EHC-CX-10D-AMERICA

10 วัน อเมริกาตะวันตก

***โปรโมชั่น...สายการบิน คาเธ่ ย์ แปซิฟิก แอร์ เวย์ส****

เมษายน – พฤษภาคม 2019
105,000 บาท
บินเข้ าลอสแอนเจลิส (LAX) – บินออกจากซานฟราสซิสโก (SFO)
ลอสแอนเจลิส – ฮอลลีวูด & ยูนิเวอร์ แซล สตูอโิ อ - ลาสเวกัส - แกรนด์ แคนย่ อน
เฟรสโน่ - อุทยานแห่ งชาติโยเซมีติ - ซาคราเมนโต้ – นาปา วัลเล่ย์
ซานฟรานซิสโก - ล่องเรื อชมอ่าวซานฟรานซิสโก - นั่งรถรางเที่ยวชมเมือง – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เล็ท

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

EHC-CX-10D-AMERICA

10 วัน อเมริกาตะวันตก

วันแรก

กรุ งเทพ – ฮ่ องกง – ลอสแองเจลิส (พักค้ าง 2 คืน)

08.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่ และมัคคุ เทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เช็ คอิน M (แถว M 6 -16) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 ณ อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิ ฟิค (CX) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดิ น ทางสู่ ฮ่ อ งกง โดยเที่ ย วบิ น CX750 (ใช้เวลาบิ น ประมาณ 2.45 ชั่ว โมง) เพลิ ด เพลิ น กับ ภาพยนตร์
หลากหลายผ่าน จอทีวสี ่ วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯมีบริ การอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ ฮ่องกง
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น เช็ ค แล๊ ป ก๊ อ ก ฮ่ อ งกง แวะเปลี่ ย นเครื่ อ งเที่ ย วบิ น CX882 อิ ส ระให้ ท่ า นได้ ช้ อ ปปิ้ ง
สิ นค้าปลอดภาษี ภายในสนามบินนานาชาติฮ่องกง ซึ่ งมีสินค้าให้เลือกซื้ อมากมาย
ออกเดิ นทางสู่ นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริ กาด้วยสายการบินคาเธ่ ยแ์ ปซิ ฟิค โดยเที่ยวบินที่ CX882
(ใช้เวลาบินประมาณ 13.25 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับสันทนาการบนเครื่ องบิน และสายการบินมีบริ การอาหารมื้อ
เช้า และอาหารมื้อกลางวัน ระหว่างเที่ยวบินสู่ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริ กา

11.05 น.
15.00 น.
16.35 น.

******บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล******
14.25 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิส (LAX) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
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นาท่านเดินทางสู่ นครลอสแอนเจลิส (Los Angeles) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสอง ของสหรัฐอเมริ กา ตั้งอยูใ่ น
รัฐแคลิฟอร์ เนี ยซึ่ งเป็ นเมืองที่มี ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม นอกจากนี้ ยงั เป็ นเมื องที่ มี
ชื่ อ เสี ยงอย่ า งมากของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพราะเป็ นที่ ต้ ัง ของฮอลลี วู ด (Hollywood) และย่ า นคนรวยอย่ า ง
เบเวอรี่ ฮิ ล ล์ (Beverly Hills) ซึ่ งเป็ นที่ พ ัก ของเหล่ า ดาราดังในวงการมายา จากนั้น น าท่ านเดิ น เล่ น บนถนน
ฮอลลีวูด วอร์ ค ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสาคัญของคนดังฮอลลีวูด ประดับด้วยแผ่นหิ น
ตบแต่งเป็ นรู ปดาวห้าแฉก จานวนเกือบ 5,000 ดวง จารึ กชื่อของนักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในวงการมายา
จาก 5 วงการ ซึ่ งถื อเป็ นเกี ย รติ สู ง สุ ด ส าหรับ ผูไ้ ด้รับ คัดเลื อกให้จารึ ก บนฮอลลี วูด วอร์ ค ออฟ เฟม แห่ ง นี้
อิ ส ระให้ ท่ า นได้ เดิ น เล่ น และเก็ บ ภาพตามอั ธ ยาศั ย ได้ เ วลาน าท่ า นแวะถ่ า ยภาพกั บ โรงภาพยนตร์
กรอแมนไชนี ส เธี ยร์ เตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) ซึ่ งเป็ นโรงภาพยนตร์ ในแบบศิลปะจี นที่ เก่ าแก่ที่สุ ด
แห่ งฮอลลีวูด ด้านหน้ามีรอยจารึ กฝ่ ามือของดาราฮอลลีวูดพร้อมลายมือชื่ อมากมาย อิสระให้ท่านได้คน้ หาและ
เก็บภาพดาราที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน พร้อมลิ้มลองเมนูกงุ้ มังกร (Lobster)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Doubletree by Hilton Whittier Los Angeles หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีส่ อง

