กําหนดวันเดินทาง 06 - 14 เมษายน 2561
วันแรกของการเดินทาง
05.30 น.
08.15 น.
12.15 น.
14.15 น.
11.50 น.

เที่ยง
บาย

(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮองกง - ซานฟรานซิสโก

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 เคานเตอร M สายการบินคาเธย แปซิฟก (CX)
พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ ใหการตอนรับและอํานวยในการเช็คอินและกระเปาสัมภาระ
เหินฟาจากกรุงเทพฯ สูฮองกง เที่ยวบินที่ CX700
เดินทางถึงสนามบินฮองกงเพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
เหินฟาตอจากฮองกง สูสนามบินซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบิน CX870
**** บินขามเสนแบงเขตวันสากล ****
เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ดินแดนที่มีเอกลักษณดวยอาคารตึกรามนอยใหญลวนสรางอยูตามเนินเขา
สูงๆ ต่ําๆ ของตัวเมืองซึ่งตั้งอยูในโอบลอมของขุนเขาและทะเล หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท านเดินทางสู เมื องซานฟรานซิสโก พาท านขึ้นเขา Twin Peak ชมความงามของเมืองซานฟรานซิ สโก
โดยรอบไดจากจุดนี้ ซึ่งเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดในการถายภาพแบบ Panorama 360 องศา จากนั้นนําทานสู
สะพานโกลเดนเกท อันโดงดังเพื่อถายภาพเปนที่ระลึก สะพานแหงนี้เคยไดชื่อวาเปนสะพานแขวนที่ยาว
ที่สุดในโลกมากอน และถือเปนหนึ่งในสะพานที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นในการกอสราง ดวย
สภาพแวดลอมของเมืองซานฟรานซิสโกที่เปนเขาและมีลมแรงตลอดทั้งป จึงเป นอุปสรรคสําคัญในการ
กอสราง สะพานแหงนี้สรางในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท เมื่อป ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณใน
ป ค.ศ. 1937 จากนั้นนําทานสูทาเรือ Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอรรี่เพื่อ “ลองเรือ” ชมอาวซานฟราน
ซิสโก เพลิดเพลินกับอากาศสดชื่นพรอมชมความงามของตัวเมืองซึ่งตั้งอยูริม
อาวที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดแหงหนึ่งในโลก เรือจะแลนผานคุกอัลคาทราส
ซึ่ ง ครั้ ง หนึ่ ง เคยเป น คุ ก ที่ ไ ด ชื่ อ ว า เป น คุ ก ที่ แ ข็ ง แกร ง มากที่ สุ ด ในสมั ย นั้ น
นักโทษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยูที่นี่และเสียชีวิตในคุกแหงนี้ก็
คื อ “อั ล คาโปน” เจ าพ อมาเฟ ยแห งนครชิค าโกนั่ น เอง จากนั้ น นําท านทุ ก ทานเดิน เลนลัดเลาะริม อาวสู

ค่ํา

Pier39 ทาเรือที่มีชื่อเสียง และเปนแหลงทองเที่ยวที่พลาดไมได หากทานไดมาเยือนซานฟรานซิสโก ที่นี่คือ
จุด check-in และเปนศูนยรวมของรานขายของที่ ระลึกและรานอาหารมากมาย และอีกหนึ่งอยางที่พ ลาด
ไมไดเมื่อทานไดเดินทางมาถึงเมืองซานฟรานซิสโก นั่นก็คือ การไดรับประทานปูที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ นั่น
คือ Dungeness Crab ปูชนิดนี้เปนปูที่สามารถหาทานไดที่เมืองนี้เทานั้น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูพักโรงแรม Holiday Inn Civic Center หรือเทียบเทา

