
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 17206 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 น ำท่ำน ล่องเรือชมควำมงำมของอ่ำวซำนฟรำนซิสโก พร้อมเก็บภำพสะพำนโกลเด้น เกท 
สัมผสัควำมงดงำมของ “ทะเลสำบทำโฮ” อันใสสะอำดและทิวทัศน์ที่งดงำม  



 

 
 

น ำท่ำนชม อุทยำนแห่งชำต ิDEATH VALLEY ถูกจดัอันดับเป็นที่แห้งแล้ง และอยู่ต ำ่ทีสุ่ดในทวปีอเมริกำเหนือ 
ชมควำมงำมของชำยทะเล “ซำนต้ำ โมนิก้ำ” ที่อยู่ตดิกับนครลอส แองเจลิส 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

11-19 ม.ค. // 26 ม.ค.-03 ก.พ. // 15-23 ก.พ. // 22 ก.พ. -01 มี.ค. // 07-15 มี.ค. // 20-28 มี.ค. 2563 
( กรุณำส ำรองท่ีน่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 10 สัปดำห์เพื่อควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำ) 

 

วันที่ 01     ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซำน ฟรำนซิสโก – ยอดเขำทวินพคี  
10.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิอำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 โดยมี

เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกดูแลเช็คสัมภำระและบัตรที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

13.05 น. ออกเดินทำงสู่ ฮ่องกง โดยสำยกำรบิน คำเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX 614 
16.55 น. เดินทำงถึง ฮ่องกง (แวะเปลีย่นเคร่ืองที่ฮ่องกง)  
19.00 น. ออกเดินทำงสู่ ซำนฟรำนซิสโก โดยสำยกำรบิน คำเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX 892 

****************** บินข้ำมเส้นแบ่งเขตสำกล*******************  
15.20 น. ถึง เมืองซำนฟรำนซิสโก ผ่ำนพธิีตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร 
 น ำท่ำนเที่ยวชม เมืองซำน ฟรำนซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความ

หนาแน่นประชากรเป็นอนัดบัสองของประเทศ น าท่านข้ึนสู่ ยอดเขำทวินพีค (TWIN PEAK) ให้ท่านได้
ชมทิวทศัน์อนังดงามของกรุงซานฟรานซิสโก แบบวิว พาโนราม่า (PANORAMA)  

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 

พกัที่ :     CROWNE PLAZA SILICON VALLEY N-UNION CITY HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วันที่ 2     ซำน ฟรำนซิสโก – ล่องเรือชมอ่ำวซำนฟรำนซิสโก – ถนนลอมบำร์ด – คำร์สัน  
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ “ล่องชมควำมงำม
ของอ่ำวซำนฟรำนซิสโก”  ท่านจะเห็น
สะพานโกลด์เดน เกท อย่างชดัเจน ผ่านชม
เกาะอลัคาทรัส คุกเกาะท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไป
ทัว่โลก เกาะอลัคาทราซ หรือ เดอะร็อค เกาะ
น้ีเคยเป็นสถานท่ีตั้ งประภาคาร และป้อม
ปราการของกองทัพ และยงัเป็นคุกทหาร
จนถึงปี 1963 หลงัจากนั้น เกาะอลัคาทราซ ก็
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เน่ืองจากเกาะ
แห่งน้ีตั้งอยูโ่ดดเด่ียวกลางอ่าวตามธรรมชาติ 
ลอ้มรอบดว้ยน ้ าท่ีมีอุณหภูมิเยอืกแข็งและคล่ืนลมแรง เกาะอลัคาทราซ จึงไดรั้บการพิจารณาให้ใชเ้ป็นท่ีคุม
ขงันกัโทษ ท่ีไม่สามารถหลบหนีได ้FISHERMAN’S WHARF ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา 
ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าว ซานฟรานซิ  สโก และสะพาน GOLDEN GATE ผลงานวิศวกรรมอนัล ้าเลิศ
ปลายยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ร้านอาหารแถวน้ีจึงมีอาหารทะเล
สดๆ ไวร้อตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ใกล้ๆ  กนักบั SAN FRANCISCO PIER 39 คือ  
CANNERY  และ GHIRARDELLI SQUARE ซ่ึงเป็นแหล่งทวัร์ท่ีเต็มไปดว้ยนักท่องเท่ียวและไดเ้ลือกซ้ือ
ของท่ีระลึกมากมาย 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย น าท่านชม “ถนนลอมบำร์ด” (LOMBARD STREET) เป็นถนนท่ีคดเค้ียวท่ีสุดในโลก สร้างข้ึนมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1922 เพื่อเช่ือมถนนไฮด์(HYDE) กับ
ถนนลีเวนเวิร์ท (LEAVENWORTH) โดยไต่
ลงมา ตามเนินชนั 40 องศา ซิกแซก 8 โคง้หัก
ศอกแบบวันเวยข์าลง ระหว่างโค้งตกแต่ง
ตน้ไมด้อกไมส้วยงาม และมีบนัไดคนเดิน 2 
ขา้งทาง ชมสะพานแขวนโกลเดน้เกท ผลงาน
วิ ศ ว ก ร ร ม อัน ล ้ า เ ลิ ศ ป ล า ย ยุ ค ป ฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัสะพานแขวนท่ี
ยาวท่ีสุดในโลก  หลงัจากนั้น น าท่านผา่นชมซีวิคเซ็นเตอร์ ศูนยร์วมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ไดเ้วลา
อนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคำร์สัน” (CARSON CITY)   (ระยะทาง 355 กม. / ใชร้ะยะเวลา 4 
ชัว่โมง 10 นาที) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุด และเป็นเมืองหลวงของรัฐเนวาดา 



