
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22324(กรุณาแจ้งรหสัโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียวชมเมืองซานฟรานซิสโก เมืองในฝันท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองน่าอยูแ่ห่งหน่ึงของโลก , ล่องเรือชม 
ความงดงามของทะเลสาบทาโฮและทิวทศัน์ของภูเขาท่ีเรียงรายอยา่งสวยงาม , ชมความยิง่ใหญ่ของ 

แกรนดแ์คนยอนส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ , นาํท่านชม โรงถ่ายยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ และสนุกสนานกบั
เคร่ืองเล่นมากมาย , พกัเมืองลาส เวกสั แหล่งรวมความบนัเทิง และเมืองสาํหรับการทาํธุรกิจ 

ดา้นการพนนัไดอ้ยา่งถูกกฎหมายแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา 
อิสระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ ณ ซิทาเดล เอาทเลท  

 



กาํหนดการเดนิทาง 
ระหว่างวนัที ่30 ธันวาคม 2564 -  08 มกราคม 2565 

กรุณาสํารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 10 สัปดาห์ เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 
 

วนัพฤหัสฯที ่30 ธ.ค.2564(1)      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - นาริตะ - ซาน ฟรานซิสโก  
                  ยอดเขาทวนิพคี - ลอมบาร์ด สตรีท - รถรางชมเมือง  

04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สาย
การบินออล นิปปอน แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ L) เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและบตัร
โดยสาร  

07.10 น. ออกเดินทางสู่ นาริตะ โดยสายการบินออล นิปปอน แอร์เวย ์ เท่ียวบินท่ี NH 806 
15.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (แวะเปล่ียนเคร่ือง)  
17.00 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินออล นิปปอน แอร์เวย ์ เท่ียวบินท่ี NH 008 

****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล******************* 
09.15 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  นาํท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยูบ่น
ชายฝ่ังตะวนัตกติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความหนาแน่นของประชากรเป็นอนัดบัสองของประเทศ 
ไ ด้ รั บ ฉ า ย า  “ เ มื อ ง แ ห่ ง ส า ย ห ม อ ก ” 
เน่ืองจากมีหมอกขาวปกคลุมอยูเ่สมอ นาํ
ท่าน ข้ึนสู่  “ยอดเขาทวินพีค”  (TWIN 
PEAK) ยอดเขาท่ีตั้งอยูก่ลางเมือง มีความ
สูงจากระดบันํ้ าทะเล 282เมตร เป็นจุดชม
วิวเมืองซานฟรานซิสโก อิสระให้ท่าน
เก็บภาพวิวทิวทัศน์อันกว้างของซานฟ
รานซิสโก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้ น นําท่านชม  “ถนนลอมบาร์ด” 
(LOMBARD STREET) เป็นถนนท่ีคด
เค้ียวท่ีสุดในโลก สร้างข้ึนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1922 เพื่อเช่ือมถนนไฮด์ (HYDE) กบั
ถนนลีเวนเวิร์ท (LEAVENWORTH)โดย
ไต่ลงมา ตามเนินชนั 40 องศา ซิกแซก 8 
โคง้หกัศอกแบบวนัเวยข์าลง ระหวา่งโคง้
ตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมี
บนัไดคนเดิน 2 ขา้งทาง ชมสะพานแขวน



โกลเดน้เกท ผลงานวศิวกรรมอนัลํ้าเลิศปลายยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้
ท่านถ่ายรูป 
เป็นท่ีระลึกกบัสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลก จากนั้น นาํท่าน นัง่รถรางเท่ียวชมเมืองซาน ฟรานซิสโก (CABLE 
CAR) ซ่ึงถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก รถรางน้ีถือเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ซ่ึงเป็น
รถรางท่ีเก่าเก่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีลกัษณะคลา้ยตูร้ถไฟวิง่ อีกทั้งตวัรถรางมีรูปแบบคลาสสิค มีทั้งพื้นท่ีเปิดโล่ง
และหอ้งกระจก ใหท้่านสัมผสัประสบการณ์และทศันียภาพท่ีสวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน เมนู ลอปสเตอร์ 