วันที่สองของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ทุ ก ท านนั่ ง รถราง (Cable Car) ซึ่ ง รถรางถื อว าเป น เอกลั ก ษณ ข องเมื อ ง
ซานฟรานอยางหนึ่งโดยผูใดที่ เดินทางมาทองเที่ยวยังเมืองซานฟรานซิสโกก็
จะตองลองนั่งรถราง เพื่อสัมผัสกับประสบการณแปลกใหมและยังไดสัมผัสกับ
วิวทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของเมืองดวย จากนั้นนําทานชมถนน Crookest
Street หรือเรียกวา “ถนนยานลอมบาด” เปนถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองขางทาง มีไมประดับมากมาย
อยางสวยงาม จากนั้นนําทานสู Union Square
ยานชอปปงใจกลางเมือง แหลงรวมสินคาหลากหลายยี่หอใหทานไดเลือกซื้อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าทุ ก ท านเดิ น ทางสู เมื อ ง South Lake Tahoe (ระยะทางประมาณ 300 กม. ใช เวลาเดิ น ทางประมาณ 4
ชั่วโมง) เมืองพักผอนยอดฮิตของชาวอเมริกันและเมืองนี้ยังมีทะเลสาบ
ที่ลึกที่สุดเปนอันดับสองของอเมริกา ซึ่งทะเลสาบนั้นไดถูกยกยองวา
เปน “ทะเลสาบมรกต” (Emerald Bay) ดวย เพราะเกิดจากการละลาย
ของหิ ม ะที่ ไ หลจากบนยอดเขาแล วไหลมารวมตั ว กั น บนพื้ น ที่ ที่ มี
ลั ก ษณะเป น แอ ง และได กํ า เนิ ด ขึ้ น เมื่ อ ประมาณ 2 ล า นป ก อ น
ทะเลสาบแหงนี้ไมมีพื้นที่ติดตอกับทะเลเลย น้ําในทะเลสาบจึงเปนน้ําจืดและมีความใสสะอาดมาก โดยมี
ความลึกอยูที่ประมาณ 1,645 ฟุต ถือเปนทะเลสาบที่มีความลึกเปนอันดับ 2 ของทวีปอเมริกาเหนือ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูพักโรงแรม Harveys Lake Tahoe หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

(2) ซานฟรานซิสโก - ทะเลสาบทาโฮ

(3) ทะเลสาบทาโฮ - อุทยานแหงชาติโยเซมิติ - เฟรสโน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บาย

ค่ํา

นําทุกทานสูจุดชมวิวของ Emerald Bay เพื่อใหทุกทานไดเก็บภาพของอาวมรกตไวเปนที่ระลึก จากนั้นนํา
ทุกทานออกเดินทางสู อุทยานแหงชาติโยเซมิติ (YOSEMITE NATIONAL PARK) (ระยะทาง 240 กม. ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เพื่อชมความงามทางธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของ
โลก อุทยานแหงชาติโยเซมิติถูกประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติในป ค.ศ. 1890 และมีนักทองเที่ยวเขามา
เยี่ยมชมกวา 1 ลานคนตอป สัมผัสธรรมชาติ ชมพันธุไมแปลกตา สายน้ํา และน้ําตก โดยอุทยานแหงนี้เปน
อุทยานแหงแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานแวะถายรูปเปนที่ระลึกตามจุดที่นาสนใจ และสวยงามตางๆ ภายในอุทยาน นําทานเทีย่ วชมความงาม
โดยรอบของอุทยานที่ความกวางใหญและมีพื้นที่ทั้งหมดถึง 7 แสนกวาเอเคอร ชมความยิ่งใหญของภูเขา
หินแกรนิตขนาดใหญ El Capitan ที่มีความสูงถึง 2,900 ฟุต ที่ตั้งตระงานอยูใจกลางของอุทยาน จากนั้นชม
ความงามของน้ําตกโยเซมิติ (Yosemite Falls) ที่ความสูงถึง 2,425 ฟุต
และไหลลงมาจากยอดเขาของภู เขาเซี ย ร า เนวาด า โดยน้ํ า ตกนี้ จะมี
ดวยกันทั้งหมด 3 ชั้นซึ่งมีความงามและความสูงแตกตางกันไป นําทาน
เดินทางสู เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 150 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ
2 ชั่ วโมง) “เฟรสโน” เป น เมื อ งใหญ อั น ดั บ 8 ของมลรั ฐ แคลิ ฟ อร เนี ย เป น ศู น ย ก ลางการ ธนาคารที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหมหมด รถเมลจอดปายตรงเวลาที่สุด อาคารที่สูงที่สุดในเมืองนี้
เพียงแค 20 ชั้น จึงไมบดบังทิวทัศนชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหมจึงมีความเปนเมืองสําหรับ "มนุษยเดิน
ดิน " มากกวาหุ นยนต หรือคนบ า ดาวตลก/นัก รอง แดนนี่ เคย เคยกล าวถึงเมื องเฟรสโนไว วา "ฮั ล โหล
(สวัสดี) เฟรสโน, ลากอน เฟรสโน" ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิส และชาวซานฟรานซิสโก ซึ่งมองเฟรสโนที่
อยูระหวางมหานครทั้งสองนี้เปนเรื่องตลกและคอนขางดูแคลน "ชาวชานเมือง" เฟรสโนวา "รอนเหมือน
นรก ไมมีอารยธรรม ไมมีชีวิตกลางคืน ฯลฯ"
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูพักโรงแรม Radisson Fresno หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

