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วนัที� �  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ลอสแองเจลิส 

�8.3� น. คณะพร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ  ตวัอกัษร M ประตู � เคาน์เตอร์สายการบิน   คาเธ่ย ์

แปซิฟิก โดยมีเจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

11.40 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯสู่ฮ่องกง เที�ยวบินที� CX 750 

�5.35 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

16.3� น. เหินฟ้าต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินลอสแองเจลิส โดยเที�ยวบินที� CX ��2 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล **** 

�3.15 น. เดินทางถึง เมืองลอสแองเจลิส หรือที�รู้จกัในชื�อ แอลเอ (L.A.) ตั�งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็น

เมืองใหญ่ที�มีประชากรมากที�สุดอนัดบั 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ� งในศูนยก์ลาง

ทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นวฒันธรรม และการบนัเทิง หลงัจากผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) ตั�งอยู่ทาง

ตะวนัออกของซานตา โมนิกา้ และดว้ยพื�นที�มากกว่า �,�00 ไร่ของภูมิประเทศอนัเขียวขจี อีก

ทั�งยงัเป็นสวนสาธารณะเทศบาลที�ใหญ่เป็นอนัดบั 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทาํให้กริฟฟิธ

พาร์ค ได้ชื�อว่าเป็นสวนสาธารณะที�เหมาะสําหรับการพกัผ่อนหย่อนใจ นั�งปิคนิค และยงั

สามารถทาํกิจกรรมสนุกๆ ไดห้ลายอยา่ง เช่น การปีนเขา ขี�มา้ เป็นตน้ นอกจากนี�  ยงัมีหอดูดาว

ให้ได้ขึ�นไปสํารวจอีกด้วย จากนั� นนําท่านสู่ย่านฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาที�ได้

สร้างสรรคห์นังดงัจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ชาวโลกไดช้มมากมายนับไม่ถว้น ท่านจะไดช้ม 

ไชนีส เธียเตอร์  (Chinese Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ และชม ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ 

เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ� งเป็นถนนที�ดาราระดบัฮอลลีวูดเป็นจาํนวนมาก ได้

ประทบัรอยมือและรอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนนแห่งนี� ซึ� งท่านจะไดถ่้ายรูปกบัรอยมือ รอยเทา้ ของ

เหล่าดาราชื�อดงัที�ประทับไวพ้ร้อมชื�อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด เช่น ทอม 

แฮงค,์ แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี�, ทอม ครูซ เป็นตน้ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็  

เขา้พกัโรงแรม DoubleTree by Hilton Los Angeles Rosemead หรือเทียบเท่า ( - / - / D ) 
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วนัที� �  ลอสแองเจลสิ (ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ)  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

นาํท่านเยี�ยมชมโรงถ่าย ยนิูเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนื�อที�กวา่ 1,000 ไร่ ท่านจะไดช้ม

เบื�องหลงัเทคนิคและขั�นตอนของการถ่ายทาํภาพยนตร์อยา่งละเอียด สัมผสักบัฉากใหญ่โต 

มโหฬาร ที�ใชใ้นการถ่ายทาํจริงของภาพยนตร์ที�โด่งดงัเรื�องต่างๆ เช่น คงิคอง จอวส์ฯลฯ ชม

อาคารบา้นเรือนที�ใชใ้นการ ถ่ายทาํภาพยนตร์เรื�องดงัจากฮอลลีวดูตื�นเตน้และสนุกสนานผจญ

ภยัเครื�องเล่นทนัสมยั SIMPSON, JURASSIC PARK, TERMINATOR-� หรือตื�นตากบั � D ที�

ให้ความรู้สึกสมจริงเหมือนกบัท่านไดเ้ขา้ไปอยูใ่นภาพยนตร์ดว้ย กบัเครื�องเล่น 

TRANSFORMERหรือชมการแสดงสุดยอดทางเทคนิค UNDER WATER WORLD และพบ

กบัโชวล่์าสุดของที�นี� นั�นคือ FAST AND FURIOUS  และพบกบัโซนใหม่ล่าสุด ที�เพิ�งเปิดตวั

เมื�อไม่นานนี�  THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER 

 (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวก)  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็  

เขา้พกัโรงแรม DoubleTree by Hilton Los Angeles Rosemead หรือเทียบเท่า ( B / - / D ) 
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วนัที� �  ลอสแองเจลสิ – ลาสเวกสั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองที�ตั�งอยูใ่นรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที�ที�ชาว

อเมริกนัและคนทั�วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือนกัเขียนบางคนให้ชื�อว่า

เป็น "America's Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกสัเป็น สถานที�ที�มี