 

 
 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :      HARVEYS LAKE TAHOE HOTEL & CASINO HOTEL               หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วันที ่3     คำร์สัน – ล่องเรือทะเลสำบทำโฮ – บิชอป  
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั  
 น าท่าน  ล่องเรือทะเลสำบทำโฮ   (LAKE TAHOE) เพื่อด่ืมด ่ ากับความงามของเทือกเขาอัลไพน์ท่ี 

EMERALD BAY ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของทะเลสาบ ในขณะท่ีคุณเหินขา้มน ้ าไปใน M.S. 
DIXIE II ช่ืนชม SIERRA NEVADAS โดยรอบและล่องเรือผา่นเกาะ FANNETE EMERALD BAY ซ่ึงเป็น
เกาะเดียวของทะเลสาบรวมทั้งปราสาท VIKINGSHOLM ซ่ึงเป็นบา้นท่ีไม่ซ ้ากนับน  ชมทิวทศัน์ตระหง่าน
ของภูเขาและน ้ าตกท่ีเรียงรายอยา่งสวยงาม 

 
 
 
เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบิชอป” (BISHOP) เป็นเมืองในเขตอินโย แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา แมว้่าบิชอป

เป็นเพียงเมืองท่ีรวบรวมและเป็นท่ีท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในเขตอินโย ตั้งอยู่ในเขตอิสรภาพ บิชอปตั้งอยู่

ทางตอนเหนือสุดของหุบเขา OWENS ท่ีระดบัความสูง 4,150 ฟุต (1,260 เมตร) อีกทั้งเมืองบิชอปตั้งอยู่ใกล้

สถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย และยงัเป็นเมืองตากอากาศท่ีส าคญั โดยเป็นศูนยก์ลางการคา้และท่ีพกั 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:         VEGABOND BISHOP HOTEL                                                          หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วันที่ 4     อุทยำนแห่งชำติ Death Valley – ลำส เวกัส – ลำสเวกัส พรีเมี่ยม เอำท์เลท   
อิสระชมเมือง ชมไฟยำมค ่ำคืน 

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั  
น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติ (DEATH 
VALLEY) ในมลรัฐแคลิฟอร์ เนียของ
สหรัฐฯ ซ่ึงอุณหภูมิสูงสุดท่ีเคยมีการบนัทึก
เอาไว้ก็คือ 56.7 องศาเซลเซียส อุทยาน
แห่งชาติ DEATH VALLEY นอกจากจะข้ึน



 

 
 