(4) เฟรสโน - ลาสเวกัส

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทุกทานเดินทางสู เมืองลาสเวกัส เมืองที่ตั้งอยูในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 637 กม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) เปนสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกใหฉายาวา "เมืองแหงบาป" (Sin City)
หรือนักเขียนบางคนใหชื่อวาเปน "America's Playground" หรือสนามเด็กเลนของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัส
เป น สถานที่ ๆ มี ลั ก ษณะพิ เศษเพราะเมื อ งทั้ ง เมื อ งเจริญ เติ บ โตขึ้ น มาจากความก าวหน า ของกิ จการการ
พนั น เป น แรงดึ ง ดู ด หลั ก ให นั ก ท อ งเที่ ย วหลั่ ง ไหลเข า มา ต อ มาได พั ฒ นาไปสู ธุ ร กิ จ บริ ก ารใกล เคี ย ง

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ได แก โรงแรม ศู น ย แสดงสิ น ค า ศู น ย ป ระชุ ม รานอาหาร ห างสรรพสิ นค า ซึ่ ง ล วนแล วแต มี ค วามโอ อ า
อลังการ ขนาดใหญมากกวาที่อื่นในโลกเลยก็วาได
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางตอสูเมืองลาสเวกัส เมื่อเดินทางถึงเมืองลาสเวกัสแลว นําทุกทานชอปปงที่ ลาสเวกัส พรีเมี่ยม
เอาทเล็ต (Las Vegas Premium Outlets) ซึ่งเปนแหลงชอปปงที่ดีที่สุดและใหญที่สุดในลาสเวกัส และยังมี
สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิเชน Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies,
Miss sixty, Calvin Klein เปนตน
อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย (ไมรวมคาบริการ)
นําทานเขาสูพักโรงแรม Excalibur Hotel and Casino หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน ทานจะไดพบกับความยิ่งใหญของภูผาหินที่สรางสรรค
จากธรรมชาติมานับลานๆป (ระยะทาง 199 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารภายในอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน
นําทานสู Eagle Point, Skywalk Glass Bridge สกายวอรคเปนสะพานแกวเกือกมาที่มีความสูง 4,000 feet
หรือ 1,200 เมตร เหนือแมน้ําโคโลราโด ที่ทอดผานหุบเหวของแกรนตแคนยอน พิสูจนมาแลววาสามารถ
ทานแรงของรถตางๆและพายุหนักๆไดอยางปลอดภัย ระหวางทางเดินนั้นเปนกระจกใส ถามองลงไปจะเห็น
เหวที่อยูดานลางไดอยางชัดเจนและหวาดเสียว ใหทานไดประทับใจกับ
ประสบการณ นี้ (Skywalk Glass Bridge ไมอนุญาตใหนํากลองถายรูป
ส ว นตั วขึ้ น ไปถ า ย ต อ งใช บ ริ ก ารของอุ ท ยานเท านั้ น ราคาใบละ 30
เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอรสําหรับเก็บกลองถายรูป) Guano Point จุดนี้
ทานสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี้ลับของแกรนดแคนยอนและแมน้ําโคโลราโด (หากทานใดที่
ตองการจะนั่งเฮลิคอปเตอร สามารถแจงความประสงคกับหัวหนาทัวรได โดยมีคาใชจายเพิ่มเติมประมาณ
$220 ตอทาน)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูพักโรงแรม Excalibur Hotel and Casino หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

