
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

6-14 กรกฎำคม 64/20-28 กรกฎำคม 64/3-11 สงิหำคม 64/17-25 สงิหำคม 64/7-15 กนัยำยน 64 

วนัแรก ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิ  ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตซิำนฟรำนซสิโก                อำหำรค ำ่ 

05.00 
08.05  

 
11.50 

พรอ้มกันที ่ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิ  
ออกเดนิทางสู ่ซานฟรานซสิโก สหรัฐอเมรกิา โดยสายการบนิ 

Japan Airlines (JL) เทีย่วบนิ JL708 BKK-NRT 08.05-16.20  /  JL058 NRT-SFO 18.10-11.50 
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน นานาชาตซิานฟรานซสิโก น าทา่นเขา้ทีพ่ัก  อสิระพักผอ่น   บรกิารอาหารค ่า 

            น าทา่นเขา้ทีพ่ัก  Hilton San Francisco Financial District หรอืระดับใกลเ้คยีง 

วนัทีส่อง  จดุชมววิยอดเขำทวนิพคี   ถนนลอมบำรค์  ฟิชเชอรแ์มนวำรฟ์  Pier39  ลอ่งเรอือำ่วซำนฟรำนซสิโก                                                                                                      

 อำหำรเชำ้,เทีย่ง  

  อำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม เทีย่วจุดชมววิ ยอดเขำทวนิพคี Twin Peaks Point View  / ถนนลอมบำรค์ 
Lombsrd Street  เป็นถนนทีค่ดเคีย้วทีส่ดุในโลก เพือ่เชือ่มถนนไฮด(์Hyde) กับถนนลเีวนเวริท์(Leavenworth) / 

 อาหารเทีย่ง / ฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ Fisherman's Wharf - ทำ่เรอืหมำยเลข39 Pier39  / ลอ่งเรอืทีอ่า่วซานฟ
รานซสิโก ผา่นชมเกาะอัลคาทราซ (เรอืลอ่งวันจันทร ์– วันพฤหัสบด)ี อาหารค ่าอสิระบรเิวณทา่เรอื  

         เขา้ทีพ่ัก Hilton San Francisco Financial District  หรอืระดับใกลเ้คยีง  

วนัทีส่ำม สะพำนซำนฟรำนซสิโก โอค๊แลนด ์ สะพำน Golden Gate – Painted Lady ยเูนีย่นสแควร ์ 
ไชนำ่ทำวนซ์ำนฟรำนซสิโก                                                                 อำหำรเชำ้,เทีย่ง 

 

 
 

  

 อำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  จุดชมววิสะพำนซำนฟรำนซสิโก-โอค๊แลนด ์ / จุดชมิววิ สะพำนโกลเดน้เกต Golden 

Gate Bridge  /  อาหารเทีย่ง /  ไปชมและถำ่ยรูป Painted Ladies บา้นสไตล ์Victorian และEdwarian  /  
อสิระชอปป้ิง ยา่น Union Square / ไชนำ่ทำวน ์China Town San Fransisco อสิระอาหารค ่า               

        เขา้ที ่  พัก Hilton San Francisco Financial District  หรอืระดับใกลเ้คยีง 

วนัทีส่ ี ่   ซำนฟรำนซสิโก Gilroy Premium Outlet  มอนเทอรเ์รย ์  FRESNO     อำหำรเชำ้,เทีย่ง,ค ำ่ 

  อาหารเชา้ทีโ่รงแรม เดนิทางออกจากซานฟรานซสิโก / ชอ้ปป้ิง Gilroy Premium Outlet / เดนิทางไป มอน

เทอเรย ์Monterey เมอืงชายทะเล  ชมเสน้ทำง 17 Miles Drive ถนนเลยีบมหาสมทุรแปซฟิิกทีส่วยทีส่ดุในโลก
และผา่นชม Pebble Beach Golf Course ทีจ่ัด PGA Tour ทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก /  อาหารเทีย่ง / เดนิทางตอ่

สูเ่มอืง เฟรสโน Fresno เมอืงเล็กๆทีศ่นูยก์ลางทางการเกษตร ท าไร่องุ่น ผลติไวน์ และยังเป็นเมอืงในเขตทอ่งเทีย่ว 
อุทยำนแหง่ชำตโิยเซเมต ิ /  อาหารค ่า  

           เขำ้พกั San Joaquin Hotel SureStay Collection by Best Western หรอืระดับใกลเ้คยีง 

วนัทีห่ำ้  FRESNO – BARSTOW OUTLETS – LAS VEGAS                                         อำหำรเชำ้ 