ลกัษณะพิเศษเพราะเมืองทั�งเมืองเจริญเติบโตขึ�นมาจากความกา้วหนา้ของกิจการการพนนั เป็น

แรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที�ยวหลั�งไหลเขา้มา ต่อมาได้พฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง

ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ ซึ� งลว้นแลว้แต่มี

ความโอ่อ่าอลงัการ ขนาดใหญ่มากกวา่ที�อื�นในโลกเลยกว็่าได ้ 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย พาทุกท่านชอ้ปปิ� งที� ลาสเวกัส พรีเมี�ยม เอาท์เล็ต (Las Vegas Premium Outlets) ซึ� งเป็น

แหล่งชอ้ปปิ� งที�ดีที�สุดและใหญ่ที�สุดในลาสเวกสั และยงัมีสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น 

Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss sixty, Calvin 

Klein เป็นตน้  

เยน็  อิสระอาหารเยน็ เพื�อความสะดวกของท่านในการชอ้ปปิ� ง 

เขา้พกัโรงแรม Monte Carlo Las Vegas Resort and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / - ) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� �  ลาสเวกสั – แกรนด์แคนย่อน (สกายวอร์ค) – ลาสเวกสั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 
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นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ท่านจะไดพ้บกบัความยิ�งใหญ่ของภูผาหิน

ที�สร้างสรรคจ์ากธรรมชาติมานบัลา้นๆปี  

เที�ยง  รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอ่น 

Eagle Point, Skywalk Glass Bridge  สกายวอร์คเป็นสะพานแกว้เกือกมา้ที�มีความสูง �,��� 

feet หรือ �,��� เมตร เหนือแม่นํ� าโคโลราโด ที�ทอดผ่านหุบเหวของแกรนต์แคนย่อน พิสูจน์

มาแลว้ว่าสามารถทานแรงของรถต่างๆและพายหุนักๆไดอ้ย่างปลอดภยั ระหว่างทางเดินนั�น

เป็นกระจกใส ถา้มองลงไปจะเห็นเหวที�อยู่ดา้นล่างไดอ้ย่างชดัเจนและหวาดเสียว ให้ท่านได้

ประทบัใจกบัประสบการณ์นี�  (Skywalk Glass Bridge ไม่อนุญาตให้นาํกลอ้งถ่ายรูปส่วนตวัขึ�น

ไปถ่าย ตอ้งใชบ้ริการของอุทยานเท่านั�น ราคาใบละ �� เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์สําหรับเก็บ

กลอ้งถ่ายรูป)  ** หากท่านต้องการนั�งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวมุมสูงของแกรนด์แคนย่อน กรุณา

แจ้งความประสงค์ล่วงหน้ากับหัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ ��� เหรียญ ต่อท่าน ** 

Guano Point จุดนี� ท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี�ลบัของแกรนด์แคนย่อนและ

แม่นํ� าโคโลราโด 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ เพื�อความสะดวกของท่านในการเดินเล่นในลาสเวกสั 

เขา้สู่โรงแรม Monte Carlo Las Vegas Resort and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / - ) 

 

 

 

 

 

 

วนัที� �  ลาสเวกสั – เมืองเรโน่ – ทะเลสาบทาโฮ้ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินลาสเวกสั เพื�อเดินทางสู่เมืองเรโน่ 

11.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองเรโน่ โดยสายการบินเซาท์เวสต์ แอร์ไลน์ (Southwest Airlines) โดย

เที�ยวบินที� WN �756 
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��.�� น. เดินทางถึงเมืองเรโน่ หลงัจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ นาํทุกท่านสู่ภตัตาคารเพื�อรับประทาน

อาหารกลางวนั 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นาํทุกท่านเดินทางสู่ National Automobile Museum พิพิธภณัฑ์ยานยนต ์แหล่งรวบรวมทั�ง

ความรู้ และรถโบราณมากมาย สําหรับผูที้�ชื�นชอบรถยนต ์หรือ รถโบราณ(คลาสสิค) ท่านจะ

ตกหลุมรักพิพิธภณัฑแ์ห่งนี� อยา่งแน่นอน  จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่เมือง  South Lake Tahoe 

เมืองพกัผ่อนยอดฮิตของคนอเมริกนัและมี ทะเลสาบที�ลึกที�สุดเป็นอนัดบัสองของอเมริกาอีก

ดว้ย  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็  

เขา้พกัโรงแรม Harveys Lake Tahoe Hotel and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

