
 

ทวัรอ์เมรกิา แปซฟิิกโคสตไ์ลน ์11 วนั 

TOUR CODE:US151504MZYZ 

เสน้ทางแปซฟิิกรทูนมัเบอรว์นั และ อทุยานแห่งชาติฝ่ังตะวนัตก 

เลคทาโฮ – อทุยานแห่งชาติโยเซมิติ – อทุยานแห่งชาติคงิส ์แคนยอน  

อทุยานแห่งชาติซคีวัญ่า 

 

โปรโมช ัน่...สายการบนิ คาเธ่ย ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์ 

ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560 

เริม่ตน้ 119,900 บาท  
 



 

ลอสแองเจลสิ – เสน้ทางแปซฟิิกไฮเวย ์Route no. 1 – แซนตา บารบ์ารา  

– โซลแวง ปราสาทเฮริส์ต ์– มอนเทอเรย ์– เสน้ทาง 17 ไมลส์ – แปซฟิิกโกรฟ 

– คารเ์มล – เฟรสโน – เลคทาโฮ  อทุยานแห่งชาติโยเซมิติ – อทุยานแห่งชาติ

คงิส ์แคนยอน – อทุยานแห่งชาติซคีวัญ่า – ซานฟรานซสิโก 
 

ราคาทวัร ์119,900 บาท : 21-31 ต.ค. 2559 / 21-31 ม.ค. 

/18-28 ก.พ./ 18-28 มี.ค./ 28 เม.ย.- 8 พ.ค. 

ราคาทวัร ์122,900 บาท :  24 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2559/ 8-18 เม.ย. 

2560 / 9-19 เม.ย. 2560 

 
 

ทวัรอ์เมรกิา แปซฟิิกโคสตไ์ลน ์11 วนั
เสน้ทางแปซฟิิกรทูนมัเบอรว์นั และ อทุยานแห่งชาติฝ่ังตะวนัตก 

(เลคทาโฮ – อทุยานแห่งชาติโยเซมิติ – อทุยานแห่งชาติคิงแคนยอน  

– อทุยานแห่งชาติซคีวัญ่า) 

วนัแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง – ลอสแองเจลสิ 
 

08.00 น. คณะฯพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู
หมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ M 6 – M 16 สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์  

11.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี CX750 (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน พร้อม
เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่  

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแลป๊ก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่สนามบิน
ลอสแองเจลิส (LAX) สหรัฐอเมริกา อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน
ตามอธัยาศยั 

16.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินสนามบินลอสแองเจลิส (LAX) 
โดยเท่ียวบิน CX892   (ใชเ้วลาบินประมาณ 12 ชัว่โมง) 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารคํา่ และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 



 

14.50 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส (LAX) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
นําท่านเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส  (Los Angeles) เ มืองท่ีใหญ่ท่ีสุด  เ ป็นอันดับสอง 
ของสหรัฐอเมริกาตั้ งอยู่ใน  รัฐแคลิฟอร์เนีย  ซ่ึง เ ป็นเมืองท่ี มีความหลากหลายทาง 
ดา้นวฒันธรรมและศิลปกรรม นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมี ช่ือเสียงอย่างมากของนักท่องเท่ียว 
เพราะเป็นท่ีตั้งของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่านคนรวยอย่างเบเวอร่ีฮิลล์ (Beverly Hills) 
ซ่ึงเป็นท่ีพกัของ เหล่าดาราดงัในวงการมายา นาํท่านเดินเล่นบนถนน ฮอลลีวดู วอร์ค ออฟ เฟม 
(Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสําคญัของคนดงัฮอลลีวูด ประดบัดว้ยแผ่นหินตบแต่ง
เป็นรูปดาวห้าแฉก จาํนวนเกือบ 5,000 ดวง จารึกช่ือของนักแสดง และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงใน
วงการมายา จาก 5 วงการ ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด สาํหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือกให้จารึกบนฮอลลีวูด 
วอร์ค ออฟ เฟม แห่งน้ี อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านแวะ
ถ่ายภาพกบัโรงภาพยนตร์กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) ซ่ึงเป็นโรง
ภาพยนตร์ในแบบศิลปะจีนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งฮอลลีวูด ดา้นหนา้มีรอยจารึกฝ่ามือของดาราฮอล
ลีวดูพร้อมลายมือช่ือมากมาย อิสระใหท่้านไดค้น้หาและเกบ็ภาพดาราท่ีช่ืนชอบตามอธัยาศยั  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้มงักร) 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Whittier Hotel**** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

