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ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบทาโฮและทิวทัศน์ของภูเขาทีเ่รียงรายอย่างสวยงาม 
เข้าชมความสวยงามของน ้าตกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวและน ้าตกโยเซมิติ ณ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ 

ชมความยิ่งใหญ่ของแกรนด์แคนยอนส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (WEST RIM)  
น าท่านชม โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นมากมาย 
อสิระช้อปป้ิงอย่างจุใจ ณ ซิทาเดล เอาทเลท และ ลาส เวกสั พรีเมี่ยม เอาท์เลท 



 
 

ก าหนดการเดินทาง 
เมษายน-ตุลาคม 2565 

กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 12 สัปดาห์ เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 
 

วนัแรกของการเดินทาง(1)      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ซาน ฟรานซิสโก  
                ยอดเขาทวนิพคี - ลอมบาร์ด สตรีท - รถรางชมเมือง  

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์
สายการบินคาเธ่ต ์แปซิฟิค (เคาน์เตอร์ M) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและบตัรโดยสาร  

08.15 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี CX 700 
12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (แวะเปล่ียนเคร่ือง)  
14.00 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี CX 870 

****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล******************* 
11.35 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองซานฟรานซิส
โก (SAN FRANCISCO) นครมหาเสน่ห์แห่ง
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่บนชายฝ่ังตะวนัตก
ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี
ความหนาแน่นของประชากรเป็นอนัดบัสอง
ของประเทศ ได้รับฉายา “ เมืองแห่งสาย
หมอก” เน่ืองจากมีหมอกขาวปกคลุมอยูเ่สมอ 
น าท่ านขึ้ น สู่  “ยอดเขาทวินพีค” (TWIN 
PEAK) ยอดเขาท่ีตั้งอยู่กลางเมือง มีความสูง
จากระดับน ้ าทะเล 282เมตร เป็นจุดชมวิว
เมืองซานฟรานซิสโก อิสระให้ท่านเก็บภาพ
วิวทิวทัศน์อันกว้างของซานฟรานซิสโก 
จากนั้ น  น าท่ านชม  “ถนนลอมบา ร์ด ” 
(LOMBARD STREET) เป็นถนนท่ีคดเคี้ ยว
ท่ีสุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 
เพื่อเช่ือมถนนไฮด์ (HYDE) กับถนนลีเวน
เวิร์ท (LEAVENWORTH)โดยไต่ลงมา ตาม
เนินชนั 40 องศา ซิกแซก 8 โคง้หักศอกแบบ
วนัเวยข์าลง ระหวา่งโคง้ตกแต่งตน้ไมด้อกไม้
สวยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 ข้างทาง ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล ้ าเลิศปลายยุคปฏิวติั



 
 

อุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดใน 
โลก จากนั้น น าท่าน นัง่รถรางเท่ียวชมเมืองซาน ฟรานซิสโก (CABLE CAR) ซ่ึงถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองซานฟ
รานซิสโก รถรางน้ีถือเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ซ่ึงเป็นรถรางท่ีเก่าเก่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีลกัษณะ
คลา้ยตูร้ถไฟว่ิง อีกทั้งตวัรถรางมีรูปแบบคลาสสิค มีทั้งพื้นท่ีเปิดโล่งและห้องกระจก ให้ท่านสัมผสัประสบการณ์และ
ทศันียภาพท่ีสวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน เมนู ลอปสเตอร์ 

พกัที่ :  CROWNE PLAZA SILICON VALLEY N-UNION CITY HOTEL    หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่สองของการเดินทาง(2)  ซาน ฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - ชมเมือง   