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

วนัศุกร์ที ่31 ธ.ค.2564(2)      ซาน ฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - ชมเมือง   
                           สะพานโกลเดนเกรท - สเตทไลน์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
นาํท่านเท่ียวชม “เมืองซาน ฟรานซิสโก” เดินทางเขา้สู่ “ท่าเรือฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ” (FISHERMAN’S WHARF) เพื่อ
ล่องชมความงามของอ่าว ซานฟานซิสโก ท่านจะเห็นสะพานโกลด์เดน เกท อยา่งชดัเจน ผา่นชมเกาะอลัคาทรัส คุก
เกาะท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เกาะอลั
คาทราซ หรือ เดอะร็อค เกาะน้ีเคยเป็น
สถานท่ีตั้งประภาคาร และป้อมปราการ
ของกองทพั และยงัเป็นคุกทหารจนถึงปี 
1963 หลังจากนั้ น เกาะอัลคาทราซ ก็
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เน่ืองจากเกาะ
แห่ง น้ีตั้ ง อยู่ โดด เ ด่ี ย วก ล า ง อ่า วตา ม
ธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยนํ้ าท่ีมีอุณหภูมิ
เยื อ ก แ ข็ ง แ ล ะ ค ล่ื นล ม แ ร ง  เ ก า ะ อัล
คาทราซ จึงไดรั้บการพิจารณาให้ใชเ้ป็นท่ี
คุมขงันกัโทษ ท่ีไม่สามารถหลบหนีได ้FISHERMAN’S WHARF ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา 
ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพาน GOLDEN GATE ผลงานวิศวกรรมอนัลํ้ าเลิศปลายยุค
ปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์  ร้านอาหารแถวน้ีจึงมีอาหารทะเลสดๆ ไวร้อ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ใกล้ๆ  กนักบั SAN FRANCISCO PIER 39 คือ CANNERY และ GHIRARDELLI SQUARE 
ซ่ึงเป็นแหล่งทวัร์ท่ีเต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียวและไดเ้ลือกซ้ือของ
ท่ีระลึกมากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ซุปครีมหอย 
(Clam Chowder) เมนูทีถื่อเป็นสัญลกัษณ์ของ 
ชาวซานฟราน พร้อม Fish & Chip รสเลศิ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
บ่าย นาํท่านเก็บภาพ “สะพานแขวนโกลเดน้เกท” (GOLDEN GATE BRIDGE) อนัโด่งดงั ผลงานวิศวกรรมอนัลํ้าเลิศ

ปลายยุคปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ท่ีมีความยาวถึง 4,200 ฟุต  ไดเ้วลาอนั
สมควร นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองสเตทไลน์” (STATELINE)   (ระยะทาง 307 กม. / ใชร้ะยะเวลา 3 ชัว่โมง 50 นาที) 
เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้องทะเลสาบทาโฮ (LAKE TAHOE)   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ :       HAMPTON INN & SUITES CARSON CITY HOTEL                   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัเสาร์ที่ 01 ม.ค.2565 (3)     ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ - บิชอป  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 นาํท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบทาโฮ” (TAHOE LAKE) เป็นทะเลสาบอลัไพน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปอเมริกาเหนือ   อยูท่ี่
ความสูง 1,897 เมตรเหนือเทือกเขาเซียร์
ร า เ น ว า ด า ใ น ท า ง ต ะ วั น ต ก ข อ ง
สหรัฐอเมริกาซ่ึงอยู่ระหว่างเขตแดนรัฐ
แคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดา มนัเป็นท่ีรู้จกั
อย่างแพร่หลายในฐานะท่ีเป็นหน่ึงใน
สถานท่ีท่ีงดงามท่ีสุดในโลก อิสระให้
ท่านช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามและนํ้ า
ทะเลสาบอนัใสสะอาด จากนั้น  นาํท่าน 
ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ  (LAKE TAHOE) 
เพื่อด่ืมดํ่ากบัความงามของเทือกเขาอลัไพน์ท่ี EMERALD BAY ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ทะเลสาบ ในขณะท่ีคุณเหินขา้มนํ้าไปใน M.S. DIXIE II ช่ืนชม SIERRA NEVADAS โดยรอบและล่องเรือผา่นเกาะ 
FANNETE EMERALD BAY ซ่ึงเป็นเกาะเดียวของทะเลสาบรวมทั้งปราสาท VIKINGSHOLM ซ่ึงเป็นบา้นท่ีไม่ซํ้ า
กนับน  ชมทิวทศัน์ตระหง่านของภูเขาท่ีเรียงรายอยา่งสวยงาม 



