
ESTERN AMERICA
SAN FRANCISCO - LOS ANGELES – LAS VEGUS 

24 APR – 3 MAY 2019

XCLUSIVE 
SMALL GROUPE

เดินทางสู่ “รัฐแคลิฟอร์เนีย” ประเทศสหรัฐอเมริกา เที่ยว 3 เมือง 
“ซานฟรานซิสโก–ลอสแองเจลิส – ลาสเวกัส”

แกรนด์แคนยอน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ถ่ายภาพ สะพานโกลเด้นเกต ซานฟ
รานซิสโก ร่วมฉลองปีใหม่ไทยกับงาน NEW YEAR THAI FESTIVAL 2019 แล้วประทับ
เท้ากับรอยเท้าดาราฮอลลีวูด คัดสรรที่พัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรีเมี่ยม  
แล้วคุณ...จะรักเรา

W



09.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ชั้น 4) ประตูทางเข้าหมายเลข8 พบ
กับเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์
หมายเลข Q/R

DAY 1

24 APR 2019

11.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดย
สายการบิน อวีีเอ แอร์ เที่ยวบิน BR06 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 18 ชั่วโมงครึ่ง จากกรุงเทพ - ซานฟรานซิสโก )

19.40 น ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก ประเทศสหัฐอเม
ริกา โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ เที่ยวบิน BR018 

16.30 น น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน 
(เพื่อท าการเปลี่ยนเครื่อง)



16.00 น  น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหัฐอเมริกา ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร 
(อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 10-15 องศาเซลเซียส) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO) เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า 
“โรแมนติกซิตี้” เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมาก
ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จึงไม่น่า
แปลกใจที่มีนักท่องเที่ยวและนักช้อปตัวจริงนิยมมาเที่ยวซานฟรานซิสโก

HOTEL 
ZEPHYR
SAN 
FRANCISCO 
หรือเทียบเท่า



DAY 2

25 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านเที่ยวชม นครซานฟรานซิสโก เมืองนี้ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็น “ เมืองวัฒนธรรมผสมผสาน” เพราะแต่ละย่านจะมี
เอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน แต่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างลงตัว น า
ท่านชมสะพาน GOLDEN GATE BRIDGE สะพานสีแดงทอดตัว
ข้ามอ่าวที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในโลก จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของ
สหรัฐอเมริกา ใต้สะพานคือ “ฟอร์ต พอยต์” (FORT POINT) ซึ่ง
เป็นป้อมปราการเก่าแก่ของซานฟรานซิสโก ขึ้นชมวิวเมืองแบบพา
โนรามาบนยอดเขาทวินพีค ผ่านย่านเดอะคาสโตร เป็นที่รู้จักกันว่า 
“GAY CAPITAL OF THE WORLD” ถ้าอยากสัมผัสไลฟ์สไตล์
ของพวกเขาเหล่านี้ได้ที่นี่ ไปชม LOMBARD STREET เป็นถนนที่
ชันและคดเคี้ยวที่สุดในโลก 



น าทุกท่านล่องเรือชม “อ่าวซานฟรานซิสโก” ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวมากที่สุดในการเยือนเมืองนี้ เรือแล่นผ่านสะพานโกลเด้นเกต และสะพานโอ๊ค
แลนด์ เบย์บริดจ์ และเกาะอัลคาทราซ ALCATRAZ ISLAND หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ‘THE 
ROCK’ เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ 2.4 กิโลเมตรจากฝั่งซานฟรานซิสโก เคยใช้เป็นที่คุมขัง
นักโทษในปี ค.ศ. 1868-1963 แต่ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนเข้าชม จากนั้น
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่าน FISHERMAN’S WHARF และ PIER 39 แหล่ง 
SHOPPING, ร้านอาหาร, ร้าน CHOCOLATE GHIRARDELLI SQUARE, BOUDIN 
ร้านเบเกอรี่เก่าแก่ให้บริการมาตั้งแต่ปี 1849 ต้นต ารับ CLAM CHOWDER ที่ 
SERVED มาในถ้วยขนมปัง SOURDOUGH ที่ขึ้นชื่อของ SAN FRANCISCO และ
นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งของ DUNGENESS CRAB เมนูพิเศษที่คุณไม่ควรพลาด