 
 

วนัทีส่อง  Universal Studio - ซันเซ็ท บูเลอวาร์ด – เดอะโกรฟ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ (Hollywood & Universal Studio) มีเน้ือท่ีกวา่ 1,000 ไร่ 

ชมเบ้ืองหลงัการถ่ายทาํภาพยนตร์ท่ีโด่งดงัทั้งในอดีตและปัจจุบนั เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพ
ยนตร์เร่ือง จอวส์ ฉลามยกัษ์ท่ีต่ืนเตน้ระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และ
อาคารบ้านเรือน ท่ีใช้ในการถ่ายทาํภาพยนตร์ต่าง ๆ เช่น เจาะเวลาหาอดีต, บัญญัติ 10 
ป ร ะ ก า ร  ห รื อ ส นุ ก ส น า น ผ จ ญ ภั ย กั บ เ ค ร่ื อ ง เ ล่ น ทั น ส มั ย  BACK TO THE 
FUTURE,  JURASSIC PARK และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผูก้าํกบั



 

ภาพยนตร์ ชมโชวก์บัฉากเส่ียงตายสตั้นท์แมน โชวว์อเตอร์เวิลด์  โชวค์วามน่ารักของสัตว์
แสนรู้ อิสระให้ท่านไดใ้ชเ้วลาเดินเล่นและ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
(Universal Studios) สถานท่ีจาํลองฉากหนงั และบางเร่ืองท่ีใชถ่้ายทาํจริงต่าง ๆ มากมาย ท่ีเม่ือ
เขา้ไปสัมผสัแลว้คุณจะรู้สึกว่า ไดร่้วมอยู่ในฉากเดียวกบัเหล่าบรรดาซุปเปอร์สตาร์ดังจาก 
ฮอลลีวดูเลยทีเดียว 

 
 
 
 
 

 
กลางวนั อิสระใหท่้านรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ถนนซนัเซ็ท บูเลอวาร์ด (Sunset Boulevard) อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่น ชอ้ปป้ิง
และเก็บภาพความสวยงามของอาคารสถาปัตยกรรมและแหล่งชอ้ปป้ิงอีกแห่งของลอสแองเจ
ลิส ไดเ้วลานาํท่านสู่ยา่น เอล พลูโบล เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็นยา่น
เก่าแก่ของลอสแองเจลิส และเคยเป็นเมืองท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของสเปน เม็กซิโก และ
สหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียงัมีสถาปัตยกรรมท่ีเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์อนัสวยงามอยู่
มากมาย ท่ีจะพายอ้นกลบัไปสัมผสัเร่ืองราวในอดีต อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพหมู่อาคารเก่าแก่ท่ี
สวยงามในบริเวณน้ี จากนั้นนาํท่านสู่ เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งชอ้ปป้ิงและบนัเทิงอีกท่ีๆ 
มีช่ือแห่งหน่ึงของแอลเอ สร้างในปี 2002 และนบัเป็นตลาดสินคา้ท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่ได้
เป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่ยงัเต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้และสินคา้แบรนด์เนมมากมาย รวมถึง
ร้านอาหารและโรงภาพยนตร์ นบัเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงครบครันอีกแห่งหน่ึงของแอลเอ 

   

