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ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/1967 

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 

(อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน 79,990 12-20 ต.ค. CI) 

โปรแกรมเท่ียวครบ ไปกับเราใคร ๆ ก็บอกว่าสนุก 
เยือนดินแดนแห่งอิสรภาพ อเมริกาตะวันตก  9 วัน 6 คืนเ 

เท่ียวเมืองสวย ซานฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส ลาสเวกัส  
แกรนด์แครนย่อน เดินสกายวอร์ค เที่ยวอุทยานโยเซมิติ เอาท์เลต 

พิเศษ !! นอนเมืองสวยซานฟรานซิสโก 2 คืน, เมนูหลากหลาย ไทย จีน ท้องถิ่น 

โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ( CI )  
 

 

 
 

 

 

 

 

ขอเชญิทกุทา่นเดนิทางสู่เมอืงในฝนัของนกัเดนิทาง 

> เมอืงสวยซานฟรานซสิโก  ถา่ยรปูสะพานโกเดน้เกท  ลอ่งอา่วซานฟรานซสิโก 

> อุทยานโยเซมติ ิ

> เมอืงแสงไฟลาสเวกสั > แกรนดแ์คนยอ่นรวมตัว๋ + สกายวอรค์แลว้ 

> ถนนฮอลลวีดู ลอสแองเจลสิ พรเีมีย่มเอาทเ์ลต 

> เมนูหลากหลาย ไทย ,จนี , ทอ้งถิน่  และ เมนพูเิศษ ปดูนัเจีย้น 

โรงแรมระดบัคณุภาพด ี

 

วนัเดนิทาง  วนัที่ 12-20 ต.ค. 2562 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอยีดในการเดนิทาง 

วนัเสารท์ี่ 12 ต.ค. 2562 กรุงเทพฯ – ไทเป – ออนตารโิอ – ลอสแองเจลลสิ  [1] 

08.00 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อักษรแถว S ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า แอร์ไลน์

โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

11.00 น.  เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ ประเทศไต้หวัน เท่ียวบินท่ี  CI 834 

15.40 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

18.10 น. ออกเดินทางต่อจากไต้หวัน สู่  สนามบินนานาชาติออนตาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบินท่ี  CI 024 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **** 

15.15 น.  เดินทางถึง เมอืงออนตารโิอ  หลังจากผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรยีบรอ้ยแล้ว 

จากนัน้ น าท่านเดินทาง สูเ่มอืงลอสแองเจลลสิ  หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ แอล.เอ. (ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 45 นาที) ตั้งอยู่ในรฐัแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดเป็นอันดับ 

2 ของประเทศ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 เข้าพักท่ีโรงแรม  Doubletree by Hilton Hotel Los Angeles - Rosemead  ( - /- / D ) 

 

วนัอาทติยท์ี ่13 ต.ค. 2562 ลอสแองเจลลสิ – ถนนฮอลวิดู วอลก์ ออฟเฟม - ลาสเวกสั พรเีมีย่ม เอาทเ์ลต็ – 

ลาสเวกสั [2] 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

จากนั้น  เดินทางสู่ ย่าน ฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายา ท่ีได้สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้

ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่ถ้วน 

จากนั้น  ชม แมนไชนสี เธียเตอร ์(Mann’s Chinese Theater  โรงภาพยนตร์สถาปตัยกรรมแบบจนีประยุกต์ 

ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น TCL Chinese Theatre และชม ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood 

Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนท่ีดาราระดบัฮอลลีวูดได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่ง

นี้เป็นจ านวนมาก ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับ รอยมือ รอยเท้า ของเหล่าดาราชื่อดังท่ีประทับไว้พร้อม

ชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด เช่น ทอม แฮงค์, แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี่, ทอม 

ครูซ เป็นต้น  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าทุกท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัส เมืองท่ีตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 328 กม. ใช้เวลาประมาณ 6 

ชั่วโมง) เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกันและคนท่ัวโลกให้ฉายาว่า 

"เมืองแห่งบาป (Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็น 

"America's Playground" หรือ สนามเด็กเล่นของคน

สหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานท่ีๆมีลักษณะพิเศษเพราะ

เมืองท้ังเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้

น ักท ่อง เ ที ่ย วหลั ่ง ไหล เ ข้ามาสู่ เมืองแห่งนี้  ต่ อมาได้พัฒนาไปสู่ ธุ ร กิจบริการใกล้ เ คียง

ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความ

โอ่อ่าอลังการขนาดใหญ่มากกว่าท่ีอื่นในโลกเลยก็ว่าได้ 

จากนั้น  เมื่อท่านเดินทางถึง เมืองลาสเวกสั น าทุกท่านช้อปปิ้งท่ี ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (Las Vegas 

Premium Outlets) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ีดีท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในลาสเวกัส และยังมีสินค้าแบรนด์เนม

ชั้นน ามากมาย อาทิเช่น Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, 

Energies, Miss sixty, Calvin Klein เป็นต้น  

เย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง 

จากนั้น เข้าพักท่ีโรงแรม  Excalibur Hotel and Casino  ( B / L / - ) 

 

วนัจนัทร์ที ่14 ต.ค. 2562 ลาสเวกสั – แกรนดแ์คนยอ่น – เดนิสกายวอรค์ – จดุชมววิ อเีกิล้ววิ – กวันา่ววิ

สกายวอลค์ – ลาสเวกสั  [3] 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของภูผาหินท่ี

สร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับล้านๆปี (ระยะทาง 128 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ชัว่โมง) 

จากนั้น เมื่อถึงแกรนดแคนย่อน น าท่านชมจุดส าคัญ ๆ ที่พลาดไม่ได้

อาทิ Eagle Point, Skywalk Glass Bridge พิเศษ !!! น าท่าน

เดินสกายวอร์คเป็นสะพานแก้วเกือกม้าท่ีมีความสูงถึง 4,000 

feet หรือ 1,200 เมตร เหนือแม่น้ าโคโลราโดท่ีทอดผ่านหุบ

เหวของแกรนด์แคนย่อนพิสูจน์แล้วว่าสามารถทานแรงของรถ

ต่างๆและพายุหนักๆได้อย่างปลอดภัย ระหว่างทางเดินนั้นเป็น

กระจกใสถ้ามองลงไปจะเห็นเหวท่ีอยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนและหวาดเสียวให้ท่านได้ประทับใจกับ

ประสบการณ์นี้ (Skywalk Glass Bridge ไม่อนุญาตให้น ากล้องถ่ายรูปส่วนตัวขึ้นไปถ่าย ต้องใช้
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บริการของอุทยานเท่านั้น ราคาค่ารูปตกใบละ 30 เหรียญโดยจะมีล็อคเกอร์ส าหรับเก็บกล้อง

ถ่ายรูป) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน 

จากนั้น น าท่านชม Guano Point จดุนี้ท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม 

ความลี้ลับของแกรนด์แคนย่อนและแม่น้ าโคโลราโด (หากท่านใด

ท่ีต้องการจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ สามารถแจ้งความประสงค์กับ

หัวหน้าทัวร์ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ $220 ต่อท่าน) 

จากนั้นเดินทางกลับ สู่ เมืองลาสเวกัส 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น เข้าพักท่ีโรงแรม Excalibur Hotel and Casino ( B / L / D ) 

 

วนัองัคารที ่15 ต.ค. 2562 ลาสเวกสั – BARSTOW OUTLETS – เฟรสโน [4] 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางจาก เมืองลาสเวกัส สู่ เมืองเฟรสโน โดยระหว่างทางแวะ Tanger Barstow 

Factory Outlets (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 .30 ชั่วโมง) ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า

ราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban 

Tommy Hifiger, GAP, Guese, American Eager Outfitters, Timber Land, Banana Republic, 

Calvin Klein, Samsonite. เป็นต้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) “เฟรสโน” เป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 

ของมลฑลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์กลางการธนาคารท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้าย

ตรงเวลาท่ีสุด อาคารท่ีสูงท่ีสุดในเมืองนี้มีเพียงแค่ 20 ชั้น จึงไม่

บดบังทิวทัศน์ชนบทของท่ีนี่ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมือง

ส าหรับ "มนุษย์เดินดิน" มากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า ดาวตลก/นักร้อง  แดนนี่ เคย์เคยกล่าวถึง