ช่ือว่าเป็นท่ีท่ีร้อนท่ีสุดในโลกแลว้ ยงัถูกจดัอนัดบัให้เป็นท่ีท่ีแห้งแลง้ท่ีสุด และอยู่ต  ่าท่ีสุดในทวีปอเมริกา
เหนืออีกดว้ย โดยอยูต่  ่ากว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 86 เมตร ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ี เคยเป็นเหมืองแร่บอแรกซ์ แต่
หลงัจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในพ้ืนท่ีแห่งน้ีซบเซาลง ก็ไดมี้ความพยายามเรียกร้องให้มีการข้ึนทะเบียน
เขต DEATH VALLEY ให้เป็นอุทยานแห่งชาติและ ค าเรียกร้องดงักล่าว ก็ไดรั้บการรับรองในท่ีสุด ซ่ึง
สภาพภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติ DEATH VALLEY นั้น เรียกไดว้่าสวยงามแปลกตาม และหาชมได้
ยาก  เพราะมีลกัษณะเป็นหุบเขาสลบักบัเนินหิน ทะเลทราย และเนินทรายอนัสูงชนั  

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลำสเวกสั” (LAS VEGAS) ผา่นภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาและทะเลทรายอนักวา้ง
ใหญ่ของรัฐเนวาดา้ เมืองลาสเวกสั เป็นเมือง
ท่ีตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็น
สถานท่ีท่ีชาวอเมริกันและคนทั่ว โลก ให้
ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin City) ลาสเวกสั
เป็นสถานท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้ง
เมือง เจริญเติบโตข้ึนมาจากความก้าวหน้า
ของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลกัให้
นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มาต่อมาก็ไดพ้ฒันา 
ไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ซ่ึง 
ลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกว่าท่ีอ่ืนในโลก และจะหาไดค่้อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อน
การพนนั และโรงแรม มารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั 

*** อิสระอำหำรค ่ำเพื่อสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 

พกัที่ :     BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง     
 

วันที่ 5     ลำสเวกัส – อิสระท่องเที่ยวตำมอัธยำศัย หรือ  
เลือกซ้ือทัวร์เสริมแกรนด์แคนยอน ช ำระเพิ่ม 6,200 บำท 

เช้ำ        บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั 

อิสระให้ท่านท่องเท่ียว หรือพกัผอ่นตามอธัยาศยัเตม็วนัใน “เมืองลำสเวกัส”  
ท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ศูนยก์ารคา้ เอาทเ์ลท ภายในเมืองมากมาย หรือ เลือกเส่ียงโชคตามอธัยาศยั 
และในยามค ่าคืนท่านสามารถ ท่องราตรีเมืองลาส เวกสั โดยการเดินเล่นท่ีถนนสตริป (Strip) 
เดอะสตริปซ่ึงตั้งอยู่ตามแนวถนนลาสเวกสับูเลอร์วาร์ดเป็นท่ีตั้งของคาสิโนขนาดยกัษ์พร้อม
โรงแรมหลากหลายแห่งท่ีมกัมีช่ือและธีมซ่ึงสร้างความโรแมนติก ความล้ีลบั และจุดหมาย
ปลายทางอนัห่างไกลท่ีรอการคน้พบ และไดรั้บการตกแต่งอย่างประณีตและเอาใจใส่เพ่ือสร้าง



 

 
 