(5) ลาสเวกัส - แกรนดแคนยอน (สกายวอรค) - ลาสเวกัส

(6) ลาสเวกัส - ลอสแองเจลิส

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บาย
ค่ํา

นํ าท านเดิ นทางสู เมื องลอสแองเจลิ ส หรือที่ รูจักกั นในชื่ อ แอล.เอ. (ระยะทาง 435 กม. ใช เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยูในรัฐแคลิฟอรเนียเปนเมืองใหญที่มีประชากรมากที่สุดเปนอันดับ 2 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเปนหนึ่งในศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และวงการบันเทิง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสู Ontario Mills Outlets ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมตาง ๆ ในราคาที่ถูกกวาเมืองไทยกวา
ครึ่ง เมือ่ ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางเขาสูเมืองลอสแองเจลลิส
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูพักโรงแรม Holiday Inn La Mirada หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เชา

ค่ํา

(7) ลอสแองเจลิส (ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสูยานฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาที่ไดสรางสรรคหนังดังจากอดีตจนถึงปจจุบันใหชาวโลกได
ชมมากมายนับไมถวน ทานจะไดชม ไชนีส เธียเตอร (Chinese Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต และชม
ฮอลลีวูด วอลก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเปนถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเปนจํานวนมาก
ไดประทับรอยมือและรอยเทาไวตามทองถนนแหงนี้ซึ่งทานจะไดถายรูปกับรอยมือ รอยเทา ของเหลาดารา
ชื่อดังที่ประทับไวพรอมชื่อจารึกของดาราตุกตาทองบนถนนฮอลลีวูด เชน ทอม แฮงค, แบรทพิท, แองเจลินา
โจลี่, ทอม ครูซ เปนตน จากนั้ น นําทานเยี่ยมชมโรงถ าย ยูนิเวอรแซล (Universal Studios) ในเนื้ อที่ก วา
1,000 ไร ทานจะได ช มเบื้ องหลังเทคนิ ค และขั้ นตอนของการถายทํ า
ภาพยนตรอยางละเอียด สัมผัสกับฉากใหญโต มโหฬาร ที่ใชในการถาย
ทําจริงของภาพยนตรที่โดงดังเรื่องตางๆ เชน คิงคอง, จอวสฯลฯ ชม
อาคารบ า นเรื อนที่ ใ ช ในการ ถ ายทํ า ภาพยนตร เรื่ อ งดั ง จากฮอลลี วู ด
ตื่นเตนและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเลนทันสมัย SIMPSON, JURASSIC PARK, TERMINATOR-3 หรือ
ตื่ น ตากั บ 3 D ที่ ใ ห ค วามรู สึ ก สมจริ ง เหมื อ นกั บ ท า นได เข า ไปอยู ใ นภาพยนตร ด ว ย กั บ เครื่ อ งเล น
TRANSFORMER หรือชมการแสดงสุดยอดทางเทคนิค UNDER WATER WORLD พบกับโชวลาสุดของ
ที่ นี่ นั่ น คื อ FAST AND FURIOUS สํ า หรั บ สาวก แฮรี่ พอตเตอร ห า มพลาดเด็ ด ขาดกั บ โซน THE
WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER และโซนใหม ลา สุ ด กั บ เหล าบรรดาซอมบี้ ต าง ๆ จาก
ภาพยนตรเรื่อง WALKING DEAD
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไมรวมคาบริการ)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่แปดของการเดินทาง (8) ลอสแองเจลิส - ฮองกง
00.55 น.

เหินฟาจาก ลอสแองเจลิสสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 881
**** บินขามเสนแบงเขตวันสากล****

วันที่เกาของการเดินทาง
06.45 น.
09.00 น.
10.45 น.