                         สะพานโกลเดนเกรท - คาร์สัน  ซิตี ้  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเท่ียวชม  “เมืองซาน ฟรานซิสโก” เดิน
ท า ง เ ข้ า สู่  “ ท่ า เ รื อ ฟิ ช เ ช อ ร์ แ มน  ว า ร์ ฟ ” 
(FISHERMAN’S WHARF) เพื่อล่องชมความงาม
ของอ่าว ซานฟานซิสโก ท่านจะเห็นสะพานโกลด์
เดน เกท อย่างชดัเจน ผ่านชมเกาะอลัคาทรัส คุก
เกาะท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เกาะอลัคาทราซ 
ห รือ  เดอะ ร็อค  เก าะ น้ี เคย เ ป็นสถาน ท่ี ตั้ ง
ประภาคาร และป้อมปราการของกองทพั และยงั
เป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลงัจากนั้น เกาะอลั
คาทราซ ก็กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เน่ืองจากเกาะแห่งน้ีตั้งอยู่โดดเด่ียวกลางอ่าวตามธรรมชาติ ลอ้มรอบดว้ยน ้ าท่ีมี
อุณหภูมิเยือกแข็งและคล่ืนลมแรง เกาะอลัคาทราซ จึงได้รับการพิจารณาให้ใช้เป็นท่ีคุมขงันักโทษ ท่ีไม่สามารถ
หลบหนีได ้FISHERMAN’S WHARF ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟ
รานซิสโก และสะพาน GOLDEN GATE ผลงานวิศวกรรมอนัล ้าเลิศปลายยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดยนายโย
เซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ร้านอาหารแถวน้ีจึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้
รอตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ใกล้ๆ  กนักบั SAN FRANCISCO PIER 39 
คือ CANNERY และ GHIRARDELLI SQUARE ซ่ึงเป็นแหล่งทวัร์
ท่ีเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวและไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกมากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ซุปครีมหอย 
(Clam Chowder) เ ม นู ท่ี ถื อ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ช า ว 
ซานฟราน พร้อม Fish & Chip รสเลศิ  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคาร์สัน” (CARSON CITY)   (ระยะทาง 355 กม. / ใชร้ะยะเวลา 4 ชัว่โมง 10 นาที) ซ่ึงเป็นเมือง
ใหญ่ท่ีสุด และเป็นเมืองหลวงของรัฐเนวาดา 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ :   HAMTON INN & SUITES CARSON CITY                                       หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 



 
 

วนัที่สามของการเดินทาง(3)  คาร์สัน – ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ – โมเดสโต้  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบทาโฮ” (TAHOE LAKE) เป็นทะเลสาบอลัไพน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปอเมริกาเหนือ   อยู่ท่ี
ความสูง 1,897 เมตรเหนือเทือกเขาเซียร์รา
เนวาดาในทางตะวนัตกของสหรัฐอเมริกาซ่ึง
อยู่ระหว่างเขตแดนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐ
เนวาดา มนัเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในฐานะ
ท่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีงดงามท่ีสุดในโลก 
อิสระให้ท่านช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามและ
น ้ าทะเลสาบอนัใสสะอาด จากนั้น  น าท่าน 
ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ  (LAKE TAHOE) 
เพื่อด่ืมด ่ากบัความงามของเทือกเขาอลัไพน์ท่ี 
EMERALD BAY ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของทะเลสาบ ในขณะท่ีคุณเหินขา้มน ้ าไปใน M.S. DIXIE II 
ช่ืนชม SIERRA NEVADAS โดยรอบและล่องเรือผ่านเกาะ FANNETE EMERALD BAY ซ่ึงเป็นเกาะเดียวของ
ทะเลสาบรวมทั้งปราสาท VIKINGSHOLM ซ่ึงเป็นบา้นท่ีไม่ซ ้ ากนับน  ชมทิวทศัน์ตระหง่านของภูเขาท่ีเรียงรายอย่าง
สวยงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  “เมืองโมเดสโต” (MODESTO) 

(ระยะทาง 247 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 2 
ชั่ วโมง 50 นาที) เปรียบเสมือนปากประตูสู่  อุทยาน
แห่งชาติโยเซมิติ ตลอดการเดินทางจะเป็นเทือกเขา
หิมะ ท่ีสลบัซับซ้อนและสวยงามมาก ซ่ึงอาจจะไดเ้ห็น
เทือกเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะบางส่วนและป่าไมท่ี้ 
เขียวขจีบางส่วนดว้ย เดินทางถึงเมืองโมเดสโต  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ :  SPRING HILL SUITES BY MARRIOTT MODESTO HOTEL          หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 