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Whittier Hotel**** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัทีส่าม แซนตา บาร์บารา – โซลแวง – ปราสาทเฮิร์สต์ – มอนเทอเรย์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองแซนตา บาร์บารา (Santa Barbara) (ระยะทาง 152 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง
ป ร ะ ม า ณ  1.45 ชั่ ว โ ม ง )  เ ป็ น เ ค า น์ ตี ซี ต ข อ ง แ ซ น ต า บ า ร์ บ า ร า เ ค า น์ ตี  รั ฐ
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา มีสภาพภูมิอากาศ
ท่ีมกักล่าวว่ามีลกัษณะเดียวกบัเมดิเตอร์เรเนียน โดยเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ "ริเวียราแห่งอเมริกา” 
เมืองริมชายหาดแสนสวยแห่งน้ีพร่ังพร้อมไปด้วยชายหาดสีทอง ความระยิบระยบัของ
มหาสมุทร และภูเขาท่ีสวยสง่า จึงนบัว่าเป็นเมืองท่ีอากาศดีท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก นาํท่านชม
ความงดงามทางสถาปัตยกรรมของโบสถซ์านตาบาร์บารา (Santa Barbara Mission) อนัเป็น
ร่องรอยของผูท่ี้มาตั้งถ่ินฐานในแคลิฟอร์เนียยคุแรกๆ  ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองโซลแวง 
(Solvang) เ มืองท่ี เ ป็นท่ีตั้ งรกรากของ  DANISH – AMERICAN ท่ีย ้ายมาปักหลักตั้ งแต่
ปี 1911 มีงานก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมแบบ DANISH มากมาย นาํท่านถ่ายรูปกบัจตุัรัสทิโว
ลี (Tivoli Square) และนําท่านเดินเล่นบนถนนหลกัของเมือง (Main Street) แวะถ่ายรูปกับ
กงัหนัลม (Windmill) อนัเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกความเป็นชุมชนของชาวดชัช ์อิสระใหท่้านได้
เกบ็ภาพบรรยากาศน่ารักของเมืองโซลแวงตามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (Pacific Route no.1) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่า
เป็นเส้นทางเรียบมหาสมุทรแปซิฟิกท่ีสวยงามติดอันดับโลก  นําท่าน เข้าชมปราสาท
เฮิร์สต ์(Hearst Castle) บา้นตากอากาศสุดหรูซ่ึงปัจจุบนัข้ึนช่ือเป็นปราสาทท่ีมีช่ือเสียงระดบั



 

โลก เดิมทีปราสาทแห่งน้ีเป็นของมหาเศรษฐีเจา้พ่อวงการส่ือหนังสือพิมพแ์ห่งอเมริกา ช่ือ 
มิสเตอร์เฮิร์สต ์(Mr Hearst) แห่งซานซีเมียน เป็นปราสาทอยูบ่นยอดเขานบัว่าเป็นอีกสถานท่ี
สวยงามอีกแห่ง และยงัเป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการถ่ายทาํภาพยนตร์ช่ือดงัอยา่งเดอะ ก็อดฟาเธอร์ 
(The Godfather) อีกดว้ย ปัจจุบนัวิลเลียม แรนดอลฟ์ (William Randolph) ไดรั้บมอบหมายให้
เป็นผูจ้ดัการดูแลปราสาทหลงัน้ี โดยปราสาทแห่งน้ีไดก้ลายเป็นมรดกและสถานท่ีท่องเท่ียว
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติแคลิฟอร์เนีย ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองมอนเทอเรย ์
(Monterey) เมืองชายฝ่ังทะเลท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีสวยงามและไดรั้บความนิยม
มากแห่งหน่ึงของมอนเทอเรยเ์คาน์ต้ี (Monterey County)ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยตวัเมืองนั้น
ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องมอนเทอเรย ์เบย ์(Monterey Bay) ตั้งอยู่ท่ีระดบัความสูงของ 26 ฟุต (8 
เมตร) เหนือระดบันํ้าทะเล เมืองท่ีอบอวลไปดว้ยบรรยากาศชิลล์ๆ ริมฝ่ัง 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hyatt Regency Monterey Hotel Resort & Spa**** หรือเทยีบเท่า 
 

วันที่ ส่ี    มอนเทอเรย์ – อุทยานจูเลียพลิฟเฟอร์เบิร์น – ถนน 17 ไมล์ส – แปซิฟิก โกรฟ – เฟรสโน  
                (พกั 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านชม ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ (Fisherman's Wharf) ท่าเทียบเรือชาวประมงท่ีมีความสําคญั
ทางดา้นประวติัศาสตร์ ในปี 1960 เป็นตลาดขายส่งปลา ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
มีช่ือเสียง ซ่ึงเรียงรายไปดว้ยร้านอาหารทะเล, ร้านขายของท่ีระลึก, ร้านเคร่ืองประดบั , หอ
ศิลป์ , ห้างสรรพสินคา้ขนาด และอ่ืนๆ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศของเมืองมอน



 