(9) ฮองกง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงสนามบินฮองกงเพือ่ แวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางตอ โดยเที่ยวบิน CX 713
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*****************************************************************

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน

วันเดินทาง
06 - 14 เมษายน 2561

อัตราคาบริการ
ผูใหญทานละ
เด็กอายุต่ํากวา 12ป
(พักหองละ 2 ทาน)
(ไมมีเตียง)
99,990.- บาท
89,990.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
13,500.- บาท

กรุปขั้นต่ําเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุปต่ํากวา 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธย แปซิฟก (CATHAY PACIFIC)
 คารถรับ – สงตามรายการ // คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 คาอาหารตามรายการที่ระบุ // คาภาษีสนามบินทุกแหง // คาเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ
 คาเขาอุทยานแหงโยเซมิติ // คาเขาอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน และ สกายวอรค
 คาขนกระเป าซึ่ งสายการบิ นมีบ ริการสํ าหรับ กระเป าทานละ 2 ใบ น้ํ าหนั ก ไมเกิน 23 กิโลกรัม หากน้ํ าหนั ก หรือ
จํานวนของกระเปาเกินกวาที่กําหนดทานอาจตองชําระคาใชจายโดยตรงกับสายการบินที่เคานเตอรเช็คอิน
 คาประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป)
 คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ 500,000 บาท (สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ป)
 คาประกัน และ คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไมครอบคลุมผูเดินทางที่มีอายุเกิน 80 ป

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาหนังสือเดินทาง
 คาธรรมเนียมวีซาประเทศสหรัฐอเมริกา
 คาน้ําหนักกระเปาที่เกินจากที่สายการบินกําหนดไว
 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหารเครื่องดื่ม ,คาโทรศัพท ,คาซักรีดและอื่นๆที่ไมไดระบุในรายการ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 Hotel Porter (คนยกกระเปาที่โรงแรม)
 คาทิปยกกระเปา (3 USD ตอใบ)
 คาทิปคนขับรถ (4 USD ตอวันตอคน)
 คาทิปหัวหนาทัวรและคาบริการรานอาหารบางรานกรณีที่ตองการเปนกรณีพิเศษ
เงื่อนไข
• สามารถสํารองที่นั่งโดยจายมัดจําลวงหนาทานละ 30,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนวันเดินทางไมนอยกวา 21 วัน
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน ,เหตุจาก
อุบัติเหตุ ,ภัยธรรมชาติ ,การจลาจล ,การนัดหยุดงาน
• หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเขาเมืองของประเทศนั้นๆ และทานไมสามารถเดินทางตอได ซึ่งเปนเหตุจากเอกสารไม
ถูกตองหรือทําสิ่งผิดกฎหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไมรับผิดชอบ
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชนของทานเปนหลัก
กรณียกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกกอนการเดินทางไมนอยกวา 60 วัน คืนเงินมัดจําเต็มจํานวน ( 90 วันสําหรับชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต)
• ยกเลิกกอนการเดินทาง ภายใน 45 - 59 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
• ยกเลิกกอนการเดินทาง ภายใน 30 - 44 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 30,000 บาท (ไมคืนเงินมัดจํา)
• ยกเลิกกอนการเดินทาง ภายใน 15 - 29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 50 % ของราคาทัวร
• ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
• ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือ โดยการผ านตั วแทนในประเทศหรือ ต างประเทศและไม อ าจขอคื นเงินได รวมถึงเที่ ยวบิ นพิ เศษเช น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการ
เหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
***โรงแรมสวนใหญของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไมมีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เปนผูใหญและตองการพัก 3 ทาน
ตอหนึ่งหองหรือเด็กพักกับผูใหญ 2 ทานตอหนึ่งหอง จะตองพักดวยกันโดยไมมีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมในหองพักและมีการอพยพ ซึ่งเปนหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***

หมายเหตุ
• การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ของ
สงวนสิทธิใ์ นการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
• บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญ
หาย ความลาชา หรือจากอุบัตเิ หตุตางๆ
• หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่
ทานไดชําระไวแลว ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้ เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากที่ไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
• กรณีเดินความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนสง หรือหนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทน
ให แตจะไมคืนเงินให สําหรับคาบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมอี ํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