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



มื้อค่ า บริการอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 
SWISS LOUIS ITALIAN SEAFOOD 

HOTEL 
ZEPHYR
SAN 
FRANCISCO 
หรือเทียบเท่า



DAY 3

26 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ UNION SQUARE แหล่งช้อปปิ้งที่มี
สินค้าแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลก และสินค้าของ USA 
ห้าง สรรพสินค้า MACY’S สวรรค์ของนักช้อปที่ไม่ควรพลาด 
หรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของ CABLE CARS ที่เปิด
ให้ บริการมานานนั บร้อยปี  เ ที่ ย วชม เมื อง บน เส้ นทาง 
CALIFORNIA STREET ผ่านเขตการเงิน ไชน่าทาวน์ และ NOB 
HILL ส่วนเส้นทางสาย POWELL-MASON และ POWELL-
HYDE จบเส้นทางใกล้กับ FISHERMAN’S WHARF ได้ตาม
อัธยาศัย



มื้อเที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ลอสแองเจลิส โดยสายการบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 
UA215
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

17.16 น. น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ
ลอสแองเจลิส  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อม
ตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋า 
(อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 15-20 องศาเซลเซียส) 



มื้อค่ า บริการอาหารค่ า    ณ  ภัตตาคาร

DOUBLE 
TREE BY 
HILTON 
LOS ANGELES 
ROSEMEAD 
หรือเทียบเท่า 

น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองลอสแองเจลิส 
(LOS ANGELES) หรือรู้จักในชื่อ แอล เอ (LA) ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ติดมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากร
มากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และการบันเทิง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 



DAY 4 

27 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นน าทุกท่านถ่ายภาพกับ ป้าย HOLLYWOOD ซึ่งเห็นได้จาก
ภาพยนตร์หลายๆ เรื่อง ด้วยป้ายแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของ
ดินแดนแห่งนี้ ตั้งอย่างโดดเด่นอยู่บนเนินเขามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1923 
เขียนด้วยตัวอักษรว่า“HOLLYWOOD” มีสีขาว สูงถึง 14 เมตร 
เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องมาถ่ายภาพกับป้ายแห่งนี้
จากนั้นนาท่าน ชมหอดูดาวกริฟฟิท GRIFFITH OBSERVATORY 
หอดูดาวแห่งตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะกริฟฟิท บนภูเขาเม้าท์ฮอลลีวู้ด 
ซึ่งสามารถมองเห็นเมืองลอสแอนเจลิสได้อย่างงดงามในยามค่าคืน 
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 



จากนั้นน าท่านสู่ J. PAUL GETTY CENTER เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มี
ชื่ อ เสียง ก่อตั้ง โดย เจ พอล เก็ตติ ซึ่งจุดเด่นของตึกนี้คือ เป็น
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ออกแบบโดยสถาปนิค RICHARD MEIER สร้าง
อยู่บนพื้นที่ 750 เอเคอร์ บนเนินเขาซานตา โมนิก้า โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
เป็นที่เก็บศิลปะหลายประเภทเช่น ภาพวาด รูปแกะสลัก ภาพถ่าย ของเก่า
ยุคสมัยกรีกและโรมัน คนรักงานศิลปะทั้งหลายไม่ควรพลาดด้วยประการ
ทั้งปวง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