ลอสแอนเจลิส - ฮอลลิวูด - ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทาง ยูนิ เวอร์ แ ซล สตู ดิ โอ (Hollywood & Universal Studio) ให้ ท่ า นได้ชื่ น ชมความยิ่ งใหญ่ ข อง
อาณาจักรภาพยนต์แห่งวงการฮอลลีวดู

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

อิ ส ระให้ ท่ านได้ใ ช้เวลาเดิ น เล่ น และ ร่ วมกิ จ กรรมต่ างๆ ภายใน ยูนิ เวอร์ แ ซล สตู ดิ โอ (Universal Studios)
สถานที่จาลองฉากหนัง และบางเรื่ องที่ใช้ถ่ายทาจริ งต่าง ๆ มากมาย ที่เมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วคุณจะรู ้สึกว่า ได้ร่วม
อยูใ่ นฉากเดียวกับเหล่าบรรดาซุ ปเปอร์ สตาร์ ดงั จากฮอลลีวดู เลยทีเดียว

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Doubletree by Hilton Whittier Los Angeles หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)
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วันทีส่ าม

ช้ อปปิ้ งบาร์ สโตว์ เอาท์เล็ท – ลาสเวกัส (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ บาร์ ส โตว์ (Barstow Outlet) (ระยะทาง 103 กม. ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ 1.40 ชม.)
อิ ส ระให้ ท่ า นได้ช้อ ปปิ้ งจุ ใ จกับ ร้ านค้า แบรนด์ เนมชั้น น ากว่า 60 ร้ านค้า น าเสนอสิ น ค้าในราคาที่ ช วนให้
เลื อ กสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ เช่ น COACH, GUESS, POLO, SAMSONITE, NIKE, CK, GAP,
POLO, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดิ นเล่น หรื อจะเลือกนัง่
จิบชา กาแฟ ที่มาจาหน่ายหลากหลายจุด

***** เพื่อให้ ท่านช้ อปปิ้ งแบบจัดเต็ม อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *****
บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ นครลาสเวกัส (Las Vegas) (ระยะทาง 252 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) นครแห่ ง
แสงสี ซ่ ึ งไม่เคยหลับไหลตามเดือนและตะวัน ลาสเวกัสเป็ นเมืองที่เจริ ญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของ
กิจการการพนัน ซึ่ งเป็ นแรงดึงดูดหลักให้นกั ท่องเที่ยวและนักพนันมากมายหลัง่ ไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พฒั นา
ไปสู่ ธุรกิจบริ การใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสิ นค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งล้วน
แล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก ปั จจุบนั นี้ คนที่ไปเที่ยวลาสเวกัสไม่ได้เป็ น
เพราะต้ อ งการที่ จ ะไปเล่ น การพนั น หรื อไปดื่ ม กิ น ให้ ส นุ ก เป็ นหลั ก อี ก ต่ อ ไป หากแต่ เพื่ อ ใช้ เงิ น
ที่หามาได้พกั ผ่อนในวันหยุดกับรี สอร์ ทสุ ดหรู และอาหารเลิศรส

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
หลังอาหารค่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกเดินถ่ายรู ปแสงสี ตระการตาบริ เวณใกล้โรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Park MGM Las Vegas หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)
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วันทีส่ ี่