เทอเรยต์ามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่สะพานบ๊ิกซ์บีครีก (Bixby Creek bridge) สะพาน
คอนกรีตเสริมเหลก็ท่ีมีความยาวประมาณ 714 ฟุต (218 เมตร) ถูกสร้างข้ึนในช่วงปี 1855 และ
ถือว่าเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดในเขตเวสตโ์คสต ์นอกจากน้ียงัเคยถูกใชเ้ป็น
สถานท่ีในการถ่ายทาํโฆษณารถยนต ์ถ่ายทาํ ภาพยนตร์ ซีรีส์ และอ่ืนๆอยูบ่่อยคร้ัง ไดเ้วลานาํ
ท่านเดินทางสู่อุทยานจูเลียพลิฟเฟอร์เบิร์น (Julia Pfeiffer Burns State Park) อุทยานท่ีตั้งอยูบ่น
ชายฝ่ังบิกซูร์ เป็นพื้นท่ีคุม้ครองทางทะเลท่ีมีช่ือเสียง โดยจุดท่ีโดด เด่นของอุทยาน คือ นํ้ าตก
แมค็เวย ์(McWay Falls) นํ้ าตกท่ีมีความสูงประมาณ 80 ฟุต นํ้ าตกไหลผาดผา่นหนา้ผาลงสู่นํ้ า
ทะเล และไม่ไกลจากนํ้าตกยงัมีอ่าวเลก็ๆท่ีมีชายหาดธรรมชาติอยา่ งดงาม ปัจจุบนัอุทยานแห่ง
น้ีไดก้ลายเป็นสถานท่ีตั้งแคมป์ยอดนิยมและเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการเดินป่าท่ีมีช่ือเสียง
มากแห่งหน่ึงของรัฐแคลิฟอร์เนียอีกดว้ย  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เ มืองคาร์ เมล  (Carmel) เ มืองเล็กๆน่ารักท่ี เคยมี  คล้ินท์ อิสวู ้ด เ ป็น
นายกเทศมนตรี นําท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ประจําเมืองคาร์เมล (Carmel Mission Bacilica 
Museum) จากนั้นนาํท่านเดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศอนัแสนน่ารักของเมืองคาร์เมล ท่ีไดรั้บ
การโหวตให้เป็นเมือง 1 ใน 10 เมืองโรแมนติกแห่งอเมริกา ได้เวลา นําท่านเดินทางผ่าน
เส้นทาง 17 ไมล์ส (17 Miles drive, Pacific Grove) ซ่ึงเป็นเส้นทางโรแมนติก สวยงามติด
อนัดบัโลกของอเมริกา บนเส้นทาง Route no. 1 ใหท่้านไดด่ื้มดํ่าบรรยากาศความสวยงามของ
เส้นทางเรียบริมฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิกอนัเล่ืองช่ือ ได้เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน 
(Fresno) เมืองทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงตั้งอยูใ่กลหุ้บเขาซานโจอาคิน และมีแม่นํ้า
ซานโจอาคินพาดผา่น มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของรัฐ ซ่ึงในยคุกลางศตวรรษท่ี 18 มีช่ือเสียง
ในยคุต่ืนทอง (Golden Rush Period) เป็นอยา่งมาก 

 



 

  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Hotel Fresno Conference Center **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 