จากนั้นน าท่านสู่ เวนิส บีช (VENICE BEACH) เป็นหนึ่งสถานที่ที่คึกคัก
มากที่สุดในลอสแอนเจลิส ถือว่าเป็นแหล่งรวมตัวของนักท่องเที่ยวจากทั่ว
โลก และประชากรชาวแอลเออีกด้วย ย่านนี้โด่งดังในเรื่องของสเก็ตบอร์ด
เป็นอย่างมาก เนื่องจากที่เวนิส บีช มีลานสเก็ตบอร์ดที่ใหญ่ที่สุด หรือที่
เรียกกันว่า BOARDWALK มีความยาวเกือบๆ 2 ไมล์ ส่วนใครที่อยากจะ
ไปเดินริมชายหาดเขาก็แยกโซนของ OCEAN FRONT WALK ไว้ให้ ตรงนี้
เป็นโซนที่นักท่องเที่ยวเยอะสุดๆ และฮิตมาก เพราะวิวของที่นี่นี้ชวนให้นึกถึง
ภาพยนตร์ และซีรี่ย์ฝร่ังหลายเร่ือง 



จากนั้นเดินทางต่อสู่ ท่าเรือซานตาโมนิกา (SANTA MONICA PIER) ที่
มีชื่อเสียงระดับโลกประกอบด้วยท่าเรือสองท่าติดกัน โดยท่าเรือฝั่งที่ยาวกว่า
ซึ่งมีร้านขายเหยื่อตกปลาและร้านอาหารอยู่ปลายสุดของท่าเรือนั้นสร้างขึ้น
ในปี 1909 ในรูปแบบท่าเรือทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ส่วนท่าเรือฝั่งที่
สั้นกว่านั้นสร้างขึ้นในปี 1916 โดยชั้นพลาซ่าที่เชื่อมท่าเรือทั้งสองฝั่งเป็น
บ้านของสวนสนุกแบบดั้งเดิม ซึ่งประกอบด้วยรถไฟเหาะตีลังกา ม้าหมุนที่ท า
จากไม้ และชิงช้าสวรรค์ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของลอสแอนเจลิสที่เป็นที่
รู้จักมากที่สุด ชิงช้าสวรรค์แห่งนี้ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และจะสว่างไสว
จากการแสดงแสงสีจากหลอด LED ในทุกคืน ท่าเรือแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ าขนาดเล็ก โรงเรียนสอนออกก าลังกาย และร้านอาหารเลิศรสอีก
จ านวนมากให้เลือกรับประทานอีกด้วย



มื้อค่ า บริการอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร
DOUBLE 
TREE BY 
HILTON 
LOS ANGELES 
ROSEMEAD 
หรือเทียบเท่า 



DAY 5 

28 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าทุกท่านสู่ งานปีใหม่ไทย หรือ วันสงกรานต์ประจ าปี 
2019 ณ เมืองลอสแองเจลิส “ THAI NEW YEAR 
(SONGKRAN) FESTIVAL 2019” งานนี้เป็นหนึ่งใน
เทศกาลที่ ใหญ่ที่สุกที่ถูกจัดขึ้นในเมืองลอสแองเจลิส มี
อาหารไทยที่ทุกท่านคุ้นเคยมากมาย ทั้ง ก๋วยเตี๋ยว แกง
กะหรี่ ผัดไทย ส้มต า ขนมหวานต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
ตลอดสองข้างทาง



ทั้งนี้ยังมี กิจกรรม การแสดงต่างๆ อาทิ เช่น การประกวดสาวงาม การ
แสดงร า การแสดงดนตรีแจ๊ส โชว์เสื้อผ้าชาวเขา มวยไทย สาธิตการการ
ปรุงอาหารไทย สาธิตการแกะสลักผลไม้ การแกะสลักน้ าแข็ง
*หากเวลาเอื้ออ านวยส าหรับท่านที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศออกไปช้อปปิ้ง 
เลือกซื้อสินค้า ขอน าท่านเดินทางสู่ Citadel Outlet ศูนย์การค้าเอาท์เล็ต
กลางแจ้ง (ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 นาที) พร้อมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อ
ดังมากมาย อีกทั้งภัตตาคารและร้านอาหารมากมาย อิสระให้ท่านได้มีเวลา
เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาในงาน
เทศกาลอย่างเต็มที่



มื้อค่ า บริการอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร
DOUBLE 
TREE BY 
HILTON 
LOS ANGELES 
ROSEMEAD 
หรือเทียบเท่า 