 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ระหวา่งการล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบทาโฮ  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองบิชอป” (Bishop) (ระยะทาง 277 กม.) เป็นเมืองในเขตอินโย แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา 
แมว้า่บิชอปเป็นเพียงเมืองท่ีรวบรวมและเป็นท่ีท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในเขตอินโย ตั้งอยูใ่นเขตอิสรภาพ บิชอปตั้งอยู่
ทางตอนเหนือสุดของหุบเขา Owens ท่ีระดบัความสูง 4,150 ฟุต (1,260 เมตร) อีกทั้งเมืองบิชอปตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ี
ท่องเท่ียวมากมาย และยงัเป็นเมืองตากอากาศท่ีสําคญั โดยเป็นศูนยก์ลางการคา้และท่ีพกัอาศยั ระหว่างทางแวะ
ถ่ายรูปกบั “ทะเลสาบโมโน” (Mono Lake) หรือ An Alien Landscape ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีของ รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในทะเลสาบประกอบไปดว้ยผืนนํ้ า สลบักบัโขดหินแหลมท่ีมีรูปร่างแปลกตา  อีกทั้ง 
ทะเลสาบโมโน เป็นทะเลสาบท่ีไม่มีทางออกสู่มหาสมุทร ทาํให้นํ้ าในทะเลสาบมีความเค็มอยูม่าก ซ่ึงปริมาณเกลือ
ในทะเลสาบแห่งน้ีเองท่ีก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของบรรดากุง้ ในทุก ๆ ฤดูจึงมกัจะมี
ฝูงนกนบัพนัตวับินถลาลงมาหากุง้กินเป็นอาหาร และดว้ยความสวยงามของธรรมชาติท่ีผสานกบัระบบนิเวศเล็ก ๆ 
ทาํใหท้ะเลสาบแห่งน้ีไดถู้กจดัใหอ้ยูใ่นทาํเนียบสถานท่ีสุดแปลกของโลก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ :       HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL & SUITES BISHOP              หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัอาทิตย์ที ่02 ม.ค. 2565(4)     บิชอป - อุทยานแห่งชาต ิDEATH VALLEY - ลาส เวกสั 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

นาํท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติ Death Valley” หรือ “หุบเขามรณะ” (178 กม.) เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของสหรัฐอเมริกา โดยมีพื้นท่ีคาบเก่ียว
ระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดา 
ตั้ งอยู่ในเขตพื้นท่ีหุบเขาท่ีตํ่าท่ีสุดแห้ง
แล้งท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงอุณหภูมิ
สูงสุดท่ีเคยมีการบนัทึกเอาไวก้็คือ 56.7 
องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติ Death 
Valley อยู่ต ํ่ากว่าระดับนํ้ าทะเลถึง 282 
ฟุต ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ี เคยเป็นเหมือง
แร่บอแรกซ์ แต่หลังจากอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ในพื้นท่ีแห่งน้ีซบเซาลง ก็ได้มี
ความพยายามเรียกร้องให้มีการข้ึนทะเบียนเขต Death Valley ให้เป็นอุทยานแห่งชาติและคาํเรียกร้องน้ีไดรั้บการ
รับรองในท่ีสุด ซ่ึงสภาพภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติ Death Valley นั้น เรียกไดว้า่สวยงามแปลกตาม และหาชม
ไดย้าก  เพราะมีลกัษณะเป็นหุบเขาสลบักบัเนินหิน ทะเลทราย และเนินทรายอนัสูงชนั นาํท่านชม Stovepipe Wells 
ชุมชนเล็กๆ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของอุทยานเพื่อต่อไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติ Death Valley 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 
 
 



 
บ่าย นาํท่านสู่ ศูนยข์อ้มูลนกัท่องเท่ียว “Furnace Creek Visitor Center” ซ่ึงเป็นศูนยแ์สดงขอ้มูลและการดาํเนินงานของ