บรรยากาศแฟนตาซี นักท่องเท่ียวสามารถเดินแวะระหว่างคาสิโนไดโ้ดยสะดวกผ่านสะพาน
เช่ือมหรือทางเดินใต้ดิน หรือนั่งรถไฟรับ-ส่งระหว่างกันได้ หรือพบกับการแสดงโชว์ของ
โรงแรมต่างๆ ซ่ึงแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกนัออกไป  
- ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือแพ็คเกจทัวร์ เสริม เพ่ือท่องเที่ยว อุทยำนแห่งชำติแกรนด์ แคนยอน 
(GRAND CANYON NATIONAL PARK)  กรุณำแจ้งกับบริษัทฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14 วนั 
น าท่านออกเดินทางสู่ วนอุทยำนแกรนด์แคนยอน ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติหน่ึงในเจ็ดของโลก ระหว่าง
ทางแวะ ชม เข่ือนยกัษ์ฮูเวอร์แดม หรือ โบล
เดอร์แดม เข่ือนคอนกรีต ขนาดใหญ่กั้น
แม่น ้ าโคโลราโด ตั้งอยู่บนเขตแดนของ มล
รัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ท่ีสร้างเสร็จ 
เมื่อปีค.ศ. 1935 ซ่ึงในขณะท่ีก่อสร้างเสร็จ 
นบัเป็นเข่ือนคอนกรีต ขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ต่อมาเมื่อ เข่ือนแกรนด์คูลี สร้างเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2488 เข่ือนน้ีจึงตกลงมาเป็นท่ีสอง ปัจจุบนัเข่ือนฮูเวอร์ เป็นเข่ือนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 34 
ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเล้ียงรัฐ
เนวาดาและรัฐใกลเ้คียง จากนั้นเดินทางต่อ 
ชมความงามตามธรรมชาติของ แนวหุบเขา
อนักวา้งใหญ่ตระการตา และสายน ้ าโคโลรา
โด ้ท่ีคดเค้ียว น าท่านชมแนวหุบเขาท่ียงัคง
รักษาสภาพภูมิประเทศท่ีแปลกตาในมลรัฐ
อริโซน่า  ใหท่้านไดช้ม “อุทยำนแห่งชำต ิ
แกรน ด์แคนยอน”  ส่ิ งมหัศจร รย์ทา ง
ธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก (ระยะทาง 157 กม.) ก่อตวัข้ึนในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ลา้นปี เป็นหุบเขาท่ีมี
ความยาวถึง 446 กม.จุดท่ีกวา้ง ท่ีสุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.น าท่านเขา้ชมดา้น WEST RIM ท่ีซ่ึงท่านจะ
ได ้สัมผสัประสบการณ์การเดินบน สกายวอลค์ (SKY WALK) ท่ีจะท าให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บน
อากาศ อยา่งน่าต่ืนเตน้ หวาดเสียว จากนั้นเดินทางกลบันครลาสเวกสั  

*** อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรค ำ่เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 
 กิจกรรมหลงัทานอาหารค ่า ท่านจะเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้น้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน 

STRIP ของลาสเวกสั เช่น โชวภู์เขา ไฟระเบิดท่ี MIRAGE, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND 
โชวน์ ้ าพุเตน้ระบ าท่ี BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลก
ในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยูท่ี่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชม
หอไอเฟลและประตูชยัซ่ึงจ  าลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ดว้ย  



 

 
 

(ท่านสามารถซ้ือรายการโชวพ์ิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์) 

พกัที่ :     BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                                      หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง     

วันที่ 6     ลำสเวกัส – ลอสแองเจลิส – ซิทำเดล เอำท์เลท  
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ลอสแองเจลีส” (LOS ANGELES) หรือที่รู้จักกันในนำม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 
427 กม . )  ตั้ ง อยู่ ท า งตอนใต้ของ รั ฐ
แคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจ มีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย เพราะมี
ประชากรหลายเช้ือชาติอาศยัอยู่ อีกทั้งยงัเป็น
เมืองศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความ
บัน เ ทิ ง  เพ ราะ เ ป็น ท่ีตั้ งของ  ฮอล ลิวู ้ด 
บ ริษัทผู ้ผ ลิตภาพยนต ร์ ช่ือดังของโลก 
นอกจากน้ี ลอสแอนเจลิส ยงัเป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว อาทิ สวนสนุก ส่ิงก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม พิพิธภณัฑอ์าร์ทแกลลอร่ี โรงละคร หา้งสรรพสินคา้ รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนทค์ลบั ท่ีช่วย
สร้างสีสนัในยามค ่าคืนดว้ย 

เที่ยง            บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

บ่าย ท่านเดินทางสู่ ซิทำเดล เอำท์เลท เซ็นเตอร์ (CITADEL OUTLET) ซ่ึงสถานท่ีชอ้ปป้ิงมีสถานท่ีตั้งท่ีใหญ่

และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ท่ีสุดในนครลอสแองเจลิส มีบริเวณใหญ่โตและกวา้งขวาง ประกอบดว้ยร้านค้า 

แบรนดเ์นมดงัทั้งหลายท่ีมีร้านคา้อยู่มากกว่า 

115 ร้าน และราคาลดถึง 30 - 70 % จากราคา

ปกติของสินคา้แบรนดเ์นม เหมาะส าหรับทุก

ท่าน ทุกวยั เช่น Guess , Nine West , H&M ,

ดงัทั้งหลายท่ีมีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน 

และราคาลดถึง 30% - 70 % จากราคาปกติ

ของสินคา้แบรนด์เนม เหมาะส าหรับทุกท่าน ทุกวยั เช่น Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , 