วนัทีห้่า อุทยานแห่งชาติคงิส์ แคนยอน – อุทยานแห่งชาติซีควัญ่า   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําท่านเขา้ชมความอลงัการของ  อุทยานแห่งชาติคิงส์ แคนยอน (Kings Canyon National 
Park) เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีสวยงามตั้งอยู่ทางตอนใตข้องเทือกเขา
เซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada) โดยอุทยานมีพื้นท่ีประมาณ 461,901 เอเคอร์ จุดท่ีโดดเด่นมาก
ท่ีสุดของอุทยานแห่งชาติคิงส์แคนยอนนั้นคงหนีไม่พน้ "หุบเขาแม่นํ้ ากษตัริย"์ หรือ "หุบเขา
คิงส์ริเวอร์" (Valley of the Kings River) ปัจจุบนัคิงส์แคนยอนไดก้ลายเป็นหน่ึงในหุบเขาท่ีลึก
ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา คือมีความลึก ประมาณ 8,200 ฟุต (2,500 เมตร) นาํท่านชม ซีดาร์ โกรฟ 
แอเรีย (Cedar Grove Area) ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องแม่นํ้ ากษตัริยเ์ป็นจุดท่ีมีภูมิประเทศคลา้ยๆ
กบัหุบเขาโยเซมิติ (Yosemite Valley) จากนั้นนาํท่านชมความงดงามของนํ้ าตกคิงส์แคนยอน 
(Kings Canyon Waterfalls) อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยือนได้
เป็นจาํนวนมาก ไดเ้วลานาํท่านเขา้ชมความงดงามของถํ้าบอยเดน (Boyden Cavern) ถํ้าท่ีตั้งอยู่
ระหว่างแกรนท ์โกรฟ (Grant Grove) กบั ซีดาร์โกรฟ (Cedar Grove) เป็นถํ้าใตดิ้นขนาดยกัษ์
ท่ีมีความหลากหลายทางธรณีวิทยา รวมไปถึงกลุ่มหินงอกหินยอ้ยท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั 
ของคา้งคาวถํ้า 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมความงามของอุทยานแห่งชาติซีควัญ่า (Seqouia National Park) ซ่ึงอุทยานแห่งน้ี
มีลกัษณะเป็นป่าตน้สนยกัษ ์ ตั้งข้ึนเม่ือปี 1890 โดยถือเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัฐ
แคลิฟอร์เนียและเก่าเป็นอนัดบัสองของสหรัฐรองจากอุทยานแห่งชาติ เยลโลวส์โตน นาํท่าน
แวะถ่ายรูปกบัตน้สนยกัษซี์ควัญ่า (Giant Sequoia) หรือเรียกวา่เซียร์ราเรดวดู (Sierra Redwood) 
เม่ือซีควัญ่าโตเตม็ท่ีจะถือไดว้่าเป็นตน้ไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุด มีเส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีฐานถึง 12 
เมตร และมีอายุยาวนานถึง 3,200 ปี จากนั้นนําท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
อุทยานแห่งชาติน้ีได้จากมุมสูง อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติได้ตาม
อธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเฟรสโน 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Hotel Fresno Conference Center **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 
 
 
 
 
 



 

วนัทีห่ก อุทยานแห่งชาติโยซิมิติ – ทะเลสาบทาโฮ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางชมความงามของ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (Yosemite Naitonal Park) ตั้งอยูใ่น
สหรัฐอเมริกา ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยการผลกัดันของนักอนุรักษ์
ธรรมชาติคนสาํคญัคือ จอห์น มุยร์ นาํท่านชมหุบเขาโยเซมิตี (Yosemite Valley) มีความกวา้ง 
1.6 กิโลเมตร ยาว 11 กิโลเมตร ถูกตดัผา่นโดยธารนํ้ าแขง็ (Glacier) ในอดีตกาล จนกลายเป็น
หุบเขาท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในอเมริกา จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั ฮาลฟ์โดม (Half Dome) 
ภูเขาหินแกรนิตรูปโดมท่ีโดนผ่าคร่ึง เรียกไดว้่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสําคญัท่ีสุดของโยเซมิติเลย
ทีเดียว ความสูงจากจากฐานถึงยอดทั้งหมด 8,842 ฟุต ความอศัจรรยข์องอุทยานแห่งชาติโยเซ
มิติน้ีเองทาํใหไ้ดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองคก์ารยเูนสโกเ้ม่ือปี 
ค.ศ.1984  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 
บ่าย นาํท่านชมนํ้ าตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซ่ึงเป็นนํ้ าตกสวยเห็นโดดเด่นแต่ไกล มีเส้นทาง

เดินเท้าระยะทางเพียง 400 เมตร เขา้ไปถึงตัวนํ้ าตกชั้นล่าง นําท่านสู่จุดชมวิวทันเนลวิว 
(Tunnel View Overlook) ท่ีถูกยกยอ่งใหเ้ป็น the most photographed vista on earth นบัเป็นจุด
ชมวิวแบบพาโนรามาท่ียิ่งใหญ่ มองเห็นเทือกเขาหินปูนทั้งหมดของโยเซมิตี รวมทั้งนํ้ าตก
ไบรดัลเวล (Bridalveil Fall) ท่ีมีความสูง 186 เมตร อิสระให้ท่านได้สัมผสัธรรมชาติอัน
สวยงามแห่งน้ีตามอธัยาศยั ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบทาโฮ (Lake Tahoe) ตั้ งอยู่
ระหว่างมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐนาวาดา ถือเป็นพื้นท่ีท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของสหรัฐฯ ท่ี
นกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาด เป็นทะเลสาบท่ีอยูใ่นเทือกเขาสูงท่ีสุด (Alpine Lake) ในเขตอเมริกา
เหนือ 