อุทยานฯ อีกทั้ง ยงัมีการนาํเสนอภาพน่ิง
เก่ียวกับประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และ
ธรรมชาติของหุบเขามรณะแห่งน้ี จากนั้น 
นําท่านเดินทางสู่ Zabriskie Point  ซ่ึง
ตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัออกของอุทยาน เป็นจุดชม
วิวท่ีสวยงามท่ีสุดของอุทยานแห่งชาติ 
Death Valley ซ่ึงเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวไม่
ควรพลาดท่ีจะเข้ามาเก็บภาพท่ีจุดน้ี ให้
ท่านอิสระเก็บภาพความสวยงามของ
เทือกเขา Amargosa ตามอธัยาศยั ไดเ้วลา
อนัสมควร นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลาสเวกสั” (Las Vegas) ผา่นภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาและทะเลทรายอนักวา้ง
ใหญ่ของรัฐเนวาดา้ เมืองลาสเวกสั เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและ
คนทัว่ โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” 
(Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถานท่ีท่ีมี
ลัก ษ ณ ะ พิ เ ศ ษ  เ พ ร า ะ เ มื อ ง ทั้ ง เ มื อ ง 
เจริญเติบโตข้ึนมาจากความกา้วหน้าของ
กิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้
นักท่องเท่ียวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้
พฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ 
โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม 
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซ่ึงล้วน
แล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาด
ใหญ่มากกวา่ท่ีอ่ืนในโลก และจะหาไดค้่อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อนการพนนั และโรงแรม มารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาใน
บริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
กิจกรรมหลงัทานอาหารคํ่า ท่านจะเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้นา้โรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกสั 
เช่น โชวภู์เขา ไฟระเบิดท่ี MIRAGE, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND โชวน์ํ้ าพุเตน้ระบาํท่ี BELLAGIO ฯลฯ 
ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้งอยู่สูงท่ีสุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหน่ึงในพระพรหม
ของไทยซ่ึงตั้งอยู่ท่ี โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชยัซ่ึงจาํลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงาม
ภายในโรงแรม VENETIAN ดว้ย หากท่านไหนสนใจซ้ือรายการโชวพิ์เศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์ 

 

พกัที่ :       BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                                 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 



 

 

วนัจนัทร์ที ่03 ม.ค. 2565 (5)      ลาส เวกสั - อุทยานแห่งชาตแิกรนด์แคนยอน - สกายวอล์ค 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

นาํท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแกรนด์แคนยอน” (GRAND CANYON) ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติหน่ึงในเจ็ดของ
โลก ระหว่างทางแวะ ชม “เข่ือนยกัษ์ฮู
เวอร์แดม” (HOOVER DAM) (ระยะทาง 
63 กม.)  หรือ โบลเดอร์แดม เข่ือน
คอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่นํ้ าโคโลราโด 
ตั้งอยู่บนเขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ 
มลรัฐแอริโซนา โดยสร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ.  
1935 ซ่ึงในขณะท่ีก่อสร้างเสร็จนั้ น
นับเป็นเข่ือนคอนกรีตขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก ต่อมาเม่ือ เข่ือนแกรนดคู์ลี สร้าง 
เสร็จในปี พ.ศ. 2488 เข่ือนน้ีจึงตกลงมาเป็นท่ีสอง ปัจจุบนัเข่ือนฮูเวอร์ เป็นเข่ือนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 34 ของ
โลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเล้ียงรัฐเนวาดาและรัฐใกลเ้คียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของ 
แนวหุบเขาอนักวา้งใหญ่ตระการตา และสายนํ้ าโคโลราโด ้ท่ีคดเค้ียว นาํท่านชมแนวหุบเขาท่ียงัคงรักษาสภาพภูมิ
ประเทศท่ีแปลกตาในมลรัฐอริโซน่า  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ แกรนดแ์คนยอน (ปิกนิค) 
บ่าย นาํท่านเขา้ชม “อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน” ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก (ระยะทาง 157 กม. // 

ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 55 
นาที)  ก่อตัว ข้ึนในช่วงเวลาประมาณ 
2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาท่ีมีความยาวถึง 
446 กม.จุดท่ีกวา้ง ท่ีสุด 29 กม.และลึก
เกือบ 2 กม.นําท่านเข้าชมด้าน WEST 
RIM ท่ีซ่ึงท่านจะได ้สัมผสัประสบการณ์
การเดินบน สกายวอล์ค (SKY WALK) ท่ี
จะทํา ให้ท่ า น รู้ สึก เหมือนเ ดินอยู่บ น
อาก าศ  อย่า ง น่ า ต่ืน เต้น  หวา ด เ สี ย ว 
จากนั้น เดินทางกลบั ลาสเวกสั  