DAY 6

29 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (รัฐเนวาด้า) (อุณหภูมิ
โดยเฉลี่ย 15-25 องศาเซลเซียส) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่งโมงครึ่ง) ระหว่างเส้นทางผ่าน เมืองบาร์สโตว์ 
(BARSTOW) ใ น เ ข ต ปกครองซ าน เ บ อ ร์ น า ร์ ดิ โ น  (SAN 
BERNARDINO COUNTY) ซึ่งอยู่ห่างจากแอลเอประมาณ 130 
ไมล์ หรือใช้เวลาประมาณ 2-2 ชั่วโมงครึ่ง



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อผ่าน เมืองเบเคอร์   (BAKER) ซึ่งเป็นประตู
สู่หมู่บ้านแห่งความตาย (DEATH VALLEY) ในเขตอุทยานทะเลทรายโม
ฮาวี และที่เมืองเบเคอร์นี้เอง จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิ (THERMOMETER)
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกติดตั้งอยู่ เป็นที่ระลึกถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ 134 องศา
ฟาเรนไฮต์ หรือ 56.67 องศาเซลเซียส ซึ่งเคยวัดได้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่หมู่บ้านแห่งความตายเมื่อ ค .ศ. 1913 จนเข้าสู่
ลาส เวกั ส นครที่ ไ ม่ เ ค ยหลั บ  น า คณ ะ ไ ปช้ อ ปปิ้ ง ที่  OUTLET 
BARSTOW ที่มีร้านค้าสินค้าชั้นน าของอเมริกากว่า 150 ร้านค้าให้
ท่านได้เลือกซื้อหาอย่างจุใจ 



มื้อค่ า บริการอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร

EXCALIBUR 
HOTEL & 
CASINO 
หรือเทียบเท่า

ท่องราตรีลาสเวกัส STRIP เขตย่านใจกลางเมืองแหล่งรวมความบันเทิงและคาสิโน 
แสงสีเสียงของยามค่ าคืนบ่งบอกถึงการเริ่มต้นแห่งวัน ณ เมืองนี้ บนถนนเส้นนี้มี
ความบันเทิงมากมายหลายสิ่งให้ท่านได้ชม อาทิ น้ าพุเต้นร า หน้าโรงแรมเบลลาจิโอ
, บรรยากาศของเวนิส เมืองโรแมนติก ของโรงแรมเวเนเชียน, โชว์ภูเขาไฟระเบิด ที่
โรงแรมมิราจ ให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดค่ าคืน



DAY 7

30 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (WEST RIM) (ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดผู้ที่หลงใหลใน
การผจญภัย หุบผาของแกรนด์แคนยอนทอดตัวสู่เบื้องล่างกว่า 2,000 เมตรเหนือแม่น้ า
โคโลราโด เข้าสู่ VISITOR CENTRE ของชาวอินเดียแดงเผ่าวอลเออไพ (HUALAPAI) ชน
พื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตนี้มานานนับศตวรรษ การเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในเขตเวสต์ริม อยู่
ในการบริหารจัดการโดยศูนย์บริการนักท่องเที่ยววอลเออไพ โดยจัดบริการรถรับ -ส่ง แบบ 
HOP ON HOP OFF โดยท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของหุบผาแกรนด์แคนยอนได้จากจุดชม
วิว EAGLE POINT, GUANO POINT และ HUALAPAI RANCH ที่จ าลองถึงบ้านเรือนและ
ความเป็นอยู่ในยุคอดีต ไฮไลท์ของการชมแกรนด์แคนยอนคือ การเดินบน “สกายวอล์ก”    
(SKYWALK) สิ่ง ก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างน่าทึ่ง ทางเดินกระจกรูปร่างคล้ายเกือก
ม้ายื่นออกมาจากขอบผาไปประมาณ 21 เมตร เสมือนการเดินบนอากาศด้วยระดับความสูง
กว่า 1,450 เมตร อีกหนึ่งความประทับใจและประสบการณ์เพียงแห่งเดียวในแกรนด์แคนยอน
นี้



เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น าท่านเดินทางกลับสู่ นครลาสเวกัส ระหว่างเส้นทางแวะชมทัศนียภาพเหนือ 
เขื่อนฮูเวอร์ เขื่อนยักษ์คอนกรีตขนาดใหญ่กั้นแม่น้ าโคโลราโด โดยมีจุดประสงค์
เพื่อป้องกันอุทกภัย, กักน้ าไว้ใช้ในการกสิกรรม , สงวนพันธ์ปลา และสร้าง
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ า สร้างเสร็จในปีค .ศ. 1935 ในขณะนั้นเป็นเขื่อน
โครงสร้างคอนกรีตขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ผลิตไฟฟ้าใหญ่
เป็นอันดับที่ 34 ของโลกนอกจากนี้ผลจากการสร้างเขื่อน ท าให้เกิดทะเลสาบ
ฝีมือมนุษย์ คือ ทะเลสาบมี้ด (LAKE MEAD)



EXCALIBUR 
HOTEL & 
CASINO 
หรือเทียบเท่า

มื้อค่ า บริการอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร



DAY 8

1 MAY 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตลิอสแองเจลิส โดย
สายการบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UA1762 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

10.18 น. น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส หลังผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออก
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 



เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น าท่านเดินทางเที่ยวชม นครลอสแองเจลีส หรือเรียกสั้นๆ ว่า “แอลเอ” ได้ชื่อ
ว่าเป็นเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก ภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อม 
รอบตลอดแนวชายฝั่ง ท าให้อากาศอบอุ่นสบาย มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกหลาย
แห่ง และยังเป็นปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ รูท 66 (ROUTE 66) 
ย่านไฮโซเขตโรดีไอไดร์ฟ ย่านเบเวอรี่ ฮิลล์ส  (BEVERLY HILLS) ไลฟ์สไตลล์
ของสังคมชั้นสูง ถนนฮอลลีวูด (HOLLYWOOD) สถานที่อันมีชื่อ เสียง
ทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ชมฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ที่ดาราดัง
แห่งฮอลลีวูด ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ และด้านหน้า
ของ ไชนีสเธียร์เตอร์ เข้าสู่ย่านแอลเอดาวน์ทาวน์ 4 ถนน OLVERA ซึ่งเป็น



จากนั้นได้น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส เพื่อเตรียม
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

DAY 9

2 MAY 2019

00.50 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน 
โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR015
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 20 ชั่วโมงครึ่ง จาก ลอสแองเจลิส –
กรุงเทพ)

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร



DAY 10

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน 
(เพื่อท าการเปลี่ยนเครื่อง)

หมายเหตุ 
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลาและสายการบิน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ

11.10 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
พร้อมความประทับใจ

3 MAY 2019

05.45 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน 
อีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR211



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ

ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 3-4  ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 5-9  ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 10  ท่าน ราคาท่านละ
ตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศ (TG) ราคาเร่ิมต้นประมาณ 

กรุณาสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการ 
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)



อัตราค่าบริการนี้รวม อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สาย
การบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับ
เดียวกัน 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ใน
รายการ

5. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 4,000,000.-
บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, 
ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง

4. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก



กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท
🗸 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
🗸 ช าระโดยเงินสด
🗸 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  
🗸 ช าระผ่านระบบ PAYMENT GATEWAY
🗸 ช าระโดยบัตรเครดิต (ไม่รวมค่าบริการ SERVICE CHARGE)

ชื่อบัญชี บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน 

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
การยกเลิก  : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30  วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

“การจอง”

เงื่อนไขการช าระเงิน



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (1)
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา

หยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้อง

กราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ

หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่ อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดี

จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (2)
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า
และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสาร

การเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ 
ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (3)
16. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้

ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ /หรือความประมาทจาก
ตัวนักท่องเที่ยวเอง

18. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะ
ร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

19. ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งไ ด้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะ
พยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

20. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจ
ถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

21. เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