วนัที� 6  South Lake Tahoe – ช้อปปิ� ง Vacaville Outlet – ซานฟรานซิสโก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่จุดชมววิของ Emerald Bay ทะเลสาบที�ถกูยกยอ่งวา่เป็นทะเลสาบมรกตดว้ย 

  เพราะเกิดจากการละลายของหิมะที�ไหลจากบนยอดเขาแลว้มารวมตวักนับนพื�นที�ที�มีลกัษณะ 

  เป็นแอ่ง กาํเนิดขึ�นเมื�อประมาณ � ลา้นปีก่อน ทะเลสาบแห่งนี�ไม่มีพื�นที�ติดต่อกบัทะเลเลย นํ�า 

  ในทะเลสาบจึงเป็นนํ�าจืดและมีความใสสะอาดเป็นอยา่งมากมีความลึกอยูที่�ประมาณ �,��� ฟุต 

  ถือเป็นทะเลสาบที�มีความลึกเป็นอนัดบั � ของทวปีอเมริกาเหนือ อีกทั�งท่านยงัไดช้มวิวทศัน์ที� 

  สวยงามแวดลอ้มไปดว้ยภเูขาสูงสลบักบัป่าสนที�อยูร่อบๆทะเลสาบ ถือวา่เป็นเส้นทางชมวิวที� 

  สวยที�สุดในอเมริกาเลยกว็่าได ้จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ Vacaville Premium Outlets ท่านจะได ้

  พบกบัสินคา้แบรนดเ์นมอีกมากมาย ในราคาที�ไม่สามารถปฏิเสธได ้อาทิเช่น GUCCI,   

  COACH, GAP, AMANI, Ck, FOSSIL, FOREVER 21, VICTORIA SECRET, BATH AND  

  BODY, DKNY, COTTON ON, TOMMY และอื�น ๆ อีกมากมาย 

เที�ยง อิสระอาหารกลางวนั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� งของทุกท่าน 
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บ่าย ไดเ้วลาสมควร นาํทุกท่านเดินทางสู่เมือง ซานฟรานซิสโก ดินแดนที�มีเอกลกัษณ์ดว้ยอาคารตึก

รามน้อยใหญ่ลว้นสร้างอยู่ตามเนินเขาสูงๆ ตํ�าๆ ของตวัเมืองซึ� งตั�งอยู่ในโอบลอ้มของขนุเขา

และทะเล นาํท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ท่าเทียบเรือที�มีชื�อเสียงและเป็นศูนยร์วมของ

ตลาด ร้านอาหารทะเลสดๆ ร้านขายของมากมาย พร้อมกบัชมสะพานโกลเด้นเกท อนัโด่งดงั

และแวะใหท่้านเกบ็ภาพเป็นที�ระลึก 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็  

เขา้พกัโรงแรม Hilton Garden Inn– Oakland Bay Bridge หรือเทียบเท่า ( B / - / D ) 

 

 

 

วนัที� �  ซานฟรานซิสโก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

นาํทุกท่านนั�งรถราง (Cable Car) ซึ� งรถรางถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองซานฟรานอยา่งหนึ� ง

โดยผูใ้ดที�เดินทางมาท่องเที�ยวยงัเมืองซานฟรานซิสโกก็จะตอ้งลองนั�งรถราง เพื�อสัมผสักับ

ประสบการณ์แปลกใหม่และยงัไดส้ัมผสักบัวิวทิวทศัน์ที�สวยงามโดยรอบของเมืองดว้ย จากนั�น

นาํท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า “ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนที�คดเคี�ยวที�สุดใน

โลกและสองขา้งทาง มีไมป้ระดบัมากมายอยา่งสวยงาม จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ยอดเขา Twin 

Peak เพื�อชมความงามของเมืองซานฟรานซิสโก ซึ� งเป็นจุดชมวิวที�สวยที�สุดในการถ่ายภาพ

แบบ Panorama ��� องศา 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นาํท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s Wharf  ลงเรือเฟอร์รี� เพื�อ “ล่องเรือ” ชมอ่าวซานฟรานซิสโก 

เพลิดเพลินกับอากาศสดชื�นพร้อมชมความงามของตัวเมืองซึ� งตั� งอยู่ริมอ่าวที�มีธรรมชาติ

สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งในโลก เรือจะแล่นผ่านคุกอัลคาทราส ซึ� งครั� งหนึ� งเคยเป็นคุกที�ไดชื้�อว่า

เป็นคุกที�แขง็แกร่งมากที�สุดในสมยันั�นนักโทษที�มีชื�อเสียงมากที�สุดซึ� งเคยถูกคุมขงัอยูที่�นี�และ