ลาสเวกัส – แกรนด์ แคนย่อน – แกรนด์ แคนย่อนสกายวอล์ค – เขื่อนฮูเวอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นชมเขื่ อ นฮู เวอร์ "Hoover Dam" เป็ นเขื่ อ นคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ขนาดใหญ่ แ ห่ ง แรกของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2474-2479 ขวางกั้นแม่น้ าโคโลราโด บริ เวณหุ บเขาแบล็คแคนยอน สร้าง
ขึ้นเพื่อใช้ในการป้ องกันอุทกภัยของพื้นที่ ใต้เขื่อนในช่วงฤดู หนาว และเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า จากนั้นนาท่าน
เดิ น ทางสู่ แกรนด์ แ คนย่ อ น (Grand Canyon) อุ ท ยานแห่ งชาติ ที่ มี อ าณาบริ เวณกว้า งใหญ่ ไ พศาล อั น
ประกอบด้วยหุ บเขาสู งและลึก 1,800 เมตร ชั้นหิ นสู ง และมีแม่น้ าโคโลราโด (Colorado River ) ไหลผ่านที่ราบ
สู งทาให้เกิดการสึ กกร่ อน พังทลายของหิ นเป็ นเวลา 225 ล้านปี มาแล้ว โดยผูท้ ี่คน้ พบแกรนด์แคนยอน คือ พัน
ตรี จอร์ น เวสลีย ์ เพาเวลล์และคณะเมื่อปี ค.ศ. 1869 นอกจากนั้น ในบริ เวณซอกหลื บของหุ บเขาน้อยใหญ่ยงั มี
การค้นพบร่ องรอยอารยธรรม ของชาวอินเดียนแดงโบราณ ซึ่ งยังมีลูกหลานดารงชี วติ แบบดั้งเดิม และบางส่ วน
ก็ยงั คงอยูท่ ี่ แกรนด์แคนยอน จนถึงทุกวันนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ของแกรนด์แคนย่อน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านตื่นตาตื่ นใจกับ แกรนด์แคนย่อนสกายวอล์ค (Grand Canyon Skywalk) ทางเดินรู ปเกื อกม้าริ มหน้าผา
แกรนด์แคนย่อน ใต้พ้นื ทางเดินเป็ นกระจกใส เห็นพื้นดินเบื้องล่างที่อยูใ่ ต้ลงไปถึง 1,450 เมตร หรื อเทียบเท่ากับ
ตึกที่สูงที่สุดในโลก 2 ตึกต่อกัน สร้ างความหวาดเสี ยวให้กบั ผูเ้ ดิ นไม่น้อย เพราะเสมือนเดิ นอยู่บนอากาศ ได้
เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ นครลาสเวกัส

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Park MGM Las Vegas หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีห่ ้ า

ลาสเวกัส - ช้ อปปิ้ งพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - เฟรสโน่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัสพรี เมี่ยมเอาท์เล็ท (Las Vegas Premium Outlet) ช้อปปิ้ งจุใจกับร้านค้าแบรนด์เนมชั้น
นากว่า 150 ร้านค้า นาเสนอสิ นค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น CK, DKNY,
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GAP, GUESS, TIMBERLAND, ADIDAS, NIKE, COACH, SAMSONITE, RAYBAN และอื่ น ๆอี ก มากมาย
อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรื อจะเลือกนัง่ จิบชา กาแฟ ที่มาจาหน่ายหลากหลายจุด

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

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเฟรสโน่ (Fresno) เมื อ งทางตอนกลางของรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย ซึ่ งตั้ง อยู่ ใ กล้ หุ บ เขา
ซานโจอาคิน และมีแม่น้ าซานโจอาคินพาดผ่าน มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของรัฐ ซึ่ งในยุคกลางศตวรรษที่ 18
มีชื่อเสี ยงในยุคตื่นทอง (Gold Rush Period) เป็ นอย่างมาก นาท่านเดินเล่นภายในเมืองเฟรสโน

ค่า

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

วันทีห่ ก

อุทยานแห่ งชาติโยเซมีติ – ซาคราเมนโต้

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ โ ยเซมี ติ (Yosemite Naitonal Park) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 1.45 ชม.) อุทยานที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังด้านภูเขาที่สูงชัน น้ าตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริ กาเหนื อ และต้น
สนขนาดยักษ์ ที่พบได้เฉพาะในเขตนี้ เท่านั้น นาท่านถ่ายรู ปกับ ฮาล์ฟโดม (HALF DOME) ภูเขาหิ นแกรนิตรู ป
โดมที่ โดนผ่าครึ่ ง เรี ยกได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ ที่สาคัญที่ สุดของโยเซมิ ติเลยที เดี ยว ความสู งจากจากฐานถึงยอด
ทั้งหมด 8,842 ฟุต ความอัศจรรย์ของอุทยานแห่ งชาติโยเซมิติน้ ี เองทาให้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก
ทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1984

กลางวัน

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยทางทัวร์ จดั เงินค่าอาหารกลางวันให้ท่านละ 20 USD