** อสิระอาหารคํา่เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
กิจกรรมหลงัทานอาหารคํ่า ท่านจะเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้น้าโรงแรมแต่ละแห่งในยา่นถนน STRIP ของลาสเวกสั เช่น 
โชวภู์เขา ไฟระเบิดท่ี MIRAGE, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND โชวน์ํ้ าพเุตน้ระบาํท่ี BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะ
และเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้งอยู่สูงท่ีสุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยู่ท่ี 
โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชยัซ่ึงจาํลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN 
ดว้ย หากท่านไหนสนใจซ้ือรายการโชวพิ์เศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์ 

 



 

 

พกัที่ :       BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                                 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
วนัองัคารที่ 04 ม.ค. 2565 (6)     ลาส เวกสั - ลอส แองเจลสี - ซิทาเดล เอาท์เลท็ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

นาํทุกท่านเดินทางเขา้สู่ “ลอส แองเจลีส” (LOS ANGELES) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 425 
กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง 10 นาที) ตั้งอยูท่างตอนใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนยก์ลางทางดา้น
เศรษฐกิจ มีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเช้ือชาติอาศยัอยู่ อีกทั้งยงัเป็นเมืองศูนยก์ารทางดา้น
อุตสาหกรรมความบนัเทิง เพราะเป็นท่ีตั้งของฮอลลิวูด้ บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ช่ือดงัของโลก นอกจากน้ี ลอสแองเจ
ลิส ยงัเป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว อาทิ สวนสนุก ส่ิงก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภณัฑ์อาร์
ทแกลลอร่ี โรงละคร หา้งสรรพสินคา้ รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนทค์ลบั ท่ีช่วยสร้างสีสันในยามคํ่าคืนดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

บ่าย ท่านเดินทางสู่ “ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็น

เตอร์” (CITADEL OUTLET) ซ่ึง

สถานท่ีช้อปป้ิงมีสถานท่ีตั้ งท่ีใหญ่และ

เป็นเอาทเ์ล็ทใหญ่ท่ีสุดในนครลอสแองเจ

ลิส  มีบริ เวณใหญ่โตและกว้างขวาง 

ป ระ ก อบ ด้วย ร้านค้าแบ รนด์ เนม ดัง

ทั้งหลายท่ีมีร้านคา้อยู่มากกว่า 115 ร้าน 

และราคาลดถึง 30 - 70 % จากราคาปกติ

ของสินคา้แบรนด์เนม เหมาะสําหรับทุกท่านและ ทุกวยั เช่น BOSS , GUESS , NINE WEST , H&M , COACH , 

BILLABONG , CALVIN KLEIN , DKNY , SUPERDRY , VANS , GAPS , OLD NAVY , POLO RALPH 

LAUREN , NIKE , KATE SPADE , LEVI’S , MICHAEL KORS , LACOST  และอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่าน

ไดเ้ดินเล่นหรือจะเลือกนัง่จิบชา กาแฟ ท่ีมาจาํหน่ายหลากหลายจุดในเอาทเ์ลทแห่งน้ี 

*** อสิระอาหารคํา่เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที่ :       HOLIDAY INN LA MIRADA                                                         หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
  

 

 

 

 

 



 

 