เมืองเฟรสโนไว้ว่า "ฮลัโหล(สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน" ในขณะท่ีชาวลอสแองเจลิสและชาว

ซานฟรานซิสโกซึ่งมองดูชาวเฟรสโนท่ีอยู่ระหว่างมหานครท้ังสองนี้เป็นเรื่องตลกและค่อนข้างดู

แคลนชาวชานเมืองเฟรสโนว่า "ร้อนเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรม ไม่มีชีวิตกลางคืน ฯลฯ" 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

   เข้าพักท่ีโรงแรม Radisson Hotel Fresno Conference Center  ( B / L / D ) 

 

วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562  เฟรสโน -  อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ – น้ าตกโยเซมิติ – ซานฟรานซิสโก (เมนูพิเศษ   

ปูดันเจี้ยน) [5] 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนั้น เดินทางจาก เมืองเฟรสโน สู่  อุทยานแห่งชาติโย เซมิติ 

(YOSEMITE NATIONAL PARK) (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อชมความงามทางธรรมชาติท่ี

สวยงามและสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก อุทยานแห่งชาติโยเซ

มิติถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1890 และมี

นักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชมกว่า 1 ล้านคนต่อปี สัมผัสธรรมชาติ 

ชมพันธ์ุไม้แปลกตา สายน้ าและน้ าตก โดยอุทยานแห่งนี้เป็น

อุทยานแห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา น าท่านแวะถ่ายรูป

เป็นท่ีระลึกตามจุดท่ีน่าสนใจและสวยงามต่างๆภายในอุทยาน  

น าท่านเท่ียวชมความงามโดยรอบของอุทยานท่ีมีความกว้าง

ใหญ่และมีพื้นท่ีท้ังหมดถึง 7 แสนกว่าเอเคอร์ ชมความยิ่งใหญ่

ของภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ El Capitan ท่ีมีความสูงถึง 

2,900 ฟุต ท่ีตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางของอุทยานแห่งชาติโยเซ

มิติ ชมความงามของ น้ าตกโยเซมิติ (Yosemite Falls) ท่ีความ

สูงถึง 2,425 ฟุตและไหลลงมาจากยอดเขาของภูเขาเซียร่า เน

วาด้า โดยน้ าตกนี้จะมีด้วยกันท้ังหมด 3 ชั้น ซึ่งมีความงามและความสูงแตกต่างกันไป 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่านเดินทาง สู่ เมืองซานฟรานซิสโก (ระยะทาง 178 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 

ชั่วโมง) ดินแดนท่ีมีเอกลักษณ์ด้วยอาคารตึกรามน้อยใหญ่ล้วนสร้างอยู่ตามเนินเขาสูงๆ ต่ าๆ ของตัว

เมืองซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมของขุนเขาและทะเล และอีกหนึ่งอย่างท่ีพลาดไม่ได้เมื่อท่านได้เดินทาง

มาถึงเมืองซานฟรานซิสโก นั่นก็คือ การได้รับประทานปูท่ีมีชื่อเสียงของเมืองนี้ นั่นคือ Dungeness 

Crab ปูชนิดนี้เป็นปูท่ีสามารถหาทานได้ท่ีเมืองนี้เท่านั้น 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น เข้าพักท่ีโรงแรม Four Point by Sheraton San Francisco Bay 

Bridge ( B / L / D ) 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่17 ต.ค. 2562  ซานฟรานซสิโก – นัง่รถราง – ถนนลอมบาด – ทา่เรอืฟชิเชอรแ์มน – ลอ่งเรอือา่ว

ซานฟรานซสิโก [6] 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนั้น น าทุกท่าน นั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งรถรางถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ

เมืองซานฟรานอย่างหนึ่งโดยผู้ใดท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยังเมือง

ซานฟรานซิสโกก็จะต้องลองนั่งรถรางเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์

แปลกใหม่และยังได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองด้วย 

น าท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า “ถนนย่านลอมบาด” 

เป็นถนนท่ีคดเค้ียวท่ีสุดในโลกและสองข้างทาง มีไม้ประดับมากมาย

อย่างสวยงาม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านสู่ ท่าเรอื Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอร์รี่เพื่อ“ล่องเรอื”ชม 