 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hard Rock Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด     ทะเลสาบทาโฮ – ล่องเรือทะเลสาบมรกต – นาปา วลัเลย์ – ชิมไวน์ – ซานฟรานซิสโก  
                  (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านล่องเรือในทะเลสาบมรกต (Emerald Bay) อนัเกิดจากการละลายของหิมะท่ีไหลจากบน

ยอดเขาแลว้มารวมตวักนับนพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นแอ่ง กาํเนิดข้ึนเม่ือประมาณ 2 ลา้นปีก่อน 
อิสระให้ท่านได้ชมวิวทัศน์ท่ีสวยงามแวดล้อมไปด้วยภูเขาสูงสลับกับป่าสนท่ีอยู่รอบๆ
ทะเลสาบ ถือว่าเป็นเส้นทางชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในอเมริกาเลยก็ว่าได ้จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ 
นครซาคราเมนโต ้(Sacramento) นครหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนีย สถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศูนย์
ราชการ ศาลาว่าการรัฐศาลสูง มหาวิทยาลยัต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีทาํงานของผูว้่าการ
รัฐแคลิฟอร์เนียคนท่ี 38  อาร์โนล ชวาร์เซเน็กเกอร์ อดีตนกัเพาะกายและนกัแสดงฮอลลิวูดช่ือ
ดัง ระหว่างท่ีประจาํการในช่วง ค.ศ.2003-2011 ด้วย นําท่านเท่ียวชมเมืองและถ่ายรูปกับ
สถานท่ีสาํคญัๆต่างๆ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่หุบเขานาปา หรือ นาปา วลัเลย ์(Napa Valley) สถานท่ีอนัเล่ืองช่ือในการผลิต
ไวน์คุณภาพดีของอเมริกา สถานท่ีแห่งน้ีข้ึนช่ือในเร่ืองแหล่งผลิตไวน์ช่ือดังของอเมริกา
ปัจจุบนักลายเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่โลก ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสัทศันียภาพของไร่องุ่นอนั
เล่ืองช่ือของอเมริกา นําท่านเดินทางสู่ Robert Mondavi Winery ชมกรรมวิธีการผลิตไวน์
พร้อมล้ิมลอง ไวน์แดง ไวน์ขาว แห่งหุบเขานาปา วลัเลย ์อิสระให้ท่านเลือกซ้ือไวน์เป็นของ
ฝากตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่  เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) เมืองท่ีมี
ประชากรอาศยัอยู่หนาแน่นเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลาง
สายนํ้ าสามดา้น ดา้นตะวนัตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ และทิศตะวนัออก ติดกบัอ่าว
ซานฟรานซิสโก แมจ้ะอยู่ติดชายฝ่ังทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกบัการลงเล่นนํ้ า
เพราะนํ้าเยน็จดั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 



 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Crown Plaza Union City Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 
 

วนัทีแ่ปด ซานฟรานซิสโก – เกาะอลัคาทราซ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานโกลเดน้เกท (Golden Gate Bridge) สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดใน

โลก ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์  เป็นหน่ึงในทอ็ปเทน็ของสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ี Must see เป็นสะพานท่ีทอดยาวขา้มอ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก  สร้างในสมยั
ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เม่ือปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937 ตอนกลาง
สะพานยาว 1,280 เมตร กวา้ง 27 เมตร สูงกว่าระดับนํ้ าทะเล 67 เมตร มีทางรถยนต์ 6 ทาง 
รถบรรทุก 3 ทาง รถไฟ 2 ทาง ใชง้บประมาณก่อสร้างราว 35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อิสระใหท่้าน
เก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมน (Fisherman’s Wharf) ตั้งอยู่
ทางตอนเหนือของซานฟรานซิสโกเป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟ
รานซิสโก และสะพานโกลเด้นเกท ร้านอาหารแถวน้ีจึงมีอาหารทะเลสดๆ ไวร้อตอ้นรับ
นักท่องเท่ียว ใกล้ๆ  กนัคือ San Francisco Pier 39  หรือท่ีรู้จกัในนาม Pier 39 เต็มไปดว้ยร้าน
ขายของ ร้านอาหารข้ึนช่ือ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงมา้หมุน ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงจุดท่ีดึงความ
สนใจให้กบัผูท่ี้มาเยือนท่าเรือแห่งน้ี นอกจากน้ียงัมี สิงโตทะเล ท่ีมานอนอาบแดดกนันบัร้อย
ตวัในช่วงฤดูหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามบริเวณท่าเรือแห่งน้ี 
หรือจะเลือกซ้ือของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 