เสียชีวิตในคุกแห่งนี�ก็คือ “อลัคาโปน” เจา้พ่อมาเฟียแห่งนครชิคาโกนั�นเอง  จากนั�นนาํท่าน 
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 ชอ้ปปิ� งยา่น Union Square ยา่นใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก ท่านสามารถเลือกซื�อสินคา้แบ

รนด์ดงัในห้าง Macy's Union Square ที�มีครบครันให้ท่านเลือกโดยเฉพาะเครื�องสําอางคย์ี�ห้อ

ต่างๆ ทั�งของอเมริกาและยโุรป และทุกท่านยงัไดส่้วนลดพิเศษสาํหรับนักท่องเที�ยวอีกดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ (B / L / D) 

เมื�อไดเ้วลาอนัสมควรแลว้นาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบินซานฟรานซิสโกเพื�อเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 

��.�� น. เหินฟ้าจากซานฟรานซิสโกสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� CX ��� 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� �  ซานฟรานซิสโก – ฮ่องกง 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล**** 

 

วนัที� �  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

��.�� น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

��.�� น. ออกเดินทางต่อ โดยเที�ยวบิน CX ��� 

��.�� น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัห้องเดี�ยวเพิ�ม 

�� ธ.ค. �� – � ม.ค. �� ���,��� ���,��� �6,��� 
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กรุ๊ปขั�นตํ�าเดนิทาง �� คน ในกรณมีีกรุ๊ปตํ�ากว่า �� คน จะมีการเปลี�ยนแปลงราคา 

 

อตัรานี�รวม: 

 ค่าตั�วเครื�องบินไป – กลบั Economy Class สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CATHAY PACIFIC) 

 ค่าตั�วเครื�องบินภายในประเทศ Economy Class 

 ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหารตามรายการที�ระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าเขา้ยนิูเวอร์แซล สตดิูโอ 

 ค่าเขา้อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอ่น และ สกายวอร์ค 

 ค่าขนกระเป๋าซึ� งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ � ใบ นํ� าหนักไม่เกิน �� กิโลกรัม หาก

นํ�าหนักหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกว่าที�กาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินที�

เคาน์เตอร์เช็คอิน 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ �,���,��� บาท ในกรณีเสียชีวิต (สําหรับผูที้�อายไุม่เกิน 

�� ปี) 

 ค่ารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ ���,��� บาท (สาํหรับผูที้�อายไุม่เกิน �� ปี) 

 ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบตัิเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางที�มีอายเุกิน �� ปี 

อตัรานี�ไม่รวม : 

 ค่าหนงัสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ค่านํ�าหนกักระเป๋าเกินจากที�สายการบินกาํหนดไว ้

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหารเครื�องดื�ม ,ค่าโทรศพัท ์,ค่าซกัรีดและอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม �% และค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 

 ค่าทิปยกกระเป๋า (� USD ต่อใบ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ (� USD ต่อวนัต่อคน) 

 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที�ตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ 
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เงื�อนไข: 

 ท่านสามารถสํารองที�นั�งโดยจ่ายมดัจาํล่วงหนา้ท่านละ ��,��� บาท ส่วนที�เหลือชาํระก่อนวนัเดินทาง

ไม่นอ้ยกว่า �� วนั 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้ของสาย

การบิน ,เหตุจากอุบติัเหตุ ,ภยัธรรมชาติ ,การจลาจล ,การนดัหยดุงาน 

 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเขา้เมืองของประเทศนั�นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได ้ซึ� งเป็นเหตุ

จากเอกสารไม่ถูกตอ้งหรือทาํสิ�งผิดกฏหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ที�ไม่รับผิดชอบ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยดึประโยชน์ของท่านเป็น

หลกั 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนั หกัค่าบริการ �,��� บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนัขึ�นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ ��,��� บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั�งหมด ��� % ของราคาทวัร์ 

  ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่า

มดัจาํที�พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเที�ยวบิน

พิเศษเช่น  EXTRA  FLIGHT และ  CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั�งหมดเนื�องจากค่า

ตั�วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั�นๆ 

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที�สาม กรณีที�เป็นผูใ้หญ่และตอ้งการ

พกั � ท่านต่อหนึ�งห้องหรือเด็กพกักบัผูใ้หญ่ � ท่านต่อหนึ�งห้อง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทั�งนี� เพื�อ

หลีกเลี�ยงเพลิงไหมใ้นห้องพกั ซึ� งเป็นหนึ�งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ*** 

 

 

 

 

                   

 

 

รายการและราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั�วโดยสารเครื�องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั�วและภาษีนํ�ามนั และอื�นๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษทัอกีครั�ง 
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