อ่าวซานฟรานซิสโก เพลิดเพลินกับอากาศสดชื่นพร้อมชมความงาม

ของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวท่ีมีธรรมชาติสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งใน

โลก เรือจะแล่นผ่าน คุกอัลคาทราส ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคุกท่ีได้ชื่อ

ว่า เป็นคุกท่ีแข็งแกร่งมากท่ีสุดในสมัยนั้นนักโทษท่ีมีชื่อเสียงมาก

ท่ีสุดซ่ึงเคยถูกคุมขังอยู่ท่ีนี่และเสียชีวิตในคุกแห่งนี้ก็คือ “อัลคาโปน” เจ้าพ่อมาเฟียแห่งนครชิคาโก

นั่นเอง 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น เข้าพักท่ีโรงแรม Four Point by Sheraton San Francisco Bay Bridge (B / L / D) 

 

วนัศกุร์ที ่18 ต.ค.2562 ซานฟรานซสิโก  [7] 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนั้น น าท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกท อันโด่งดงัมีเชื่อเสียงระดบัโกละ แวะให้

ท่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 
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จากนั้น น าท่านสู่ Palace of Fine Arts สถานท่ีตั้งของโดมรปูทรงโรมัน สิ่งปลูกสร้างท่ีสร้างข้ึนเมื่อกว่าร้อย

ปีท่ีผ่านมา สร้างข้ึนเพื่อใช้ในการจัดงาน World Fair ในสมัยก่อนซึ่งเมืองซานฟรานซิสโกเป็น

เจ้าภาพจัดงานในครั้งนั้น และสถานท่ีแห่งนี้ ยังเป็นสถานท่ีท่ีคู่บ่าวสาวมากมาย ใช้เป็นสถานท่ี

ถ่ายภาพแตง่งาน หรือแม้แต่การจดังานแต่งงาน ณ ท่ีแห่งนี้ รวมไปถึงเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์

อีกหลายเรื่อง รวมถึงละครของไทยด้วยเช่นกัน อาทิเช่น ละครเรื่อง “ทรายสีเพลิง” 

จากนั้น น าท่านเดินทางข้ึนเขาTwin Peak ชมความงามของเมืองซานฟราน

ซิสโกโดยรอบได้จากจดุนี้ ซึ่งเป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในการถ่ายภาพ

แบบ Panorama 360 องศา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่านช้อปปิ้งย่าน Union Square ย่านใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก 

ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังในห้าง Macy's Union 

Square ท่ีมีครบครันให้ท่านเลือกโดยเฉพาะเครื่องส าอางค์ยี่ห้อ

ต่างๆ ท้ังของอเมริกาและยุโรป และทุกท่านยังได้ส่วนลดพิเศษ

ส าหรับนักท่องเท่ียวอีกด้วย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

21.00 น. ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 

วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 ซานฟรานซิสโก – ไทเป [8] 

01.05 น. เหินฟ้าจาก สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก สู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน 

โดยเท่ียวบินท่ี CI003 

**** บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล **** 

 

วนัอาทติยท์ี ่20 ต.ค. 2562 ไทเป – กรงุเทพ [9] 

05.25 น เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

07.05 น. ออกเดินทางต่อ โดยเท่ียวบิน CI833 

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

****  END  OF  TOUR  **** 

*** หมายเหต ุ  รปูภาพประกอบสถานที่ทอ่งเทีย่วนี ้ใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ *** 

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดวิธีการยืน่วีซ่าอเมริกาท่ีเวบไซทต์าม ล้ิงดา้นล่างน้ี 
http://thai.bangkok.usembassy.gov/niv_howtoapply.html  

http://thai.bangkok.usembassy.gov/niv_howtoapply.html
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อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ทา่นละ 

(พกัหอ้งละ2ท่าน) 

เด็กอายตุ่ ากวา่ 12 ป ี

(นอนกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น) 

