รหัสทัวร์ : THG1-MU-US-9APR-21JUN20

WEST USA ซานฟรานซิสโก – อุทยานโยเซมิตี –
ลาสเวกัส – ลอสแอนเจลิส 10 DAYS 6 NIGHTS
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2563
ซานฟรานซิสโก | อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี | แกรนด์แคนยอน | Skywalk | ลาสเวกัส| ยูนิเวอร์แซล

ราคาแนะนาเพียง

69,900.-

รหัสทัวร์ : THG1-MU-US-9APR-21JUN20

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. เซี่ยงไฮ้ – ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ – ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้ นเกต- Union
Square
วันที่ 3. อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี – น ้าตกโยเซมิตี - เฟรสโน
วันที่ 4. เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส
วันที่ 5. ชมแกรนด์แคนยอน – เดินบน Skywalk (รวมค่าเข้ าชม)
วันที่ 6. ลาสเวกัส – Ontario Mills – ลอสแอนเจลิส
วันที่ 7. ลอสแอนเจลิส - Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ ยนู ิเวอร์ แซล
วันที่ 8. สนามบิน – เซี่ยงไฮ้ ***เครื่องบินผ่านเวลาสากล***
วันที่ 9. เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
วันที่ 10.กรุงเทพฯ
วันที่ 11. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
23.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน ไชน่ าอีสเทิร์น (MU) ประตู 10 เค้ า
เตอร์ U พบเจ้ าหน้ าที่ คอยอานวยความสะดวก

วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้ – ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – ท่ าเรื อฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ –
ล่ องเรื ออ่ าวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้ นเกต – Union Square
02.30 น.

ออกจากประเทศไทย สูเ่ ซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่ าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 548

07.40 น.

เดินทางถึงสนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อรอเปลีย่ นเครื่อง

13.00 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ MU 589 ***เครื่ องบินบินผ่ านเส้ นเวลาสากล***

09.30 น.

ถึงสนามบินซานฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธี
ตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร จากนั ้นนาท่านเดินทางเข้ าสู่ตัว เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐ
แคลิฟอร์ เนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็ นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ ก นาท่านสู่ยอดเขาทวินพีค
(Twin Peak) เพื่อให้ ท่านได้ ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ (Fisherman’s
Wharf) เป็ น ศูนย์ กลางการท่องเที่ยวไปด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ สตั ว์ น า้ และเป็ นที่ตั ้งของ PIER 39 จุดที่ มี
สิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้ อยตัว ให้ ท่านอิสระเลือกซื ้อสินค้ า ของที่ระลึก จากนั ้นนาท่านล่ องเรื อชมอ่ าวซานฟรานซิสโก ชม
ความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอัลคาทรั ส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็ นที่คุมขังนักโทษอเมริ กาในอดีต จากนั ้นนาท่าน
ถ่ า ยรู ป และชมสะพานแขวนโกลเด้ นเกต (Golden Gate Bridge) อั น โด่ ง ดัง ผลงานวิ ศวกรรมอัน ล ้าเลิศปลายยุคปฎิ วั ติ
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อุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์ มานน์สเตร๊ าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ Union Square แหล่งช้ อปปิ ง้ ของคนคลัง่ ช้ อปโดยแท้ หลากหลายด้ วยร้ านค้ ามากมาย เช่น ร้ านขายยีนส์
ยี่ห้อลีวายส์ มีซูเปอร์ มาร์ เก็ต Virgin Megastore, Gump, สินค้ าแบรนด์เนม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton,
Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เป็ นต้ น อิสระท่านเลือกซื ้อสินค้ าตาม
อัธยาศัย
ค่ า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN DUBLIN หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 3 อุทยานแห่ งชาติ โยเซมิตี – นา้ ตกโยเซมิตี - เฟรสโน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่อุทยานแห่ งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ และธรรมชาติอันสวยงาม
ตั ้งอยู่ในรัฐแคลิฟอเนีย มีพื ้นที่ 1,189 ตารางไมล์ หรือ 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื ้นที่จรดทะเลทรายเนวาดา อุทยานแห่งชาติโยเซ
มิตีเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึง่ ของสหรัฐอเมริกามีนกั ท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ล้ านคนต่ อปี และได้ เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1984
โยเซมิตีเป็ นที่ร้ ูจกั ในชื่อของหน้ าผาหินแกรนิต ยอดเขาโดมครึ่งซีก (Half dome) น ้าตกขนาดใหญ่หลายน ้าตก