 
 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)      โมเดสโต - โยเซมิติ - เฟรสโน่ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 น าท่านเขา้ชม “อุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ” (YOSEMITE NATIONAL PARK)  (ระยะทาง 194 // ระยะเวลาในการ
เ ดินทาง 2 ชั่ ว โมง  40 นาที )  ตั้ งอยู่ ในรัฐ
แคลิฟอร์ เ นียสหรัฐอเม ริกา  ได้ รับการ
ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติโดยมีนัก
อนุรักษ์ธรรมชาติ ช่ือจอห์น มุยร์ (JOHN 
MUIR) เป็นผูผ้ลกัดนัอุทยานแห่งน้ี อีกทั้งได้
ถูกจัดให้ เ ป็นมรดกโลกและเ ม่ือปี  พ.ศ. 
2527 (ค.ศ. 1984) อุทยานแห่งชาติโยเซมิติกิน
พื้นท่ีในบริเวณเทือกเขาเซียร์รา เนวาดา 
(SIERRA NEVADA) อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้ งของ
น ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดแห่งอเมริกาเหนือ มีพื้นท่ี
ทั้งหมด 3,081 ตร.กม. พื้นท่ีตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูงระหวา่ง 600-4,000 ม. โยเซมิติเป็นท่ีรู้จกัในช่ือของหนา้ผาหินแกรนิต 
ยอดเขา “ฮาล์ฟ โดม” (HALF DOME) ภูเขาหินแกรนิตท่ีเป็นรูปคร่ึงภูเขาท่ีเกิดขึ้ นตามธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดของโยเซมิติ สูงถึง 8,842 ฟุต จากฐานถึงยอด ยงัเป็นท่ีถกเถียงวา่คร่ึงโดมน้ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นเต็ม
โดมหรือไม่ เสมือนหน่ึงว่าใครเอามีดผ่าโดมลูกแตงโมออกเป็นสองซีก ทิ้งไวใ้ห้เราไดช้มความงามและความยิ่งใหญ่
เพียงซีกเดียว ชมหนา้ผาแบบหินแกรนิต ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาหลายลา้นปีก่อน นอกจากนั้นยงัมีโกรกธารและ
น ้ าตกขนาดใหญ่หลายแห่ง น าท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ เช่น น ้ าตก BRIDALVEIL FALLS น ้ าตกผา้คลุม
หนา้เจา้สาว ตั้งช่ือจากลกัษณะท่ีแผ่ลงมาเหมือนผา้คลุมศีรษะเจา้สาวในพิธีแต่งงาน และ น ้ าตกโยเซมิติ (YOSEMITE 
FALL) เป็นน ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นน ้ าตกสองชั้น มีความสูงรวมกนัถึง 739 เมตร (2,425 ฟุต) เป็น
น ้าตกท่ีสูงท่ีสุดในอเมริกาเหนือ ภูเขาและตน้ไมต่้างๆ ท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงมีอายเุก่าแก่มาก  

เที่ยง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว คืนเงินท่านละ 20 ยูเอสดอลล่าร์ 
บ่าย ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเฟรสโน” 

(FRESNO) (ระยะทาง 99 กม.) เมืองใหญ่อนัดบั 8 ของ
มลรัฐแคลิฟอร์ เ นีย  ซ่ึ ง เ ป็นศูนย์การธนาคาร ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด 
รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลาท่ีสุดและบรรยากาศวิวทิวทศัน์
ก็ไม่บดบงัตึกแถวส่วนอาคารสูงก็มีความสูงแค่เพียง 20 
ชั้น จึงไม่บดบงัทิวทศัน์ชนบท หรือ “เมืองเบเคอร์ฟิลด์” 
(BAKERFILED) (ระยะทาง 325 กม.) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่:SPRING HILL SUITES FRESNO//HOLIDAY INN SUITES BAKERSFIED HOTEL หรือท่ีพกัระดับใกล้เคียง 

 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2527
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2527


 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)    เฟรสโน - ลาส เวกสั - เรด ร็อค แคนยอน 
                         อสิระชมเมือง ชมไฟยามค า่คืน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลาสเวกสั” (ระยะทาง 629 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง 15 นาที) ผ่านภูมิ

ประเทศท่ีเป็นภูเขาและทะเลทรายอนักว้าง
ใหญ่ของรัฐเนวาดา้ เมืองลาสเวกสั เป็นเมือง
ท่ีตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็น
สถานท่ีท่ีชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้
ฉ า ย าว่ า  “ เ มื อ งแ ห่ งบาป ”  (SIN CITY) 
ลาสเวกสัเป็นสถานท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพราะ
เ มื อ งทั้ ง เ มื อ ง  เ จ ริญ เ ติบโตขึ้ นม า จ า ก
ความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรง
ดึงดูดหลักให้นักท่องเท่ียวหลั่งไหลเข้ามา
ต่อมาก็ไดพ้ฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ 
ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกวา่ท่ีอ่ืนในโลก และจะหาไดค้่อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อนการพนัน 
และโรงแรม มารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ระหว่างทาง น าท่านชม “เรด ร็อค แคนยอน”  (RED ROCK CANYON NATIONAL CONSERVATION AREA) ถูก