วนัพุธที่ 05 ม.ค. 2565 (7)      ลอสแองเจลสิ - ชมเมือง - ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านชม “มหานครลอสแองเจลิส” (LOS ANGELES)  (L.A.) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 2 ใน 
สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลาง
ทางด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการ
บันเทิงลอสแองเจลิส ตั้ งอยู่ในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแองเจลิสมา
จากคาํ  ว่า “โลสองัเคเลส (Los Ángeles) 
นาํท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจสําคญั ย่านไช
น่าทาวน์ ศาลาวา่การเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ 
ถนนฮอลลีวูด้ เบเวอร์ร่ีฮิลล์ ถนนโรดิโอ 
ไดร์ฟ  (RODEO DRIVE)  ในย่าน 
BEVERLY HILL ซ่ึงเป็นย่านช้อปป้ิงท่ี
หรูหราท่ีสุดในแอลเอ พร้อมกนัน้ียงัเป็นยา่นท่ีมีดาราฮอลิวูด้ อาศยัอยูม่ากมาย ชมบริเวณไชนีสเธียเตอร์ (CHINESE 
THEATRE) ซ่ึงท่านจะไดถ่้ายรูปกบัรอยมือ รอยเทา้ของเหล่าดาราช่ือดงั ท่ีประทบัไวพ้ร้อมช่ือจารึกของดาราตุก๊ตา 
ทองบนถนนฮอลลีวูด้ นาํท่านชม ฮอลีวูดวอล์ก ออฟเฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทางเทา้ท่ีอยูส่อง
ขา้งทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้ งอยู่ในฮอลลีวูด 
ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเทา้ทั้งส้ิน 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม 
ประดบัดว้ยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จาํนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกช่ือ ของนักแสดงและบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด สาํหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือก ให้จารึกช่ือ คือ วงการภาพยนตร์ 
/ วงการโทรทศัน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที จากนั้น เดินทางสู่ นาํท่านชม “โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล 
สตูดิโอ” (UNIVERSAL STUDIOS 
HOLLYWOOD) ในเน้ือท่ีกว่า 1,000 ไร่ 
ท่านจะได้ชมเบ้ืองหลังเทคนิค และ
ขั้นตอนของการถ่ายทาํภาพยนตร์อย่าง
ละเอียด สัมผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร ท่ี
ใช้ในการถ่ายทาํจริงของภาพยนตร์ท่ีโด่ง
ดงัเร่ืองต่างๆ เช่น คิงคอง  จอวส์ฯลฯ ชม
อาค าร บ้า น เ รือ น ท่ี ใ ช้ใ นก าร ถ่ า ย ทํา
ภาพยนตร์เร่ืองดังจากฮอลลีวูด้  ต่ืนเต้น
แ ล ะ ส นุ ก ส น า น ผ จ ญ ภัย  เ ค ร่ื อ ง เ ล่ น
ทนัสมยั ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ยงัคงปรับปรุงและเพิ่มธีมต่างๆ มาอย่างต่อเน่ืองอาทิ HARRY POTTER, THE 
WALKING DEAD ภาพยนตร์ซีรียช่ื์อดงั FAST & FURIOUS SUPERCHARGED ภาพยนตร์ช่ือดงั, REVENGE  
 



 
 
OF THE MUMMY℠ – THE RIDE, DESPICABLE ME MINION MAYHEM, BACK TO THE FUTHER, 
JURASIC PARK, TERMINATOR, TRANSFORMER ETC.    

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  เพ่ือความสนุกสนามกบัเคร่ืองเล่น 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ :       HOLIDAY INN LA MIRADA                                                         หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัพฤหัสฯที่ 06 ม.ค.2565 (8) ลอส แองเจลลสิ - นาริตะ  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส 
11.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ โดยสายการบินออล นิปปอน แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี NH 005 

*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *** 
วนัศุกร์ที ่07 ม.ค. 2565 (9)      นาริตะ - กรุงเทพฯ  
16.30 น เดินทางถึง นาริตะ  เพื่อแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง  
18.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี NH 805 

วนัเสาร์ที่ 08 ม.ค. 2565 (10)      กรุงเทพฯ  
00.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการ
บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โยทางบริษทัฯ  ไดม้อบหมายให ้
หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า  

12 ปี  พกักบั 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 

จ่ายเพิม่ 

30 ธันวาคม  - 08 มกราคม 2565 149,900 149,900 145,900 55,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

** คณะออกเดินทางได้เม่ือมจีํานวนผู้เดินทางครบ 10 ท่านเท่าน้ัน ** 

หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ไม่มีหอ้งพกัสาํหรับ 3 คน (TRIPLE  ROOM) ส่วนใหญ่จะเป็น 
เตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุณาสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ี 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซานฟรานซิสโก // ลอส แองเจลีส-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

เกิน 11 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

แถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี 

ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง 
 นํ้าด่ืม ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาอเมริกา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ท่านละ 9,000 บาท (ซ่ึงทางสถานทูตไม่คืนใหท่้าน
ไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่กต็าม)  

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวั
เขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน และหรือ 

ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตสุุดวสิยับางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ  
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางอเมริกา ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ 
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวี
ซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วอเมริกา ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา 
ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



-  ค่าห้องพักในอเมริกา ค่าห้องพกัในการเขา้พกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํ
หอ้งพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้
ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ(ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการต่อรองระหวา่งบริษทัฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ี
พกัต่างประเทศเพ่ือท่ีจะไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้เป็นสาํคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

 
 
เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 

การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องแสดงตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํ
การ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 



หากใครสนใจจอง... 
.  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
.  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
.  หรือโทร 02-234-5936 
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