รหัสทัวร์ : THG1-MU-US-9APR-21JUN20
กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่ านชมนา้ ตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่งเป็ น น ้าตกที่ สวยเห็น โดดเด่น แต่ ไกล เป็ นน ้าตกที่สูงที่ สดุ แห่ งหนึ่ง ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา จากนั ้นนาท่านชมเอล แคปปิ ตอล (El Capitan) ซึ่งเป็ นอีกสัญลักษณ์ หนึ่งของอุทยานนี ้ เป็ นภูเขาหินขนาดใหญ่ ตั ้ง
ฉากขึ ้นไปถึง 900 เมตร) จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่ อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์ เนีย เป็ นศูนย์ การ
ธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั ้น ทาให้ ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง
*** กรณีท่ ไี ม่ สามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่ งชาติโยเซมิตีได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ปรั บเปลี่ยนโปรแกรมไปยังเมือง
มอนเทอร์ เรย์ (Monterey) แทน ***
จากนั ้นนาท่านเดินทางไปยังเมืองเฟรสโน

ค่ า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั WYNDHAM VISALIA หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 4 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ ที่สดุ ให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ า
ราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้ านขายเสื ้อผ้ าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP,
Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
จากนั ้นนาท่านเดินทางต่อ จนเข้ าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั ้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City)
โดยเป็ นเมืองที่เจริญเติบโตขึ ้นมาจากกิจการการพนันเป็ นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้ นักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ ามา เมืองที่มีโรงแรมสุด
หรูหราอลังการทั ้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ เต็มที่บนถนน Strip
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ค่ า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั EXCALIBUR หรื อเทียบเท่ า
ในยามค่ าคืนท่ านสามารถท่ องราตรี เมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่ นที่ถนน The Strip หรื อเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรื อ
พบกับการแสดงโชว์ หน้ าโรงแรมต่ างๆ ซึ่งแต่ ละโรงแรม ก็จะแตกต่ างกันออกไป อาทิเช่ น โชว์ ภูเขาไฟระเบิด โชว์ นา้ พุท่ ี
สวยงามตระการตา

วันที่ 5 ชมแกรนด์ แคนยอน – เดินบน Skywalk – ลาสเวกัส
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมอุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนยอน (Grand Canyon) ความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่งของโลก ปั จจุบัน
ถูกจัดให้ เป็ นหนึง่ ในอนุรักษ์ สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนยอนถูกค้ นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปี เดียวกับที่อเมริ กา
ประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ ้นโดยอิทธิพลของแม่น ้าโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทาให้ เกิดการสึกกร่ อนพังทลายของหินอันเป็ น
เวลา 225 ล้ านปี มาแล้ ว ต่อมาพื ้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้ อนอันมหาศาลภายใต้ พื ้นโลก ทาให้ เกิดการ
เปลีย่ นรูปและกลายเป็ นแนวเทือกเขากว้ างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทาให้ ทางที่ลาธารไหลผ่านมีความลาดชันและน ้าไหลแรงมาก
ขึ ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกิดการกัดเซาะลึกลงไปที ละน้ อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้ น หุบเหวกว่า 1 ไมล์ (
ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้ เกิดหินแกรนิตและหินชั ้นแบบต่างๆ พื ้นดินที่เป็ น
หินทรายถูกน ้าและลมกัดเซาะจนเป็ นร่องลึก สลับซับซ้ อนนานนับล้ านปี

