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ธันวาคม 2562 – ตุลาคม 2563 
เร่ิมต้น 99,900 บาท 

บินเข้าลอสแอนเจลสิ (LAX) – บินออกจากซานฟราสซิสโก (SFO) 
ลอสแอนเจลสิ – ฮอลลวูีด & ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ – ลาสเวกสั – อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน  
อุทยานแห่งชาติแอนทีโลปแคนยอน – แกรนด์แคนยอน – เฟรสโน – อุทยานแห่งชาติโยซิมีต ิ

 ซานฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - นั่งรถรางเที่ยวชมเมือง – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ 
 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 14-23 ก.พ. / 20-29 ม.ีค. / 24 เม.ย.- 3 พ.ค. / 18-27 ก.ย. / 9-18 ต.ค. / 
16-25 ต.ค. 63 

ราคาทัวร์ 103,900 บาท   : 25 ธ.ค.62 - 3 ม.ค. 63 (ปีใหม่)/ 9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.63 
(ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน สายการบินระหว่าง EVA และ Cathay Pacific แต่โปรแกรมการท่องเท่ียวเหมือนเดิม) 
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 อเมริกาตะวนัตก  10 วนั 

 
 

วันแรก กรุงเทพ – ไทเป  
 

22.30 น. คณะฯพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ 
Q/R สายการบิน EVA Airways  

 

วันท่ีสอง ไทเป – ลอสแอนเจลสิ – ฮอลลวีูด - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี BR206 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.35 ชัว่โมง) 
สายการบินมีบริการอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวั
ทุกท่ีนัง่  

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่สนามบินลอสแองเจลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

10.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป (TPE) สู่ สนามบินลอสแองเจลิส (LAX) โดยเท่ียวบิน BR006    
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.40 ชัว่โมง) 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 

 



07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร จากนั้นน าท่านสู่โรงแรมท่ีพกั 

น ำท่ำนเดินทางสู่นครลอสแอนเจลิส (Los Angeles) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสอง ของสหรัฐอเมริกำ ตั้งอยูใ่น 
รัฐแคลิฟอร์เนียซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงดำ้นวฒันธรรมและศิลปกรรม นอกจำกน้ียงัเป็นเมืองท่ีมี 
ช่ือเสียงอย่ำงมำกของนักท่องเท่ี ยวเพรำะเป็นท่ีตั้ งของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่ำนคนรวยอย่ำง       
เบเวอร่ีฮิลล์ (Beverly Hills) ซ่ึงเป็นท่ีพักของเหล่ำดาราดังในวงกำรมำยำ จากนั้ นน าท่านเดินเล่นบนถนน                           
ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนสายส าคญัของคนดังฮอลลีวูด ประดบัดว้ยแผ่นหิน
ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จ านวนเกือบ 5,000 ดวง จารึกช่ือของนกัแสดง และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการมายา 
จาก 5 วงการ ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด ส าหรับผูไ้ด้รับคัดเลือกให้จารึกบนฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม แห่งน้ี     
อิสระให้ท่ านได้เดิน เล่นและ เก็บภาพตามอัธยาศัย ได้ เวลาน าท่ านแวะถ่ายภาพกับ โรงภาพยนตร์                      
กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) ซ่ึงเป็นโรงภาพยนตร์ในแบบศิลปะจีนท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
แห่งฮอลลีวูด ดา้นหนา้มีรอยจารึกฝ่ามือของดาราฮอลลีวูดพร้อมลายมือช่ือมากมาย อิสระให้ท่านไดค้น้หาและ
เก็บภาพดาราท่ีช่ืนชอบตามอธัยาศยั น าท่านเดินทาง ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ (Hollywood & Universal Studio) ให้
ท่านไดช่ื้นชมความยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรภาพยนตร์แห่งวงการฮอลลีวูด 
 

***** อสิระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย ***** 
 

บ่าย อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาเดินเล่นและ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studios) 
สถานท่ีจ าลองฉากหนงั และบางเร่ืองท่ีใชถ้่ายท าจริงต่าง ๆ มากมาย ท่ีเม่ือเขา้ไปสัมผสัแลว้คุณจะรู้สึกว่า ไดร่้วม
อยูใ่นฉากเดียวกบัเหล่าบรรดาซุปเปอร์สตาร์ดงัจากฮอลลีวูดเลยทีเดียว 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน พร้อมลิ้มลองเมนูกุง้มงักร (Lobster) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Doubletree by Hilton Whittier Los Angeles**** หรือเทียบเท่า  



วันท่ีสาม ลาสเวกสั – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ ออนตาริโอ มิลล์ – ลาสเวกสั  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  ออนตาริโอ มิลล์ เอาท์เล็ท (Ontario mills Outlet)  อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงจุใจกับร้านค้า     
แบรนด์เนมชั้นน ากว่า 60 ร้านคา้ น าเสนอสินคา้ในราคาท่ีชวนใหเ้ลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด ์อาทิเช่น 
COACH, GUESS, POLO, SAMSONITE, NIKE, CK, GAP, POLO, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, 
และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น หรือจะเลือกนัง่จิบชา กาแฟ ท่ีมาจ าหน่ายหลากหลายจุด 

 

***** เพ่ือให้ท่านช้อปป้ิงแบบจัดเต็ม อสิระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย ***** 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ นครลาสเวกสั (Las Vegas) นครแห่งแสงสีซ่ึงไม่เคยหลบัใหลตามเดือนและตะวนั ลาสเวกสั

เป็นเมืองท่ีเจริญเติบโตขึ้นมาจากความกา้วหนา้ของกิจการการพนนั ซ่ึงเป็นแรงดึงดูดหลกัให้นักท่องเท่ียวและ

นักพนันมากมายหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดง

สินคา้ ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกว่าท่ี

อ่ืนในโลก ปัจจุบนัน้ีคนท่ีไปเท่ียวลาสเวกสัไม่ไดเ้ป็นเพราะตอ้งการท่ีจะไปเล่นการพนนัหรือไปด่ืมกินให้สนุก

เป็นหลกัอีกต่อไป หากแต่เพื่อใชเ้งินท่ีหามาไดพ้กัผอ่นในวนัหยดุกบัรีสอร์ทสุดหรูและอาหารเลิศรส  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 หลงัอาหารค ่า อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเลือกเดินถ่ายรูปแสงสีตระการตาบริเวณใกลโ้รงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Treasure Island Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

 
 

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
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