Calvin Klein , DKNY และอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ท่ีมา

จ าหน่ายหลากหลายจุดในเอาทเ์ลทแห่งน้ี 

*** อิสระอำหำรค ่ำเพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 

พกัที ่:    HOLIDAY INN LA MIRADA                                 หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคียง 
    



 

 
 

วันที่ 7     ลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ชำยหำดซำนต้ำโมนิก้ำ – สนำมบิน 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั 

น ำท่ำนชมมหำนครลอสแองเจลสิ (LOS ANGELES) (L.A.) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 
2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนย์กลาง
ทางด้านเศรษฐกิจ  ว ัฒนธรรม และการบันเทิง
ลอสแองเจลิส ตั้ งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ช่ือเมือง
ลอสแองเจ ลิสมาจากค า  ว่าโลสอัง เคเลส (LOS 
ANGELES) น ำท่ำน ผ่ำนชม ย่ำนธุรกจิส ำคญั ย่ำนไช
น่ำทำวน์ ศำลำว่ำกำรเมืองมวิสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลี
วู้ด เบเวอร์ร่ีฮิลล์  ถนนโรดิ โอ  ไดร์ฟ (RODEO 
DRIVE) ในย่าน BEVERLY HILL ซ่ึงเป็นย่านชอ้ป
ป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดในแอลเอ พร้อมกนัน้ียงัเป็นย่านท่ีมี
ดาราฮอลิวู ้ด  อาศัยอยู่มากมาย ชมบริเวณไชนี
สเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซ่ึงท่านจะได้
ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราช่ือดัง  ท่ี
ประทบัไวพ้ร้อมช่ือจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนน
ฮอลลีวูด้ น าท่านชม ฮอลีวูด วอลก์ ออฟเฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทางเทา้ท่ีอยูส่องขา้ง
ทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต ้ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด 
ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเทา้ทั้งส้ิน 3 1/2 ไมล ์ฮอลลีวูด วอลก์ ออฟ 
เฟม ประดบัดว้ยแผน่หินตบแต่งเป็นรูปดาวหา้แฉก จ านวนมากกว่า 2,000 ดวง จารึกช่ือ ของนักแสดงและ
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด ส าหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือก ให้จารึกช่ือ 
คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที จากนั้น ให้ท่านได้
ถ่ายรูปคู่กับป้ายฮอลลีวูดเป็นสัญลักษณ์ของวงการภาพยนตร์ของสหรัฐฯ ท่ีใครก็ตามท่ีได้มาเยือน
ลอสแอนเจลิสตอ้งการจะถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก แต่เช่ือหรือไม่ว่าแต่เดิมป้ายแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือ
โฆษณาอสงัหาริมทรัพยใ์นบริเวณเทือกเขาฮอลลีวูด (HOLLYWOOD HILLS) 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

บ่าย น าท่านชมชายทะเล “ซำนต้ำโมนิก้ำ” (SANTA MONICA) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกของลอสแองเจลิส

เ ค า น์ ตี  รั ฐ แ ค ลิ ฟ อ ร์ เ นี ย  ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมริกา ตั้งอยูติ่ดกบัอ่าวซานตา้โมนิกา้ 

มีเมืองลอ้ม 3 ด้าน ได้แก่ ลอสแองเจลิส - 

แ ป ซิ ฟิ ก พ า ลิ เ ส ด ส์ ท า ง ทิ ศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เมืองเบรนท์วูด ทางทิศ



 

 
 

เหนือเวสต์ลอสแองเจลิสทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มาร์วิสตาทางทิศตะวนัออกและเวนิสติดทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต ้และมีทะเลลอ้มรอบ 1 ดา้น คือมหาสมุทรแปซิกติดทางทิศตะวนัตกดว้ยพ้ืนท่ีมากกว่า 

8,800 ไร่ของภูมิประเทศอนัเขียวขจี อีกทั้งยงัเป็นสวนสาธารณะเทศบาลท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 10 ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา จากนั้น น าชม “กริฟฟิธ พำร์ค” (GRIFFITH PARK) ไดช่ื้อว่าเป็นสวนสาธารณะท่ีเหมาะ