  อาหารเชา้ทีโ่รงแรม  ออกจากเมอืง Fresno ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบนดเ์นมตา่งๆ ที ่Barstow Outlets  /อาหารเทีย่ง
อสิระที ่เอา้เล็ท / และน าทา่นเดนิทางสู ่ลำสเวกสั Las Vegas ถา่ยรูปป้ายลาสเวกัส Fabulous Las Vegas Sign /  

ถา่ยรูปที ่Las Vegas Strip แสงสทีีโ่ดดเดน่ คาสโิน2ขา้งทาง /ถา่ยรูปที ่High Roller ไฮโรลเลอร ์เป็นชงิชา้

สวรรคย์ักษ์ สงู 550 ฟตุ เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 520 ฟตุ ตัง้อยูบ่นถนนลาสเวกัสสตรฟี / อสิระใหท้า่นชอปป้ิง Fremont 
Street Experience ทีม่สีนิคา้ใหท้า่นเลอืกอยา่งหลากหลาย / อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั                

         เขำ้พกั Flamingo Las Vegas Hotel & Casino หรอืระดับใกลเ้คยีง  

วนัทีห่ก    แกรนดแ์คนยอน  Eagle point & Guano Point    ซำนตำ โมนกิำ      อำหำรเชำ้,เทีย่ง,ค ำ่ 

   อาหารเชา้ทีโ่รงแรม  เทีย่วแกรนดแ์คนยอน Grand Canyon West Rim เขา้ชม Sky walk ชมจุดชมววิ   /  
อาหารเทีย่ง /     จากนัน้ เดนิทางไปเมอืง ซานตา โมนกิา (Santa Monica) เมอืงชายทะเลอยูต่ดิ นครลอสแองเจ

ลสิ สถานทีท่อ่งเทีย่วพักผอ่นตากอากาศชือ่ และม ีSanta Monica Pier ทา่เรอืเกา่ มรีา้นอาหาร คาเฟ่ สวนสนุก 
อสิระชอปป้ิง Third Street Promenadeทีม่สีนิคา้ใหท้า่นเลอืกอยา่งหลากหลาย / ลอสแอนเจลสิ   /  อาหารค ่า 

            เขำ้พกั  The Westin Los Angeles Airport  หรอืระดับใกลเ้คยีง 

วนัทีเ่จ็ด  HollyWood Sign  หอดดูำวกรฟิฟิธ  Hollywood Star Road             อำหำรเชำ้,เทีย่ง,ค ำ่ 

  อาหารเชา้ทีโ่รงแรม   เทีย่วในลอสแอนเจลสิ ไปชมและถา่ยรูปกับป้าย ฮอลลวีดู HollyWood Sign แลนดม์ารก์

ยอดฮติของ LA  /เทีย่วสวนสาธารณะกรฟิฟิธ และ หอดดูาวกรฟิฟิธ (Griffith Park & Observatory) / เทีย่วฮอลวีดู
วอลก์ออฟเฟม (Hollywood Walk of Fame) อกีจุดแลนดม์ารค์ของ LA / ชมยา่นฮอลวิดูสตาร ์Hollywood Star 

Road ชมรูปดาวชือ่นักแสดงและคนดัง ตามพืน้ฟตุบาท ผา่นชมโรงละคร Dolby Theatre และ Chinese Theatre  / 
เทีย่วยา่น Beverly Hills ยา่นบา้นพักสดุหรูของคนดัง   

        เขำ้พกั The Westin Los Angeles Airport หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 วนัทีแ่ปด ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตลิอสแอนเจลสิ                                                            อำหำรเชำ้ 

  
13.30 

 อำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  เดนิทำงไปทำ่อำกำศยำนนำนำชำตลิอสแอนเจลสิ 
เดนิทางกลับโดยสายการบนิ Japan Airlines เทีย่วบนิ JL061 LAX-NRT 13.30-16.40 / JL707 NRT-BKK 

18.20 – 23.00 

วนัทีเ่กำ้ ทำ่อำกำศยำนนำรติะ  ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิประเทศไทย 

16.40 

18.20  

เดนิทางถงึทา่อากาศยานนารติะ รอเปลีย่นเครือ่ง  

เดนิทำงกลบัสูป่ระเทศไทย เทีย่วบนิ JL707 23.00 เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิำพ 

 



 

 