วันท่ีส่ี อุทยานแห่งชาตไิบรซ์ แคนยอน – แอนทีโลป แคนยอน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) (ระยะทาง 360 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่ว่าจะมีเพียงแกรนด์แคนยอน(Grand 
Canyon) เท่านั้นท่ีเป็นธรรมชาติมหัศจรรยท่ี์ถูกรังสรรค์ขึ้นมา ปรากฏการณ์ธรรมชาติเม่ือ 6 ลา้นปีมาแล้วท่ี
บริเวณน้ีอยู่ใตผื้นน ้ าเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกผืนแผ่นดินท่ีราบสูงก็ถูกยกตวัขึ้น และเกิดการกดั
เซาะอย่างรุนแรงบริเวณชั้นหินจนก่อเกิดเป็นเสาดินและหินมากมายในหุบเขาท่ีสูงถึง 2,800 เมตร จาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง เน่ืองจากสถานท่ีน้ีอยู่ตอนปลายของแกรนด์แคนยอน  จึงถูกตั้งช่ือว่าไบรซ์แคนยอน 
(Bryce Canyon) เอกลกัษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลมๆ ท่ีเรียกว่า ฮูดู (Hoodoos) ท่ีขึ้นเรียงกนั
เป็นแนว มีรูปร่างรูปทรงแปลกประหลาด ต านานของพวกอินเดียนแดงกล่าวว่า แท่งหินเหล่าน้ีเกิดจากมนุษยท่ี์
ตอ้งค าสาปกลายเป็นหิน บริเวณไบรซ์แคนยอน ประกอบดว้ยหินทรายสลบัหินดินดาน ตั้งแต่ยุคครีเทเชียสถึง
ช่วงตน้ของมหายุคซีโนโซอิก ตกสะสมตวัในสภาพแวดลอ้ม แบบทะเลสาบขนาดใหญ่ จนกระทัง่น ้ าต้ืนขึ้น
เร่ือยๆ เป็นเวลาหลายลา้นปี ท าให้เร่ิมมีการกร่อนของแม่น ้ าท่ีไหลผา่นชั้นหิน ร่วมกบัการยกตวัของพื้นดินขณะ
เกิดเทือกเขารีอกก้ี (~70-50 ล้านปีก่อน) จากนั้นก็มีการยกตวัของเปลือกโลกอีกคร้ัง และท าให้เกิดท่ีราบสูง
โคโลราโดเม่ือ 16 ลา้นปีก่อน การยกตวัท าให้หินเร่ิมมีการแตกตามแนวด่ิง ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการถูกกร่อน จน
กลายเป็นแท่งเสาสวยงามในปัจจุบนั สีน ้ าตาลแดง สีชมพู และสีแดงได้จากแร่ฮีมาไทต์ (Hematite) ซ่ึงมีธาตุ
เหล็กเป็นองคป์ระกอบ ส่วนสีเหลือไดจ้ากแร่ลิโมไนต ์(Limonite) ส่วนสีม่วงไดจ้ากแร่ไพโรลูไซต ์(Pyrolusite) 
อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพไบร์ซแคนยอน ไดต้ามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่แอนทีโลปแคนยอน (Antelope Canyon) (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง) อีกหน่ึงความอศัจรรยท่ี์ธรรมชาติบนัดาลให้ปรากฏ  หุบเขาพิศวง แห่งน้ี เกิดจากการพงัทลายของชั้น
หิน Navajo Sandstone ซ่ึงถูกกดัเซาะอย่างฉับพลนัจากกระแสน ้ าท่ีซัดผ่าน ผสานความแรงจากกระแสลม พายุ
ฝน ผ่านฤดูกาลต่างๆ ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน  Antelope Canyon จึงกลายเป็นหุบเขาท่ีอันตรายท่ีสุด เน่ืองจาก

http://travel.mthai.com/world-travel/33554.html


บ ริ เวณ นั้ น อ า จ เกิ ด น ้ า ท่ ว ม ฉั บ พ ลั น ไ ด้ ต ล อ ด เว ล า  แ ล ะ ร ะ ดั บ น ้ า ส าม าร ถ สู ง ถึ ง  10 เม ต ร 
น ำท่ำนชมควำมมหัศจรรยข์องแอนทีโลปแคนยอน หุบเขาท่ีอันตรายท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงถือว่ำเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงดึงดูดใจช่างภาพทัว่โลก เพราะสีสันจากธรรมชาติซ่ึงเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์
ท่ีสาดส่องผ่านช่องแคบ สะทอ้นกบัสีของชั้นหิน Navajo Sandstone เกิดเป็นความสวยงามสุดประทับใจแก่ทุก
สายตา ด้วยความคดเคี้ ยวดุจเกลียวคล่ืนเว้าแหว่งไปตามซอกหน้าผา สีสันท่ีเห็นใน  Antelope Canyon จึง
เปล่ียนไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูร้อน สีสันจะเป็นโทนสีแดง ส้ม และ ม่วง ฤดูใบไมร่้วง 
จะเป็นโทนสีอ่อน สบายตา  แม ้Antelope Canyon จะขึ้นช่ือว่าเป็น หุบเขาท่ีอนัตรายท่ีสุด ขณะเดียวกนัก็ถือว่า
เป็น หุบเขาท่ีสวยท่ีสุด และเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก และไดรั้บความ
นิยมในการถ่ายรูปมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในอเมริกา อิสระใหท้่านเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่ำ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Holiday Inn Express & Suite Page Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า  แกรนด์แคนยอน – ลาสเวกสั  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) (ระยะทาง 231 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ความน่าอศัจรรยข์องแกรนด์แคนยอนอยู่ท่ีความมหัศจรรยข์อง
ธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่ โดยถือก าเนิดจากการกดัเซาะของกระแสน ้ า สายน ้ าโคโลราโด (Colorado) ท่ีมีสภาพเป็น
เพียงล าธารเล็กๆไหลคดเคี้ ยวตามท่ีราบกวา้งใหญ่ท่ีอยู่ระดับเดียวกับน ้ าทะเล ต่อมาพื้นโลกเร่ิมยกตวัสูงขึ้น
เน่ืองมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาล ภายใต้พื้นโลก ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนว
หนา้ผากวา้งใหญ่ ซ่ึงการยกตวัของแผ่นดินท าให้ทางท่ีล าธารไหลผ่านลาดชนัขึ้นและท าให้น ้ าไหลแรงมากขึ้น 
พดัเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกิดการกดัเซาะลึกลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก การสึกกร่อนพงัทลายของ
หิน บวกกบัแรงลมและแสงแดดไดด้ าเนินมานานหลายลา้นปี จนเกิดเป็น “แกรนดแ์คนยอน” ดินแดนท่ีถูกยกให้
เป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลก   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