ก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์แห่งชาติ แห่งแรกของเนวาดา ซ่ึงมีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ไม่ไกลจาก LAS VEGAS STRIP 
ทางตะวันตก  บนถนน  CHARLESTON 
BOULEVARD/STATE ROUTE 159 โดยมีผู ้
เข้าชมพื้นท่ีมากกว่าสองลา้นคนในแต่ละปี 
โดยภายในพื้นท่ีของ RED ROCK CANYON 
นั้น มีจุดเด่นคือการก่อตวัของหินสีแดงขนาด
ใหญ่หินผาสีแดงตดักบัสีขาวท่ีอยู่รอบๆโดย
ชดัเจน กิจกรรมอ่ืนของพื้นท่ีแห่งน้ีมีมากมาย 
อาทิ ปีนหนา้ผา, เดินป่า,ทวัร์จกัรยาน, การนัง่
รถขับเคล่ือนส่ีล้อ (4WD) เพื่อชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวและสถานท่ีส าคญัทางธรรมชาติ ระหว่างทางนั้น น าท่านชมเส้นทางขบัรถชมวิว (SCENIC DRIVE) ของ
พื้นท่ี RED ROCK CANYON ตามเส้นทาง 13 ไมล์(ประมาณ 21 กิโลเมตร) ผ่านจุดชมวิวและทิวทัศน์ท่ีสวยงาม
มากมายของเนวาดา ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่ โรงแรม  

 
 
 



 
 

** อสิระอาหารค า่เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
กิจกรรมหลงัทานอาหารค ่า ท่านจะเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้น้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกสั 
เช่น โชวภ์ูเขา ไฟระเบิดท่ี MIRAGE, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND โชวน์ ้าพุเตน้ระบ าท่ี BELLAGIO ฯลฯ ชม
รถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหน่ึงในพระพรหมของไทย
ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซ่ึงจ าลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายใน
โรงแรม VENETIAN ดว้ย หากท่านไหนสนใจซ้ือรายการโชวพ์ิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์ 

 

พกัที่ :  CAESARS PALACE LAS VEGAS HOTEL & CASINO                    หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่หกของการเดินทาง(6)  ลาสเวกสั - เข่ือนฮูเวอร์ - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน - ลาส เวกสั       
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแกรนด์แคนยอน” (GRAND CANYON) ส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติหน่ึงในเจ็ดของ
โลก ระหว่างทางแวะ ชม “เขื่อนยกัษ์ฮูเวอร์
แดม” (HOOVER DAM) (ระยะทาง 63 กม.)  
หรือ โบลเดอร์แดม เขื่อนคอนกรีต ขนาด
ใหญ่กั้นแม่น ้ าโคโลราโด ตั้งอยู่บนเขตแดน
ของ มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ท่ี
สร้างเสร็จ เม่ือปีค.ศ. 1935 ซ่ึงในขณะท่ี
ก่อสร้างเสร็จ นบัเป็นเขื่อนคอนกรีต ขนาดท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก ต่อมาเม่ือ เขื่อนแกรนด์คูลี 
สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนน้ีจึงตกลงมา
เป็นท่ีสอง ปัจจุบนัเขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิต
ไฟฟ้าใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเล้ียงรัฐเนวาดาและรัฐใกลเ้คียง จากนั้นเดินทางต่อ ชม
ความงามตามธรรมชาติของ แนวหุบเขาอนักวา้งใหญ่ตระการตา และสายน ้ าโคโลราโด ้ท่ีคดเคี้ยว น าท่านชมแนวหุบ
เขาท่ียงัคงรักษาสภาพภูมิประเทศท่ีแปลกตาในมลรัฐอริโซน่า  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ แกรนดแ์คนยอน (ปิกนิค) 
บ่าย น าท่านเขา้ชม “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคน

ยอน” ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 1 ใน 7 ของ
โลก (ระยะทาง 157 กม. // ระยะเวลาในการ
เดินทาง 1 ชั่ วโมง 55 นาที)  ก่อตัวขึ้ นใน
ช่วงเวลาประมาณ 2,000 ลา้นปี เป็นหุบเขาท่ี
มีความยาวถึง 446 กม.จุดท่ีกวา้ง ท่ีสุด 29 กม.
และลึกเกือบ 2 กม.น าท่านเขา้ชมดา้น  

 



 
 