 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมเกาะอลัคาทราซ (Alcatraz) หรือ เดอะร็อค เป็นเกาะเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูก่ลางอ่าวซานฟ
รานซิสโก ในแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เกาะน้ีเคยเป็นท่ีตั้งประภาคาร ป้อมปราการ
ของกองทพั และยงัเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลงัจากนั้นเกาะอลัคาทราซกก็ลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว ปัจจุบนัน้ี เกาะอลัคาทราซเป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตร์จากการอนุมติัโดย
หน่วยงานอุทยานแห่งชาติ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ "Golden Gate National Recreation Area" และ
เปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและเกาะแห่งน้ียงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติใน
ปี 1986 ช่ือของเกาะไดรั้บการตั้งข้ึนเม่ือปี 1775 เม่ือนกัสาํรวจชาวเสปน ฮวน มานูเอล เดอ อยา
ลา ทาํการสาํรวจอ่าวซานฟานซิสโก และตั้งช่ือตามขนาดของเกาะวา่ ลา อิสลา เดอ ลอส อลั
คาทราซ ซ่ึงแปลวา่ "เกาะแห่งนกกระทุง" เกาะแห่งน้ีไม่เหมาะท่ีจะอยูอ่าศยั เน่ืองจากกระแสนํ้า
ทะเล พชืผกัท่ีมีปริมาณนอ้ยมาก และพ้ืนดินท่ีแหง้แลง้ นาํท่านเขา้ชมความน่าอศัจรรยข์องหมู่
อาคารท่ีสร้างข้ึนบนเกาะแห่งน้ี ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) อิสระ
ใหท่้านถ่ายรูปวิวเมืองซานฟรานซิสโก ณ จุดชมววิแบบพาโนรามา 

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้มงักร) 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Crown Plaza Union City Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 
 
 
 
 



 

วนัทีเ่ก้า ซานฟรานซิสโก – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านนัง่รถรางเท่ียวชมเมืองซานฟรานซิสโก (Cable Car) ซ่ึงรถรางถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ของ

ซานฟรานซิสโกเลยทีเดียว สัมผสักบัประสบการณ์และวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมือง นาํท่าน 
ชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า ถนนย่านลอมบาด เป็นถนนท่ีคดเค้ียวท่ีสุดในโลกและ
สองขา้งทาง มีดอกไมป้ระดับมากมายอย่างสวยงาม ได้เวลานําท่านเขา้ชม Palace of Fine 
Arts  สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1915 เพื่อใชจ้ดันิทรรศการ Panama-Pacific Exposition  สร้างข้ึนใน
สถาปัตยกรรมแบบกรีกโรมัน  มีสระนํ้ าด้านหน้า  มีหงส์หลายตัวลอยเล่นนํ้ าอย่างมี
ความสุข  เป็นจุดท่ีสวยงามท่ีสุดจุดหน่ึงในเมือง  มกัมีคู่เจา้บ่าวเจา้สาวมาถ่ายรูปท่ีบริเวณแห่ง
น้ี  นอกจากน้ียงัเป็นฉากสาํคญัในภาพยนตร์หลาย ๆ เร่ือง โดยเฉพาะเร่ือง The Rock 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก พรีเม่ียม เอาทเ์ลต (San Francisco Premium Outlet) ชอปป้ิง
เอาท์เลตท่ีใหญ่ท่ีสุด และมีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซ้ือ อาทิเช่น Polo Ralph 
Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, 
Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
21.00 นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก (SFO)  

(หวัหนา้ทวัร์จะนดัเวลาอีกคร้ัง เพราะตอ้งดูสภาพการจราจร)  

