ และ สัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองเท่านั้น)
สําหรับการยื่นวีซา่ อเมริ กา ลูกค้าสามารถดําเนิ นการยื่นวีซา่ ด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้า ไปทํา การสมัครได้ทาง เว็บ
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ขอ้ มูลของทางบริ ษ ัท รบกวนติ ดต่อ ) หากลู ก ค้า ให้ ทางบริ ษ ัท
ดําเนิ นการในส่วนของวีซา่ อเมริ กาทั้งหมด เสี ยค่าธรรมเนี ยมและค่าดําเนิ นการเพิ่มท่า นละ 7,000 บาท (ในกรณี น้ ี ทาง
บริ ษทั จะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้า มาทําการสั มภาษณ์อี กที)
การชําระเงิ น

งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก ่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิ ก
ยกเลิกก ่อนการเดินทาง 45 วัน ไม ่เก็บค่าใช้จา่ ย (หากไม ่ได้มกี ารยื่นวีซา่ ล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม ่ 60 วัน)
ยกเลิกก ่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 30,000 บาท + ค่าวีซา่ (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม ่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก ่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 30,000 บาท + ค่าใช้จา่ ยอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม ่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก ่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จา่ ย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม ่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม ่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จา่ ย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยื่นวีซา่ เรี ยบร้อ ยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซา่ ในทุกกรณี ไม ่ว ่าค่าใช้จา่ ยในการยื่นวีซา่ จะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก ็ ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ น ทาง ในกรณีที่มี ผ้ ู เ ดิ น ทาง ต่ า กว่ า 15 ท่ า น โดยจะแจ้ง ให้ ผู ้เ ดิ น ทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก ่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ย วใดๆที่ ปิดทํา การ โดยจะจัดหาสถา นที่ ทอ่ งเที่ ย ว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก ่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุ จํา เป็ นสุ ดวิสั ย อาทิ การล่า ช้า ของสายการบิ น
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก ่อจราจล อุ บัติเ หตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้ง นี้ จะคํา นึ ง และรั ก ษา
ผลประโยชน์ ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุ ด
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 เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม ่สามารถที่ จะเรี ย กร้ อ งเงิ น คื น
ในกรณีที่ทา่ นปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งก ่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม ่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือ ง และจะไมค่ ื น เงิ น ค่า ทัวร์ ที่ทา่ นชํา ระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิ ดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้า เมือง
 ในกรณีที่ทา่ นจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิ น) เดินทางกับคณะ บริ ษ ัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไมร่ ั บผิ ดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นั ก ท่อ งเที่ ย วใช้ห นั ง สื อ เดิ น ทางบุ คคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลู กค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ย วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนิ นการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอัน ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูคณะผู
่
โ้ ดยสารจะต้องเดิน ทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม ่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่ องบินสามารถทํา การ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก ่อนเพื่อขอคํายืน ยันว ่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม ่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม ่สามารถรั บผิ ดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆที่เกีย่ วข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมือ่ ท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่ อนไขที่ บริ ษ ัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู ่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์ จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพัก ของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ทา่ นไม ่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรื อ อาจไม ่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในอเมริ กา-แคนาดา จะไม ่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่ มอี ุ ณหภู มิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มี
จะให้บริ การในชว่ งฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็ กถื อติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เชน่ มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้น บนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไ ม ่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม ่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้า ที่รัก ษาความปลอดภัย ตามมาตรการองค์ก ารการบินพลเรื อนระหว ่าง
ประเทศ ( ICAO )
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 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีรอ่ งรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ซึ่งขึ้นกับแต่ละสาย
การบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่ ทา่ นไมอ่ าจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง
เกินกว ่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบิน อนุ ญาตให้นําขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม ่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ ว ) + สู ง ( 18 นิ้ ว )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว ่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไ ม ่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในนํ้าหนักส่วน
ที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มลี อ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม ่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีคา่ ทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทเี่ ช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม ่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม ่แนะนําให้โหลดของมีคา่ ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว ่างการท่องเที่ย ว (ระหว ่างทัวร์ ไม ่ใชร่ ะหว ่างบิน ) ซึ่งอยูใ่ นความความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดิน ทางที่ บริ ษ ัททัวร์ ได้จดั ทําให้ลูก ค้า จะไมค่ รอบคลุ มค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ทา่ น โดยชดใช้ตามกฎของสายการบิน
เท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม ่ควร
โหลดของมีคา่ ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหาย
ตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม ่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ทา่ นได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