http://travel.mthai.com/


บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลาสเวกัส (Lasvegas) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานท่ีท่ีชาว
อเมริกันและคนทัว่โลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือ นักเขียนบางคนให้ช่ือว่าเป็น "America's 
Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกสัเป็นสถานท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง
เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลกัให้นักท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มา 
ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร 
หา้งสรรพสินคา้ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกวา่ท่ีอ่ืนในโลก จะหาไดค้่อนขา้งยากท่ี
จะมีบ่อนการพนนั และโรงแรมมารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั แห่ง
น้ี โดยในท่ีสุดปัจจุบนัน้ี คนไปเท่ียวลาสเวกสัไม่ไดเ้ป็นเพราะตอ้งการท่ีจะไปเล่นการพนันหรือไปด่ืมกินให้
สนุกเป็นหลกัอีกต่อไป แต่ไปเพื่อไดเ้ห็นลกัษณะอนัพิเศษของเมืองน้ี เมืองน้ีมีแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่คือ ไฮจ ์
โรลเลอร์ ซ่ึงเป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในโลก ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 หลงัอาหารค ่า อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเลือกเดินถ่ายรูปแสงสีตระการตาบริเวณใกลโ้รงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Treasure Island Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีหก ลาสเวกสั - ช้อปป้ิงพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - เฟรสโน่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ บาร์สโตว ์(Barstow Outlet)  อิสระให้ท่านได้ชอ้ปป้ิงจุใจกบัร้านคา้แบรนด์เนมชั้นน ากว่า 60 
ร้านค้า น าเสนอสินค้าในราคาท่ีชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น COACH, GUESS, 
POLO, SAMSONITE, NIKE, CK, GAP, POLO, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, และอ่ืนๆอีกมากมาย 
อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น หรือจะเลือกนัง่จิบชา กาแฟ ท่ีมาจ าหน่ายหลากหลายจุด 

 

***** เพ่ือให้ท่านช้อปป้ิงแบบจัดเต็ม อสิระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย ***** 
 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่  เมืองเฟรสโน่ (Fresno) เมืองทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงตั้ งอยู่ใกล้หุบเขา         
ซานโจอาคิน และมีแม่น ้ าซานโจอาคินพาดผ่าน มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของรัฐ ซ่ึงในยุคกลางศตวรรษท่ี 18    
มีช่ือเสียงในยคุต่ืนทอง (Gold Rush Period) เป็นอยา่งมาก  