บ่าย

นาท่านออกเดิ นทางสู่ นครซาคราเมนโต้ (Sacramento) (ระยะทาง 257 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชม.)
นครหลวงของรัฐแคลิ ฟอร์ เนี ย สถานที่ซ่ ึ งเป็ นที่ต้ งั ของศูนย์ราชการ ศาลาว่าการรัฐศาลสู ง มหาวิทยาลัยต่างๆ
นอกจากนี้ ยงั เป็ นสถานที่ทางานของผูว้ า่ การรัฐแคลิฟอร์ เนี ยคนที่ 38 อาร์ โนล ชวาร์ เซเน็กเกอร์ อดีตนักเพาะ
กายและนักแสดงฮอลลิ วูดชื่ อดัง ระหว่างที่ ประจาการในช่ วง ค.ศ.2003-2011 ด้วย นาท่านเที่ ยวชมเมืองและ
ถ่ายรู ปกับสถานที่สาคัญๆต่างๆ เช่น California State Capital Museum

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Crown Plaza Sacramento Northeast หรื อเทียบเท่า
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วันทีเ่ จ็ด

นาปาวัลเล่ย์ - ซานฟรานซิสโก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ หุบเขานาปา หรื อ นาปา วัลเล่ย ์ (Napa Valley) สถานที่อนั เลื่องชื่อในการผลิตไวน์คุณภาพดี
ของอเมริ กา สถานที่แห่ งนี้ ข้ ึนชื่ อในเรื่ องแหล่งผลิ ตไวน์ชื่อดังของอเมริ กาปั จจุบนั กลายเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่
โลก ระหว่างทางท่ านจะได้สัม ผัส ทัศ นี ยภาพของไร่ องุ่นอันเลื่ องชื่ อของอเมริ กา นาท่ านเดิ นทางสู่ Robert
Mondavi Winery ชมกรรมวิธีการผลิตไวน์พร้อมลิ้มลอง ไวน์แดง ไวน์ขาว แห่ งหุ บเขานาปา วัลเล่ย ์ อิสระให้
ท่านเลือกซื้ อไวน์เป็ นของฝากตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

ค่า

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองซานฟรานซิ สโก (San Francisco) (ระยะทาง 113 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.15
ชม.) เมื องที่ มี ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่ นเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ในมลรั ฐแคลิ ฟ อร์ เนี ยท่ามกลาง
สายน้ าสามด้าน ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซิ ฟิก ทิศเหนื อ และทิศตะวันออก ติดกับอ่าวซานฟรานซิ สโก
แม้จะอยูต่ ิดชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิ ฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ าเพราะน้ าเย็นจัด นาท่านเดิ นทางสู่
ซานฟรานซิ ส โก พรี เมี่ ย ม เอาท์เล็ท (San Francisco Premium Outlet) ชอปปิ้ งเอาท์เล็ ท ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด และมี
หลากหลายแบรนด์ดัง ให้ ท่ านได้เลื อ กซื้ อ อาทิ เช่ น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger,
GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอื่ น ๆ
อีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Crown Plaza Silicon Valley N - Union City หรื อเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด

ซานฟรานซิสโก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ านถ่ า ยรู ป กับ สะพานโกลเด้น เกท (Golden Gate Bridge) หนึ่ งในท็ อ ปเท็ น ของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของ
อเมริ กาและมีอายุครบ 65 ปี แล้ว สร้างในสมัยประธานาธิ บดีแฟรงคลิน ดี โรส เวลต์ เมื่อช่วงปี ค.ศ. 1933-1937
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สะพานโกลเดนเกตนับเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกและมีเสาสะพานที่สูงที่สุดในโลก ณ ยุคนั้น นาท่าน
เดินทางสู่ ทวินพีค (Twin Peak) อิสระให้ท่านถ่ายรู ปวิวเมืองซานฟรานซิ สโก ณ จุดชมวิวแบบพาโนราม่า
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่าน นัง่ เรื อชมอ่าวซานฟรานซิ สโก (San Francisco Bay Cruise) ท่านจะได้ชื่นชมกับความงามของตัวเมือง
ซานฟรานซิ สโก เมืองท่าแสนสวยที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งมหาสมุทรแปซิ ฟิก ซึ่ งได้รับการยกย่องว่าเป็ นหนึ่ งใน เมืองที่น่า
อยูอ่ าศัยมากที่สุดในโลก ถ่ายภาพวิวกับ เบย์บริ ดจ์ (Bay Bridge) สะพานที่เชื่ อมต่อระหว่างเมืองซาน ฟรานซิ ส
โกกับเมืองโอ๊กแลนด์ทางอีกฝั่ งหนึ่ งของอ่าวถ่ายภาพวิวกับ เกาะอัลคาทราซ (Alcatraz Island) เคยเป็ นฉากใน
ภาพยนตร์ เรื่ อง "The Rock" และเคยเป็ นสถานที่ ตั้งประภาคาร ป้ อมปราการของกองทัพ และยังเป็ นคุ กทหาร
จนถึ งปี 1963 จากนั้น นาท่ าน นั่ง รถรางเที่ ย วชมเมื องซานฟรานซิ ส โก (CABLE CAR) ซึ่ งรถรางถื อว่าเป็ น
เอกลัก ษณ์ ข องเมื องซานฟรานซิ ส โกเลยที เดี ยว สั มผัส กับ ประสบการณ์ และวิวที่ ส วยงามโดยรอบของเมื อง
นาท่าน ชมถนน Crookedest Street หรื อเรี ยกว่า ถนนย่านลอมบาด เป็ นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้าง
ทาง มีดอกไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซานฟรานซิ สโก เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ

วันทีเ่ ก้า

ซานฟรานซิสโก – ฮ่ องกง

01.00 น.

ออกเดิ นทางจากสนามบิ นซานฟรานซิ สโก (San Francisco) สู่ สนามบิ นเช็ คแล๊ป ก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong
Kong) โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิค แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX851 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริ การอาหารค่า และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
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วันทีส่ ิ บ

กรุ งเทพมหานคร

06.40 น.
08.00 น.

เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิค แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX705
(ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....

10.05 น.

10 วัน อเมริกาตะวันตก
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 พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุ รกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน หักค่าใช้จ่าย BKK-LAX//SFO-BKK

เม.ย. – พ.ค. 2019
105,000
22,000
100,000
20,000
110,000-140,000
25,000

ค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการวีซ่าอเมริ กา
7,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
▪ ในอเมริ ก าส่ วนใหญ่ ไ ม่ มี บ ริ ก ารห้ อ งพั ก แบบ 3 เตี ย ง เนื่ อ งจากเตี ย งในอเมริ ก าจะเป็ นเตี ยง Queen Size Bed 2 เตี ย ง
(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) อัตรานี้ รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิก (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ

EHC-CX-10D-AMERICA

▪ 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)
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรี ยบร้อยแล้ว
อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
▪ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนาให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
▪ ค่าวีซ่าอเมริ กา (ลูกค้าจะต้องแสดงตนเพื่อยืน่ วีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองเท่านั้น)
สาหรับการยืน่ วีซ่าอเมริ กา ลูกค้าสามารถดาเนินการยืน่ วีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้าไปทาการสมัครได้ทาง เว็บ
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ขอ้ มูลของทางบริ ษทั รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริ ษทั
ดาเนินการในส่ วนของวีซ่าอเมริ กาทั้งหมด เสี ยค่าธรรมเนี ยมและค่าดาเนิ นการเพิ่มท่านละ 7,000 บาท (ในกรณี น้ ีทาง
บริ ษทั จะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาทาการสัมภาษณ์อีกที)
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 45 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 เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
▪ บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ นทางในกรณี ที่มี ผ้ ู เดิ น ทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ น ทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุบตั ิ เหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
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▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่ านถู ก ปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่ องเที่ ย วใช้ห นังสื อเดิ น ทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
▪ ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี 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
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในอเมริ กา-แคนาดา จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มี
จะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสาย
การบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง
เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่ งอยูใ่ นความความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั 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 ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหาย
ตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
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▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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แบบฟอร์ มสารองทีน่ ั่ง

10 วัน อเมริกาตะวันตก
ราคาทัวร์ 105,000 บาท

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

11-20 เม.ย.2019
12-21 เม.ย. 2019
13-22 เม.ย.2019
26 เม.ย.- 5 พ.ค.2019
27 เม.ย.- 6 พ.ค. 2019
เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร โปรด
ระบุ

)

ชื่อผูส้ ารองที่นงั่ ..................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อี เมล์........................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................