WEST RIM ท่ีซ่ึงท่านจะได้ สัมผสัประสบการณ์ การเดินบน สกายวอล์ค (SKY WALK) ท่ีจะท าให้ท่านรู้สึกเหมือน
เดินอยูบ่นอากาศ อยา่งน่าต่ืนเตน้ หวาดเสียว จากนั้นเดินทางกลบันครลาสเวกสั  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าเขา้โรงแรมท่ีพกั 
 กิจกรรมหลงัทานอาหารค ่า ท่านจะเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้นา้โรงแรมแต่ล่ะแห่งในยา่นถนน STRIP 

ของลาสเวกสั เช่น โชวภ์ูเขา ไฟระเบิดท่ี MIRAGE, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND โชวน์ ้าพุเตน้
ระบ าท่ี BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้งอยู่สูงท่ีสุดในโลกในโรงแรม 
STRATOSPHERE ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยู่ท่ี โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและ
ประตูชยัซ่ึงจ าลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ดว้ย หากท่านไหนสนใจ
ซ้ือรายการโชวพ์ิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์ 

 

พกัที่ :  CAESARS PALACE LAS VEGAS HOTEL & CASINO                    หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)  ลาสเวกสั - ลอสแองเจลสิ - ซิทาเดล เอาท์เลท  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ลอสแองเจลีส” (LOS ANGELES) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 425 กม. // 
ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชั่ วโมง 10 นาที) 
ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมือง
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ  มีว ัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเช้ือชาติอาศยั
อ ยู่  อี กทั้ ง ย ัง เ ป็ น เ มื อ ง ศู น ย์ก า รท า ง ด้ า น
อุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นท่ีตั้ งของ
ฮอลลิวูด้ บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ช่ือดังของโลก 
นอกจากน้ี ลอสแองเจลิส ยงัเป็นเมืองท่ีมีความ
หลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว อาทิ สวนสนุก 
ส่ิงก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภณัฑอ์าร์ทแกลลอร่ี โรงละคร หา้งสรรพสินคา้ รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนทค์ลบั ท่ีช่วย
สร้างสีสันในยามค ่าคืนดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

บ่าย ท่านเดินทางสู่  “ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์” 

(CITADEL OUTLET) ซ่ึ งสถ าน ท่ีช้อป ป้ิ ง มี

สถานท่ีตั้งท่ีใหญ่และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ท่ีสุดใน

นครลอสแอง เจ ลิส  มีบ ริ เวณใหญ่โตและ

กวา้งขวาง ประกอบดว้ยร้านคา้แบรนดเ์นมดงั 

 



 
 

ทั้งหลายท่ีมีร้านคา้อยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30 - 70 % จากราคาปกติของสินคา้แบรนด์เนม เหมาะส าหรับ

ทุกท่าน 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 อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ท่ีมา

จ าหน่ายหลากหลายจุดในเอาทเ์ลทแห่งน้ี 

*** อสิระอาหารค า่เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที่ :  HOLIDAY INN LA MIRADA                                                              หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
  

วนัที่แปดของการเดินทาง(8)     ลอสแองเจลสิ - ชมเมือง - ยนูิเวอร์แซล สตูดโิอ - สนามบิน 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านชม “มหานครลอสแองเจลิส” (LOS ANGELES)  (L.A.) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 2 ใน 
สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนย์กลาง
ทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง
ลอสแองเจลิส ตั้ งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ช่ือเมืองลอสแองเจลิสมาจากค า  ว่าโลสองัเค
เลส (Los Ángeles) น าท่าน ผา่นชม ยา่นธุรกิจ
ส าคญั ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิว
สิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู ้ด เบเวอร์ร่ีฮิลล์ 
ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (RODEO DRIVE) ในยา่น 
BEVERLY HILL ซ่ึ ง เ ป็ น ย่ า นช้ อป ป้ิ ง ท่ี
หรูหราท่ีสุดในแอลเอ พร้อมกนัน้ียงัเป็นย่าน
ท่ีมีดาราฮอลิวูด้ อาศยัอยู่มากมาย ชมบริเวณ
ไชนีสเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซ่ึง
ท่านจะไดถ้่ายรูปกบัรอยมือ รอยเทา้ของเหล่า
ดาราช่ือดัง ท่ีประทับไวพ้ร้อมช่ือจารึกของ
ดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด้ น าท่านชม 
ฮอลีวูดวอล์ก  ออฟเฟม (HOLLYWOOD 
WALK OF FAME) เป็นทางเทา้ท่ีอยู่สองขา้ง
ทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวนัออก-
ตะวนัตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ 
ตั้ ง อ ยู่ ใ นฮอล ลี วู ด  ล อสแอน เ จ ลิ ส  รั ฐ
แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเทา้ทั้งส้ิน 3 1/2 ไมล ์ฮอลลีวูด วอลก์ ออฟ  
 