เด็กอายตุ่ ากวา่ 12 ป ี

นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

และไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัหอ้งเดีย่ว 

เพิม่ 

12-20 ต.ค. 62 79,990 75,990 69,999 15,000 

หากลกูคา้มตีัว๋เองอยูแ่ลว้ จากคา่ทวัรห์กัคนื 22,000 บาท 

** กรุป๊ขัน้ต่ าเดนิทาง 20 คน ในกรณมีกีรุป๊ต่ ากวา่ 20 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา ** 
 

*** โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เปน็ผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อ

หนึ่งห้องหรือเด็กพักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึง่ห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทัง้นี้เพ่ือหลีกเล่ียงความเสี่ยงในกรณีเกิด

เหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ 

ซ่ึงเป็นหนึง่ในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ *** 

   อตัรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CHINA AIRLINES) 

 ค่ารถรบั – ส่งตามรายการ 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดยีวกัน 

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 

 ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น้ าหนักใบละไม่เกิน 23กิโลกรัม หากน้ าหนักหรือจ านวน

ของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท(ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

 ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 

   อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ค่าเข้าชมละครบรอดเวย์ 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินก าหนดไว้ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเคร่ืองดื่ม ,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 Hotel Porter (คนยกกระเป๋าที่โรงแรม) 

 ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ) 
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 ค่าทิปคนรถ (4 USD ต่อวันต่อคน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน และขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน) 
               

 เงื่อนไข 

 ท่านสามารถส ารองที่นั่งโดยจ่ายมัดจ าล่วงหน้าท่านละ 40,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน   ,เหตุจาก

อุบัติเหตุ ,ภัยธรรมชาติ ,การจลาจล ,การนัดหยุดงาน 

 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ ซ่ึงเป็นเหตุจากเอกสารไม่

ถูกต้องหรือท าสิ่งผิดกฎหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ไม่รับผิดชอบ 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 

   กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 10,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่

พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้   รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนือ่งจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เที่ยวบินนั้นๆ 

*** โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อ

หนึ่งห้องหรือเด็กพักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพ่ือหลีกเล่ียงเพลิงไหม้ในห้องพัก 

ซ่ึงเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ *** 

   เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มช าระเงนิ คา่มดัจ าทา่นละ 40,000.- บาท ส่วนค่าทัวร์ส่วน 

ที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 

 ช าระด้วยการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั ..... บญัชอีอมทรพัย ์

ธ. กรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

ธ. กสกิรไทย สาขา  สลีมคอมเพลก็ซ ์ เลขที ่ 020-3-839278 

ธ. ไทยพาณชิย์  สาขา  อโศกทาวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 
 

กรณีช าระด้วยบัตรเครดิตมคี่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดท่ีท าการรูด  ทางบริษัทเอฟวนีิว ฯ ไม่มนีโยบายให้ท่านช าระเงินผ่านการโอนเงิน

เข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคัญ  

หมายเหตุ ท่านท่ีต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรณุาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ   ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลงั 

 

 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนยีมของตัว๋และ

ภาษนี้ ามนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบรษิทัอกีครัง้ 
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เลขที่ 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 22 ยูนิต3  ถนนสีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

ttn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทัวร์กับ  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 

รำยกำรทัวร์       วันเดินทำง       
ชื่อผู้ติดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสำร            
              

               
จ ำนวนผูเ้ดินทำงทั้งหมด    คน  (ผู้ใหญ่   ท่ำน / เด็กอำยตุ่ ำกว่ำ 12 ปี  ท่ำน) 
จ ำนวนห้องพักทีใ่ชท้ั้งหมด   ห้อง (ห้องพักคู ่  ห้องพักเดีย่ว        หอ้งพัก 3 เตียง  ) 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสอืเดินทาง) 

ล าดบั ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

**หมายเหต ุ กรุณแจ้งควำมประสงค์อ่ืนตำมที่ท่ำนต้องกำร อำทิเช่น 
อำหำร                ไม่ทำนเนื้อวัว                 ไม่ทำนเนื้อหมู               ไม่ทำนสัตว์ปีก               ทำนมังสำวิรัต 
รำยระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยืนยันราคา  ผู้ใหญ่    เด็ก    ค่ำตัว๋เพิ่ม / ลด       

 
ข้ำพเจ้ำรับทรำบเงื่อนไขในรำยกำรทัวร์เรียบร้อยแล้ว  ลงชื่อผูจ้อง      

(     ) 

วันที ่      
    

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่หเ้กียรติใช้บรกิำร
ของเรำ 