ส าหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ นัง่ปิกนิก และยงัสามารถท ากิจกรรมสนุกๆ ไดห้ลายอยา่ง เช่น การปีนเขา ข่ีมา้ 

เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีหอดูดาวใหไ้ดข้ึ้นไปส ารวจอีกดว้ย เดอะโกรฟ (THE GROVE) แหล่งชอ้ปป้ิงและ

บนัเทิงอีกที ท่ีมีช่ือแห่งหน่ึงของแอลเอ เพ่ิงถูกสร้างในปี 2002 และนบัเป็นตลาดสินคา้ท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง 

ซ่ึงไม่ได้เป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่ยงัเต็มไปด้วยร้านเส้ือผา้และสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึง

ร้านอาหารและโรงหนงั นบัเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงอีกท่ีของแอลเอ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเลือกซ้ือสินคา้ 

ฟาเมอร์ มาร์เก็ต แหล่วงรวมสินคา้พ้ืนเมือง  

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร / น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
23.55 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน คำเธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX 881 

วันที่ 8     ฮ่องกง  
*** บินผ่ำนเส้นแบ่งเวลำสำกล *** 

 
วันที ่9     กรุงเทพฯ 
07.30 น. เดินทำงถึง ฮ่องกง แวะเปลีย่นเคร่ือง   
09.10 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่  CX 619 
11.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

******************************************* 
หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอัน
เน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง 
โดย เวิลด์ คอนเนคช่ันส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร   
ออกเดินทำงช่วง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

พักท่ำนเดียว / ห้อง 
จ่ำยเพิ่ม 

26 ม.ค.-03 ก.พ. // 
15-23 ก.พ. // 22 ก.พ.-01 มี.ค. // 
07-15 มี.ค. // 20-28 มี.ค. 2563 

69,900 69,900 69,900 25,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เตมิจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัท 
ห้องพกัที่อเมริกำ ไม่มบีริกำรห้องพกัแบบ 3 เตยีง ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพกัแบบเตยีงคู่ (TWN)  

กรุณำสอบถำมข้อมูลเพิม่เตมิจำกเจ้ำหน้ำที่  

 



 

 
 



 

 
 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ - ซานฟรานซิสโก // ลอสแองเจลิส -กรุงเทพฯ)  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละเมือง  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ   
1,000,000 บาท  (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (Passport)  
 ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง  ฯลฯ 



 

 
 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีออกใบก ากบัภาษี  

 กรุณาตรวจเช็คสมัภาระทุกคร้ังเม่ือเขา้โรงแรมท่ีพกั และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกคร้ังกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกคร้ัง 
เพื่อความแน่นอน) กรณีลืมของไว ้ณ โรงแรมท่ีพกั ทางหัวหน้าทวัร์ และบริษทัฯ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถา้หากมี
ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน ตอ้งเป็นความรับผดิชอบของผูลื้ม 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 8,500 บาท (ซ่ึงทางสถานทูตไม่คืน 
ใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่กต็าม)  

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ ท่ำนละ 5 USD ต่อท่ำน ต่อวนั 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก  35,000  บำท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้ายส่วน
ท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่น่ังครบ  25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ืองบิน , หอ้งพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางอเมริกา ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงควิวีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก   

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวอเมริกำ ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่น
วีซ่าท่องเที่ยวทวีปอเมริกา กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-
60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพักในอเมริกำ ค่าห้องพกัในการเขา้พกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
หอ้งพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษทัฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่างประเทศเพื่อที่จะไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้เป็นส าคญั) 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตมีดัจ ำกบั
สำยกำรบิน   หรือ กรุ๊ปที่มกีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำที่พกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 40,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  24 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนัข้ึนไป - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

  



 

 
 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวีซ่ำ VISA  (ผู้ขอวีซ่ำจ ำเป็นต้องมำแสดงตัวและสแกนลำยน้ิวมือ) 
 หนังสือเดินทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงนิท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบญัชีออมทรัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงนิอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงนิของท่ำนสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแตล่ะ
สถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงนิฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั
หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
  กำรบดิเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่
ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำนั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 



 

 
 

 
 