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Radisson Hotel Fresno Conference Center หรือเทียบเท่า 
 
 
 



วันท่ีเจ็ด อุทยานแห่งชาติโยเซมีติ – ซานฟรานซิสโก  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมีติ (Yosemite Naitonal Park) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชม.) อุทยานท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัดา้นภูเขาท่ีสูงชนั น ้าตกท่ีสูงท่ีสุดในทวีปอเมริกาเหนือ และตน้สน
ขนาดยกัษ ์ท่ีพบไดเ้ฉพาะในเขตน้ีเท่านั้น น าท่านถ่ายรูปกบั ฮาลฟ์โดม (HALF DOME) ภูเขาหินแกรนิตรูปโดม
ท่ีโดนผ่าคร่ึง เรียกไดว้่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดของโยเซมิติเลยทีเดียว ความสูงจากจากฐานถึงยอดทั้งหมด 
8,842 ฟุต ความอศัจรรยข์องอุทยานแห่งชาติโยเซมิติน้ีเองท าให้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติโดยองคก์ารยเูนสโกเม่ือปี ค.ศ.1984  

  
 

กลางวนั          อิสระใหท้่านรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยทางทวัร์จดัเงินค่าอาหารกลางวนัใหท้่านละ 20 USD 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชม.) เมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยู่หนาแน่นเป็นอนัดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลาง
สายน ้ าสามดา้น ดา้นตะวนัตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ และทิศตะวนัออก ติดกบัอ่าวซานฟรานซิสโก 
แมจ้ะอยู่ติดชายฝ่ังทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกบัการลงเล่นน ้ าเพราะน ้ าเยน็จดั น าท่านเดินทางสู่ 
ซานฟรานซิสโก พรีเม่ียม เอาท์เล็ท (San Francisco Premium Outlet) ช้อปป้ิงเอาท์เล็ท ท่ีใหญ่ท่ีสุด และมี
หลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซ้ือ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, 
GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอ่ืนๆ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Crown Plaza Silicon Valley N - Union City หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 



วันท่ีแปด  ซานฟรานซิสโก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปกบั สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) หน่ึงในทอ็ปเทน็ของสถานท่ีท่องเท่ียวของอเมริกา

และมีอายุครบ 65 ปีแลว้ สร้างในสมยัประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี โรส เวลต ์เม่ือช่วงปี ค.ศ. 1933-1937 สะพาน
โกลเดนเกตนบัเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลกและมีเสาสะพานท่ีสูงท่ีสุดในโลก ณ ยุคนั้น ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่  ท่าเรือฟิชเชอร์แมน (Fisherman’s Wharf) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของซานฟรานซิสโกเป็นเหมือน
สะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพานโกลเดนเกต ร้านอาหารแถวน้ีจึงมีอาหาร
ทะเลสดๆ ไวร้อตอ้นรับนักท่องเท่ียว ใกล้ๆ  กันคือ San Francisco Pier 39  หรือท่ีรู้จกัในนาม Pier 39 เต็มไป
ดว้ยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นช่ือ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงมา้หมุน ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงจุดท่ีดึงความสนใจ
ให้กับผูท่ี้มาเยือนท่าเรือแห่งน้ี นอกจากน้ียงัมี สิงโตทะเล ท่ีมานอนอาบแดดกันนับร้อยตวัในช่วงฤดูหนาว 
อิสระใหท้่านเก็บภาพความน่ารักบริเวณท่าเรือแห่งน้ี หรือจะเลือกซ้ือของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่าน นั่งเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Bay Cruise) ท่านจะไดช่ื้นชมกบัความงามของตวัเมือง
ซานฟรานซิสโก เมืองท่าแสนสวยท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็นหน่ึงใน เมืองท่ีน่า
อยู่อาศยัมากท่ีสุดในโลก  ถ่ายภาพวิวกบั เบยบ์ริดจ์ (Bay Bridge) สะพานท่ีเช่ือมต่อระหว่างเมืองซานฟรานซิส
โกกบัเมืองโอ๊กแลนด์ทางอีกฝ่ังหน่ึงของอ่าวถ่ายภาพวิวกบั เกาะอลัคาทราซ (Alcatraz Island) เคยเป็นฉากใน
ภาพยนตร์เร่ือง "The Rock" และเคยเป็นสถานท่ี ตั้งประภาคาร ป้อมปราการของกองทพั และยงัเป็นคุกทหาร
จนถึงปี 1963  จากนั้นน าท่าน นั่งรถรางเท่ียวชมเมืองซานฟรานซิสโก (CABLE CAR) ซ่ึงรถรางถือว่าเป็น
เอกลกัษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกเลยทีเดียว สัมผสักับประสบการณ์และวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมือง             
น าท่าน ชมถนน Crookedest Street หรือเรียกว่า ถนนยา่นลอมบาด เป็นถนนท่ีคดเคี้ยวท่ีสุดในโลกและสองขา้ง
ทาง มีดอกไมป้ระดบัมากมายอยา่งสวยงาม น าท่านเดินทางสู่ ทวินพีค (Twin Peak) อิสระใหท้่านถ่ายรูปวิวเมือง
ซานฟรานซิสโก ณ จุดชมวิวแบบพาโนราม่า  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 