หมำยเหตสุ ำคญั 
โปรแกรมนี้จัดท าเสนอเพือ่จุดประสงคใ์นการทอ่งเทีย่วเป็นหลัก ส าหรับลกูคา้มมีจุีดประสงคเ์พือ่ไปฉีดวัคซนี ขึน้อยู่กับ

ดลุยพนิจิของผูเ้ดนิทาง บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ กรณีไมส่ามารถฉีดได ้หรอืมผีลขา้งเคยีงจากการฉีด และการ
เดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย อยูภ่ายใตป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ  เทีย่วบนิยังคงเป็นเทีย่วบนิกึง่พาณชิย ์

(semi commercial flight)  ตอ้งมผีลตรวจ Negative Covid-19RT-PCR 72 ชัว่โมง เพราะฉะนัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งรับความ

เสีย่ง กรณีผลตรวจตดิโควดิ บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ ทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางได ้โดยผูเ้ดนิทาง
ตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบเอง   ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขของประเทศไทยและประเทศปลายทาง เมือ่เดนิทาง

กลับเขา้ประเทศไทย  ตอ้งมกีารส ารอง โรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ)  ตอ้งขอหนังสอืรับรอง 
Certificate of Entry  - (COE)  และปฏบัิตติามเงือ่นไขของทางการอยา่งเคร่งครัด 

 

เงือ่นไขผูเ้ดนิทำง  
1. ตอ้งมวีซีา่ อเมรกิา และยังไมห่มดอายุ 

2. กรณีไมม่วีซีา่  หรอื หมดอาย ุสามารถตอ่ไดแ้ตต่อ้งไมห่มดเกนิ 48 เดอืน (ค่าวซีา่และค่าบรกิาร ทา่นละ 9,500 บาท ) 
3. ผูเ้ดนิทางตอ้งมผีลตรวจ Negative Covid-19  RT-PCR กอ่นการเดนิทาง 72 ชม. 

4. ผูเ้ดนิทางตอ้งกักตัว 14 วัน  เมือ่เดนิทางกลับ ถงึกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรอื  กลับถงึจังหวัดภเูก็ต ประเทศไทย ตอ้ 

   อยูใ่นพืน้ทีจ่ังหวัดภเูก็ต 7 คนื เป็นอยา่งนอ้ย  (อาจมคี าสัง่การเปลีย่นแปลง จากรัฐ ) 
5. ผูเ้ดนิทางตอ้งจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรอื สถานทีกั่กตัวทางเลอืก เป็นกระบวนการของการกักกันโรค  

   ณ โรงแรมทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากรัฐบาลโดยผูกั้กตัวตอ้งจ่ายเงนิเอง ในกรุงเทพ หรอื สถานทีพ่ัก โรงแรม ในจังหวัดภเูก็ต อย่างนอ้ย  
   7 คนื  

 
คำ่บรกิำร   

กรุ๊ป 10 ทา่น ทา่นละ 119,000 บาท 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 25,000 บาท และไมม่รีาคาเด็ก 
(กรณีกรุ๊ปเดนิทาง 8-9 ท่าน ช าระเพิม่ทา่นละ 5,000 บาท) 

 
อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

1. คา่โรงแรม จ านวน 7 คนื พรอ้มอาหารเชา้ 

2. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ Economy ไป-กลับ กรณีตอ้งการน่ังชัน้ธรุกจิ กรุณาสอบถามเพิม่เตมิ 
3. คา่รถรับสง่สนามบนิ 

4. มัคคเุทศก ์ดแูลตลอดการเดนิทาง 
5. คา่รถบรกิารน าเทีย่ว 

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมตามทีร่ะบใุนโปรแกรม กรณีสถานเขา้ชมปิด ขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงสถานที ่ไมส่ามารถคนืเงนิได ้
8. คา่ประกันการเดนิทางของ Allianz แผน Oasis Leisure  หรอืเทยีบเทา่ 

 
คำ่บรกิำรไมร่วม  

1. ภาษีมลูคา่เพิม่7%และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
2. คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ   

3. คา่ใชส้ว่นตัว คา่ซักรดี ค่าโทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ 

4. คา่ทปิพนักงานบรกิาร รา้นอาหาร คา่ยกกระเป๋า  
5. คา่โรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ)  

(14 คนื ประมาณ 30,000 บาทขึน้ไป)  
6. คา่ตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ทีอ่อกกอ่นการเดนิทาง 72 ชม.  

7. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และ/หรอื เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ คนขับรถ (วันละ 10 USD)  

8. คา่วซีา่ USA  
 

หมำยเหตุ 
- บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

- บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ
การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีร่ัฐ การปฏเิสธการเขา้เมอืง และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือการควบคมุของทางบรษัิท 

หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอืจากอบัุตเิหตุ

ตา่งๆ 
- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
- ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที ่การ

ปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่สามารถ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

 

 
 

 
 



ข ัน้ตอนและเงือ่นไขกำรจอง  USA Healthy Travel  

STEP 1  กำรจอง Booking  กรอกแบบฟอรม์กำรจองแพ็คเก็จ USA Healthy Travel   
ดำวนโ์หลด แบบฟอรม์ สง่มาทีบ่รษัิท 
พรอ้มสง่หนา้ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้วซีา่อเมรกิา  มาพรอ้มกัน 
ช ำระเงนิคำ่มดัจ ำจ ำนวน 20,000 บำท ไมเ่กนิ3วัน นับจากวนัทีจ่อง 

STEP 2 ต ัว๋เครือ่งบนิ  
 Air Ticket 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
- เมือ่บรษัิทฯ ท าการออกตัว๋เครือ่งบนิ กับสายการบนิ กรุณาช าระเงนิ

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ จ านวน 35,000 บาท ตามวนัและเวลาทีบ่รษัิทแจง้ 

กรณี ทา่นไมช่ าระ หรอืผดินัดช าระ ถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิ

- เงือ่นไขการยกเลกิ การเลือ่น การขอคนืเงนิ เป็นไปตามเงือ่นไขที่

สายการบนิก าหนด (กรุณาสอบถามเพิม่เตมิ) 

 

STEP 3 ASQ / COE  กำรจอง ASQ ( Alternative State Quarantine) และกำรออก
ใบรบัรอง COE Certificate of Entry 

- กรณีกลับถงึ กรุงเทพฯ ประเทศไทย กรณุาแจง้ ASQ ทีท่า่นจอง หรอื 
จอง ASQ ผา่นบรษัิทฯ บรษัิทสง่ค ารอ้งไปสถานกงศลุไทยในอเมรกิา 
แจง้สถานทีกั่กตวัในประเทศไทย เพือ่ขอใบรับรอง COE  

- กรณีกลับเขา้ จังหวดัภเูก็ต ประเทศไทย กรุณาแจง้สถานทีพั่กใน
จังหวัดภเูก็ต บรษัิทสง่ค ารอ้งไปสถานกงศลุไทยในอเมรกิา แจง้
สถานทีกั่กตวัในประเทศไทย เพือ่ขอใบรับรอง COE / ผลตราจ 
Covid PCR RT-PCT/ หลักฐานการฉีดวคัซนี  

STEP 4 Covid PCR test 72Hr ผูเ้ดนิทางตอ้งไปตราวจ Covid PCR RT-PCT กอ่นการเดอืน 72 ชัว่โมงและ
แจง้ผลมาทีบ่รษัิท  

STEP 5 กำรยกเลกิกำรเดนิทำง กรณีทำ่นเป็นผูย้กเลกิกำรเดนิทำง  

- การขอคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ  

- การขอคนืเงนิมัดจ า บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมัดจ าไมว่า่กรณี

ใดๆทัง้สิน้  

กรณียกเลกิกำรเดนิทำงจำกสำเหตอุืน่ๆ  

- การขอคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ  

- การขอคนืเงนิมัดจ า บรษัิทฯขอ หักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ สว่นที่

เหลอืจะท าการคนืกับผูเ้ดนิทาง  

STEP 5 กำรช ำระเงนิคำ่สว่นทีเ่หลอื ทา่นตอ้งช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด กอ่นการเดนิทาง 3วนั หลังจากทีท่า่น
ไดร้ับผลตรวจ PCR Test กอ่นการเดนิทาง 72 ชัว่โมง กรณีทา่นไมช่ าระถอืวา่
ทา่นยกเลกิการเดนิทาง บรษัิทฯ สงวนสทิธไิมค่นืเงนิมัดจ าไมว่า่กรณีใดๆ
ทัง้สิน้  (กรณีผลตรวจ PCR TEST ทา่นเป็นบวก ทา่นไมส่ามารถเดนิทางได ้
ไมจ่ าเป็นตอ้งช าระเงนิสว่นนี้ สว่นเงนิมัดจ า 20,000บาท บรษัิท จ าเป็นตอ้ง
หักเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ สว่นทีเ่หลอื จะท าคนืผูเ้ดนิทาง ) 

 

 
 

 