 
 

เฟม ประดบัดว้ยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จ านวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกช่ือ ของนักแสดงและบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด ส าหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือก ให้จารึกช่ือ คือ วงการภาพยนตร์ / 
วงการโทรทศัน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที จากนั้น เดินทางสู่ น าท่านชม “โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล 
สตูดิโอ” (UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD) ในเน้ือท่ีกว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบ้ืองหลังเทคนิค และ
ขั้นตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร ท่ีใชใ้นการถ่ายท าจริงของภาพยนตร์ท่ี
โด่งดงัเร่ืองต่างๆ เช่น คิงคอง  จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรือนท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองดงัจากฮอลลีวูด้ ต่ืนเตน้
และสนุกสนานผจญภยั เคร่ืองเล่นทนัสมยั ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ยงัคงปรับปรุงและเพิ่มธีมต่างๆ มาอย่างต่อเน่ืองอาทิ 
HARRY POTTER, THE WALKING DEAD ภาพยนตร์ซีรียช่ื์อดงั FAST & FURIOUS SUPERCHARGED ภาพยนตร์
ช่ือดัง , REVENGE OF THE MUMMY℠ – THE RIDE, DESPICABLE ME MINION MAYHEM, BACK TO THE 
FUTHER, JURASIC PARK, TERMINATOR, TRANSFORMER ETC.    

(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  เพ่ือสะดวกกบัการเล่นเคร่ืองเล่น เชิญท่านได้อสิระ
และสนุกสนามกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ตามอธัยาศัย) 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9) ลอส แองเจลลสิ – ฮ่องกง  
00.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX 881 

*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *** 
วนัที่สิบของการเดนิทาง(10)      ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  
06.45 น เดินทางถึง ฮ่องกง  เพื่อแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง  
08.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบินคาเธ่ต ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี  CX 717 
10.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

******************************************* 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเนคชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้ าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

อตัราค่าบริการ ปี 2565 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
ช าระเพิม่ 

08-17 เมษายน 2565  159,900 159,900 159,900 50,000 
29 เมษายน-08 พฤษภาคม 2565 155,900 155,900 155,900 50,000 

03-12 มิถุนายน 2565 155,900 155,900 155,900 50,000 
08-17 กรกฎาคม 2565 159,900 159,900 159,900 50,000 
22-31 กรกฎาคม 2565 159,900 159,900 159,900 50,000 
12-21 สิงหาคม 2565 159,900 159,900 159,900 50,000 
16-25 กนัยายน 2565 149,900 149,900 149,900 50,000 
07-16 ตุลาคม 2565 155,900 155,900 155,900 50,000 
21-30 ตุลาคม 2565 155,900 155,900 155,900 50,000 

หากท่านต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ส่วนมากห้องพกั 
จะเป็นแบบ 2 เตียง (QUEEN BED) กรุณาสอบถามข้อมูลเพิม่เติมจากเจ้าหน้าท่ี 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
❖ ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาต

ใหพ้นกังานขบัรถ ขบัเกิน 11 ช.ม./วนั  
❖ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซาน ฟรานซิสโก // ลอส แองเจอลิส- กรุงเทพฯ (หรือสลบัลงก่อน-หลงั) 
❖ โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจาก

อยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิูต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือ
การประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

❖ ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
❖ ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง ค่าประกนัอุบติัเหตใุนการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณี
ท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพิม่ 



 
 

 
❖ ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัประเทศไทย 
❖ ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง 
❖ น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อวนั 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
❖ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
❖ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
❖ ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเปล่ียนแปลงกะทนัหนัแจง้ 
❖ ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม ท่านละ 9,000 บาท 
❖ ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝง

ตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

❖ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 70,000.-บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 



 
 

 

หมายเหต ุ
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์ม มา
จากทางอเมริกา ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่าน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปอเมริกา ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่น
วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่
ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปอเมริกา ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ 

กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)      
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป --- เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์    
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วัน --- เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 



 
 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
o หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
o รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
o หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

o  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่ีสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

o กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

o ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
o ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
o  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
o หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี

ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

o กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

o ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 



 
 

 
หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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