 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซานฟรานซิสโก เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
 

วันท่ีเก้า ซานฟรานซิสโก – ไทเป 
 

01.00น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน BR27 (ใชเ้วลาบินประมาณ 12 ชัว่โมง)  
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 

 

 

วันท่ีสิบ กรุงเทพมหานคร 
 

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั  
08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน BR075 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชม.) 
11.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (Bon Voyage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 อเมริกาตะวันตก 10 วนั 
ราคาทัวร์ 99,900 บาท  : 14-23 ก.พ. 63 / 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 
ราคาทัวร์ 103,900 บาท   : 25 ธ.ค.62 - 3 ม.ค. 63 (ปีใหม่)/ 9-18 เม.ย.63 / 10-19 เม.ย.63 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  เม.ย. – ต.ค. 63 ปีใหม่ / สงกรานต ์
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 99,900 103,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 18,000 18,000 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 95,900 99,900 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 29,900 29,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน หกัค่าใชจ่้าย BKK-LAX//SFO-BKK 25,000 28,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวีซ่าอเมริกา 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ  
▪ ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง 

(TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวอเมริกา (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวยส์ (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก.) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 



อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งแสดงตนเพื่อยืน่วีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั้น) 

 ส าหรับการยืน่วีซ่าอเมริกา ลูกคา้สามารถด าเนินการยืน่วีซ่าดว้ยตนเองทั้งหมดได ้โดยเขา้ไปท าการสมคัรไดท้าง เวบ็    
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ขอ้มูลของทางบริษทั รบกวนติดต่อ) หากลูกคา้ให้ทางบริษทั
ด าเนินการในส่วนของวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการเพิ่มท่านละ 7,000 บาท (ในกรณีน้ีทาง
บริษทัจะแจง้นดัหมายใหลู้กคา้มาท าการสัมภาษณ์อีกที) 

  
การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่ องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html


▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 
( ICAO ) 



▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสาย

การบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทาง
เกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ
รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

 

 

 

ชัน้ 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 เลขที่ 170/51 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 

 

แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง  

 อเมริกาตะวนัตก  10 วนั 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท  14-23 ก.พ. 2563     20-29 มี.ค. 2563    
  24 เม.ย.- 3 พ.ค. 2563    18-27 ก.ย. 2563  

       9-18 ต.ค. 2563     16-25 ต.ค. 2563 
ราคาทัวร์ 103,900 บาท     25 ธ.ค.2562 - 3 ม.ค. 2563 (ปีใหม่) 

  9-18 เม.ย.2563     10-19 เม.ย.2563 
 

ล าดบัที่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าทีเ่บอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 
 