 
 
 
 
 
 



 

วนัทีสิ่บ บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล  
 

01.20 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ โดยเท่ียวบิน CX893 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารคํ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 

 

วนัทีสิ่บเอด็ กรุงเทพมหานคร 
 

06.40 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแลป๊ก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 
08.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบิน CX705 
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
 

ทวัรอ์เมรกิา แปซฟิิกโคสตไ์ลน ์11 วนั 

เสน้ทางแปซฟิิกรทูนมัเบอรว์นั และ อทุยานแห่งชาติฝ่ังตะวนัตก 
(เลคทาโฮ – อทุยานแห่งชาตโิยเซมิต ิ– อทุยานแห่งชาติคงิส ์แคนยอน  

– อทุยานแห่งชาตซิคีวัญ่า) 

ราคาทวัร ์119,900 บาท : 21-31 ต.ค. 2559 / 21-31 ม.ค./ 18-28 ก.พ./ 

18-28 มี.ค./ 28 เม.ย.- 8 พ.ค. 

ราคาทวัร ์122,900 บาท :  24 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2559/ 8-18 เม.ย. 2560  

/ 9-19 เม.ย. 2560 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ตุลาคม 2559-
เมษายน 2560 

ปีใหม่ 2016/
สงกรานต ์2017 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 119,900 122,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 28,000 28,000 

เดก็อาย ุ2 - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 115,900 118,900 

เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 19,900 19,900 



 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

140,000 140,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – Land Only (ไม่รวมตัว๋ BKK-LAX//SFO-BKK) 89,900 89,900 

ค่าธรรมเนียมและค่าดาํเนินการวีซ่าอเมริกา 7,000 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2558) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพ่ือทราบ  
 ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size 

Bed 2 เตียง (TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิด
หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวอเมริกา (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (กระเป๋าเดินทางนํ้าหนกั ไม่เกิน 23 

กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

2,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท    

(ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนาํใหท่้านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 



 

 ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งยืน่วีซ่า และ สมัภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั้น) 
สาํหรับการยืน่วีซ่าประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งดาํเนินการยืน่ขอดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทาง
สถานฑูต ท่านสามารถเขา้ไปทาํการสมคัรเพ่ือขอยืน่วีซ่าไดท่ี้ 
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย  
50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   
(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)    
(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 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 หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่ม
พาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผู ้

เดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้

ของสายการบิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร 
ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 



 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ี
จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านได้
ทาํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงิน
ค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ 
Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อน
เพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บ
การยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋
เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้
ขา้งตน้ 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม 
ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดั
หอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 



 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุก

ขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํ

การตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 
100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตาม
มาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถ
นาํข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม 

(สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่า
ระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่
ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม
และมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่า
กวา่มาตราฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน 
(Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญ

หาย สายการบินจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD 
คูณดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ 
USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋า
ใบใหญ่ 



 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่น
ความความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะ
ไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรกต็าม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชย
ค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทใน
กระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระ
เอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายให้
ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

แบบฟอร์มสํารองทีน่ั่ง  

ทวัรอ์เมรกิา แปซฟิิกโคสตไ์ลน ์11 วนั
เสน้ทางแปซฟิิกรทูนมัเบอรว์นั และ อทุยานแห่งชาติฝ่ังตะวนัตก 

(เลคทาโฮ – อทุยานแห่งชาตโิยเซมิต ิ– อทุยานแห่งชาติคงิส ์แคนยอน  

– อทุยานแห่งชาตซิคีวัญ่า) 

ราคาทวัร ์119,900 บาท    21-31 ต.ค. 2559        21-31 ม.ค.       18-28 ก.พ. 

                                   18-28 มี.ค.        28 เม.ย.- 8 พ.ค. 

ราคาทวัร ์122,900 บาท      24 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2559     8-18 เม.ย. 2560         

          9-19 เม.ย. 2560 

 
 

ช่ือผูส้าํรองท่ีนัง่.................................................................................................................. 
โทรศพัท.์...........................................  
แฟกซ์................................. อีเมล.์.................................................................................................. 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 

      

      

      

      

      

      



 

***กรุณาส่งแฟกซ์สํารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 428 2125 *** 
ตดิต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 428 2114 

 
 