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินบนสกายวอล์ ค (Skywalk) ซึ่งเป็ นกระจกแก้ วรู ปตัวยู ได้ ยื่นออกมาจากหน้ าผา เหมือนท่านได้ เดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสูง
จากพื ้นแม่น ้ากว่า 1,200 เมตร จากนั ้นนาท่านเดินทางกลับสู่ลาส เวกัส *** กรณีท่านที่ต้องการนั่ ง เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมแก
รนด์ แคนยอน กรุ ณาแจ้ งกับทางหัวหน้ าทัวร์ โดยมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มประมาณ USD 220 ต่ อท่ าน ***
หมายเหตุ : ส่ วนท่ านที่ต้องการอิสระเต็มวัน ไม่ ไปชมอุทยานแห่ งชาติ แกรนด์ แคนยอนและสกายวอล์ ค ลดท่ านล่ ะ 2,800
บาท กรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 15 วันก่ อนการเดินทาง
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ค่ า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั EXCALIBUR หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 6 ลาสเวกัส – Ontario Mills – ลอสแอนเจลิส
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสูน่ ครลอส แอนเจลิส (Los Angeles) หรื อที่ร้ ู จกั ในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็ นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สดุ อันดับ 2 ใน
สหรัฐอเมริ กา และเป็ นหนึ่งในศูนย์ กลางทางด้ านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิ ง โดยระหว่างทางผ่าน ออนตาริ โ อ มิลล์ (
Ontario Mills ) ให้ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์ เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP,
Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo
Boss, Victoria’s Secret, Lego Store

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่ าย

ได้ เวลาอันสมควร ออกเดินทางต่อสูส่ นู่ ครลอส แอนเจลิส (Los Angeles)

ค่ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พัก

เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN LA MIRADA หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 7 ลอสแอนเจลิส - Hollywood Boulevard – โรงถ่ ายภาพยนตร์ ยูนิเวอร์ แซล
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั ้นนาท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็ นทางเท้ าอยู่สองข้ างทางของถนน Hollywood Boulevard โดยมี
ความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็ นรูปดาวห้ าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่ มา
จากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็ นเกียรติสงู สุด สาหรับผู้ได้ รับคัดเลือกให้ จารึกชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis,
Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves,
Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้ านหน้ าโรงละครไชนี ส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรง
ภาพยนตร์ ที่เก่าแก่ที่สดุ ของฮอลลีว้ ดู ที่ด้านหน้ าจะเต็มไปด้ วยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร์
(DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์ จากนั ้นนาท่านเข้ าชมโรงถ่ ายภาพยนตร์ ยูนิเวอร์ แซล (Universal Studios) ในเนื ้อที่
กว่า 1,000 ไร่

กลางวัน
บ่ าย

อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถ่ายภาพยนตร์ ยนู ิเวอร์ แซล
ให้ ท่านได้ อิสระ ชมเบื ้องหลังเทคนิคและขั ้นตอนของการถ่ายทาภาพยนตร์ ที่สร้ างขึ ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ ในการ
ถ่ายทาจริงของ อาทิเช่น ฉากน ้าท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุ ดตัวในรถไฟใต้ ดินหรื อชมโชว์ การแสดงพาดโผนที่ตื ้นเต้ นเร้ าใจ หรื อ
สนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR
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ค่ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ที่พัก

เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN LA MIRADA หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 8

สนามบิน – เซี่ยงไฮ้
***เครื่ องบินบินผ่ านเส้ นเวลาสากล***

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินลอส แอนเจลิส

12.30 น.

ออกเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย ด้ วยเที่ยวบินที่ MU 586
***เครื่ องบินบินผ่ านเส้ นเวลาสากล***

วันที่ 9 เซี่ยงไฮ้ – กรุ งเทพฯ
17.10 น.

ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ แวะพักเพื่อรอการเปลีย่ นเครื่อง

21.35 น.

ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ ด้ วยเที่ยวบินที่ MU 547

วันที่ 10 กรุ งเทพฯ
01.05 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้ วยความสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
WEST USA ซานฟรานซิสโก – อุทยานโยเซมิตี – ลาสเวกัส – ลอสแอนเจลิส
10 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบินไชน่ าอีสเทิร์น แอร์ ไลน์ (MU)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

วันที่ 9 – 18 เม.ย. 63

76,900.-

76,900.-

76,900.-

55,700.-

10,900.-

วันที่ 19 – 28 เม.ย. 63

76,900.-

76,900.-

76,900.-

56,700.-

15,900.-

วันที่ 3 – 12 พ.ค. 63

72,900.-

72,900.-

72,900.-

49,200.-

11,900.-

วันที่ 17 – 26 พ.ค. 63

72,900.-

72,900.-

72,900.-

49,200.-

11,900.-

วันที่ 7 – 16 มิ.ย. 63

72,900.-

72,900.-

72,900.-

46,200.-

11,900.-

วันที่ 21 – 30 มิ.ย. 63

69,900.-

69,900.-

69,900.-

48,700.-

10,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านั ้น
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่า นและครอบครัว ต้ อ งให้ การดูแ ลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่อ งจากการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ หัว หน้ า ทัวร์ มีความจ าเป็ นต้ อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทั ้งหมด

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั ้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรั บ ครอบคลุ มเรื่ อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั ้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบิ นกาหนดเกิน กว่า 23 กก.และมากกว่ า 2 ชิ น้ , ค่ ารักษาพยาบาล กรณีเ กิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์ สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าวีซ่าประเทศอเมริกา (ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจานวน 7,600 บาท ชาระพร้ อมเงินมัดจา)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลลาร์ สหรัฐ)

รหัสทัวร์ : THG1-MU-US-9APR-21JUN20

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเ หตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินท าการออกแล้ ว แต่ท่า นไม่ สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่า ย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั ้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ า นจะต้ อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ สามารถเรี ยกคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
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โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้นๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

4.

เอกสารประกอบการขอวีซา่ อเมริกา
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า่ น ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 5 ว ันทาการ
การยืน
่ วีซา่ ท่านจะต้องมาแสดงตนทีส
่ ถานทูต
ในระหว่างยืน
่ วีซา่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา่ ในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
1.

หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2
หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีท ถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พ าน ก
ั อยูต
่ า
่ งประเทศ, ท างานอยูต
่ า
่ งประเทศ หรือ น ก
ั เรียน
่ จะมี
น ักศึกษาศึกษาอยูต
่ า่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ัทให้ท ราบท น
ั ที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ ใน
เงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซา
ประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติ
ด้วย***

2.

รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม.จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลังขาว
เท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์
รูปไม่เลอะหมึก)

3.

หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทาง
เจ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
เป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า
(พค.0403)

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน (ขอเป็ น

ภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนั บจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO
่ สถานทูตทีย
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่ (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY
ไม่เกิน 1 เดือนนั บจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
CONCERN” แทนชือ่ สถานทูตทีย
่ น
ื่ )

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
่ น
ิ
เป็ นตัน

4.

หล ักฐานการเงิน
้ า่ ยเอง ใช ้ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทร ัพย์ธรรมดาของธนาคารทว่ ั ไป ส่วนตัว
4.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
ของผู ้เดินทาง

ถ่ายสาเนา ย้อนหล ัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทารายการเดินบ ัญชี โดยการ ฝากหรือถอน

ก่อน แล้วค่อยปร ับยอดเงินในบ ัญชีไม่เกิน 15 ว ันก่อนว ันยืน
่ วีซา่ และบ ัญชีตอ
้ งมีครบทุกเดือน
***ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหวบ ัญชี ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช ้ Bank Statement แทนสาเนาสมุดเงินฝาก***
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**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชีตด
ิ ลบ บ ัญชีฝากประจา บ ัญชีกระแสรายว ัน
บ ัญชีสหกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชีเป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่มใหม่)
้ า่ ยเอง ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่
4.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
ออกค่าใช ้จ่ายให ้ (พร ้อมเอกสารพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ต
ั ร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส)
5.

กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนั งสือ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มี
อานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

6.

7.

เอกสารส่วนต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

ท่านไม่จาเป็นต้องเซ็น ร ับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

