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ล่องเรอืชมความงดงามของทะเลสาบทาโฮและทวิทศันข์องภเูขาทีเ่รยีงรายอยา่งสวยงาม 
เขา้ชมความสวยงามของนำ้ตกผา้คลมุหนา้เจา้สาวและนำ้ตกโยเซมติ ิณ อทุยานแหง่ชาตโิยเซมติิ 

ชมความยิ่งใหญข่องแกรนด์แคนยอนสิ่งมหศัจรรยท์างธรรมชาติ (WEST RIM)  
นำทา่นชม โรงถา่ยยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ และสนกุสนานกบัเครือ่งเลน่มากมาย 

อิสระช้อปปิง้อยา่งจใุจ ณ ซทิาเดล เอาทเลท และ ลาส เวกสั พรีเมีย่ม เอาทเ์ลท 
 



 
 

 
กำหนดการเดนิทาง 

เมษายน-ธนัวาคม 2566 
กรณุาสำรองทีน่ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 สปัดาห ์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิฮอ่งกง-ซาน ฟรานซสิโก  
                       ยอดเขาทวนิพีค-ลอมบารด์ สตรที-รถรางชมเมอืง  

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการ
บินคาเธ่ต์ แปซิฟิค (เคาน์เตอร์ M) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและบัตรโดยสาร  

08.15 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินท่ี CX 700 
12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  
14.00 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินท่ี CX 870 

****************** บนิขา้มเสน้แบง่เขตสากล******************* 
11.35 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่บนชายฝั่ง
ตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ ได้รับฉายา “เมืองแห่ง
สายหมอก” เนื่องจากมีหมอกขาวปกคลุมอยู่
เสมอ นำท่านขึ้นสู่  “ยอดเขาทวินพีค” (TWIN 
PEAK) ยอดเขาที่ตั้งอยู่กลางเมือง มีความสูง
จากระดับน้ำทะเล 282เมตร เป็นจุดชมวิวเมือง
ซานฟรานซิสโก อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์
อันกว้างของซานฟรานซิสโก จากนั้น นำท่านชม 
“ถนนลอมบาร์ด” (LOMBARD STREET) เป็น
ถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1922 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์ (HYDE) กับถนน
ลีเวนเวิร์ท (LEAVENWORTH)โดยไต่ลงมา ตาม
เนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบ

วันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้
สวยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 ข้างทาง ชมสะพาน
แขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศ
ปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนาย
โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์  ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่
ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดใน โลก จากนั้น 
นำท่าน นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองซาน ฟรานซิสโก 
(CABLE CAR) ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมือง
ซานฟรานซิสโก รถรางนี้ถือเป็นมรดกตกทอดมา



 
 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ซึ่งเป็นรถรางที่เก่าเก่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีลักษณะคล้ายตู้รถไฟว่ิง อีกทั้งตัวรถรางมีรูปแบบคลาสสิค มีทั้ง
พื้นท่ีเปิดโล่งและห้องกระจก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์และทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน เมนู ลอปสเตอร์ 
พกัที ่:  CROWNE PLAZA SILICON VALLEY N-UNION CITY HOTEL  หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)     ซาน ฟรานซสิโก-ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก-ชมเมอืง   
                         สะพานโกลเดนเกรท-คารส์นั ซติี ้  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
นำท่านเที่ยวชม “เมืองซาน ฟรานซิสโก” เดินทางเข้าสู่ “ท่าเรือฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ” (FISHERMAN’S WHARF) เพื่อล่องชม
ความงามของอ่าว ซานฟานซิสโก ท่านจะเห็นสะพานโกลด์เดน เกท อย่างชัดเจน ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส คุกเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ไปทั่วโลก เกาะอัลคาทราซ หรือ เดอะร็อค เกาะนี้
เคยเป็นสถานที่ตั้งประภาคาร และป้อมปราการ
ของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 
หลังจากนั้น เกาะอัลคาทราซ ก็กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว เนื่องจากเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยว
กลางอ่าวตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำที่มี
อุณ หภูมิ เยือกแข็งและคลื่ นลมแรง  เกาะอั ล
คาทราซ จึงได้รับการพิจารณาให้ใช้เป็นที่คุมขัง
นักโทษ ที่ไม่สามารถหลบหนีได้ FISHERMAN’S 
WHARF ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพาน
ปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก 
และสะพาน GOLDEN GATE ผลงานวิศวกรรม
อันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์  ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันกับ SAN FRANCISCO PIER 39 คือ CANNERY และ GHIRARDELLI SQUARE ซึ่งเป็นแหล่ง
ทัวร์ทีเ่ต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและได้เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิ เศษ ซุปครีมหอย (Clam Chowder) เมนูที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของชาว 
ซานฟราน พร้อม Fish & Chip รสเลิศ  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคาร์สัน” (CARSON CITY)   (ระยะทาง 355 กม. 
/ ใช้ระยะเวลา 4 ชั่วโมง 10 นาที) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองหลวง
ของรัฐเนวาดา 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 

พกัที ่:   HAMTON INN & SUITES CARSON CITY                                       หรอืทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 



 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)  คารส์นั-ลอ่งเรอืทะเลสาบทาโฮ-โมเดสโต ้ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

 นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบทาโฮ” (TAHOE LAKE) เป็นทะเลสาบอัลไพน์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ   อยู่ที่ความสูง 1,897 
เมต รเหนือ เทื อก เขาเซี ยร์ ราเนวาดาในทาง
ตะวันตกของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ระหว่างเขตแดน
รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดา มันเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายในฐานะที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่งดงาม
ที่สุดในโลก อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอัน
งดงามและน้ำทะเลสาบอันใสสะอาด จากนั้น  นำ
ท่าน ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ  (LAKE TAHOE) 
เพื่อดื่มด่ำกับความงามของเทือกเขาอัลไพน์ที่ 
EMERALD BAY ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุด
แห่งหนึ่งของทะเลสาบ ในขณะที่คุณเหินข้ามน้ำไป
ใน M.S. DIXIE II ชื่นชม SIERRA NEVADAS 
โดยรอบและล่องเรือผ่านเกาะ FANNETE EMERALD BAY ซึ่งเป็นเกาะเดียวของทะเลสาบรวมทั้งปราสาท VIKINGSHOLM ซึ่ง
เป็นบ้านที่ไม่ซ้ำกันบน  ชมทิวทัศน์ตระหง่านของภูเขาที่เรียงรายอย่างสวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโมเดสโต” (MODESTO) (ระยะทาง 
247 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่ วโมง 50 นาที ) 
เปรียบเสมือนปากประตูสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ ตลอดการเดินทางจะเป็นเทือกเขาหิมะ ที่สลับซับซ้อนและสวยงามมาก ซึ่งอาจจะ
ได้เห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะบางส่วนและป่าไม้ที่ 
เขียวขจีบางส่วนดว้ย เดินทางถึงเมืองโมเดสโต  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่:  SPRING HILL SUITES BY MARRIOTT MODESTO HOTEL          หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)      โมเดสโต-โยเซมติ-ิเฟรสโน ่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

 นำท่านเข้าชม “อุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ” (YOSEMITE NATIONAL PARK)  (ระยะทาง 194 // ระยะเวลาในการเดินทาง 2 
ชั่ ว โมง  40 นาที )  ตั้ งอ ยู่ ใน รัฐ แค ลิ ฟ อ ร์ เนี ย
สหรัฐอเมริกา ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยาน
แห่งชาติโดยมีนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ชื่อจอห์น 
มุยร์ (JOHN MUIR) เป็นผู้ผลักดันอุทยานแห่งนี้ 
อีกทั้งได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกและเมื่อปี พ.ศ. 
2527 (ค.ศ. 1984) อุทยานแห่งชาติโยเซมิติกิน
พื้ น ที่ ใน บ ริ เวณ เทื อ ก เข า เซี ย ร์ ร า  เน วาด า 
(SIERRA NEVADA) อี ก ทั้ งยั ง เป็ นที่ ตั้ ง ขอ ง
น้ำตกที่สูงที่สุดแห่งอเมริกาเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมด 
3,081 ตร.กม. พื้ นที่ ตั้ งอยู่ ที่ ร ะดั บความสู ง
ระหว่าง 600-4,000 ม. โยเซมิติเป็นที่รู้จักในชื่อ
ของหน้าผาหินแกรนิต ยอดเขา “ฮาล์ฟ โดม” 
(HALF DOME) ภูเขาหินแกรนิตที่เป็นรูปครึ่งภูเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของโยเซมิติ สูงถึง 
8,842 ฟุต จากฐานถึงยอด ยังเป็นที่ถกเถียงว่าครึ่งโดมนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเต็มโดมหรือไม่ เสมือนหนึ่งว่าใครเอามีดผ่าโดมลูกแตงโม
ออกเป็นสองซีก ทิ้งไว้ให้เราได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่เพียงซีกเดียว ชมหน้าผาแบบหินแกรนิต ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมา
หลายล้านปีก่อน นอกจากนั้นยังมีโกรกธารและน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่ง นำท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ เช่น น้ำตก 
BRIDALVEIL FALLS น้ำตกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว ตั้งชื่อจากลักษณะที่แผ่ลงมาเหมือนผ้าคลุมศีรษะเจ้าสาวในพิธีแต่งงาน  และ 
น้ำตกโยเซมิติ (YOSEMITE FALL) เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นน้ำตกสองชั้น มีความสูงรวมกันถึง 739 เมตร 
(2,425 ฟุต) เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือ ภูเขาและต้นไม้ต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุเก่าแก่มาก  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว คืนเงินท่านละ 20 ยูเอสดอลล่าร์ 
บ่าย ได้ เวลาอันสมควร นำท่ าน เดินทางสู่  “เมืองเฟรสโน” 

(FRESNO) (ระยะทาง 99 กม.) เมืองใหญ่อันดับ 8 ของมล
รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นศูนย์การธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูง
ที่สุด ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรง
เวลาที่สุดและบรรยากาศวิวทิวทัศน์ก็ไม่บดบังตึกแถวส่วน
อาคารสูงก็มีความสูงแค่เพียง 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์
ชนบท หรือ “เมืองเบเคอร์ฟิลด์” (BAKERFILED) (ระยะทาง 
325 กม.) 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:SPRING HILL SUITES FRESNO//HOLIDAY INN SUITES BAKERSFIED HOTEL หรือทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

 

 

 

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


 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง(5)    เฟรสโน-ลาส เวกสั-เรด รอ็ค แคนยอน-อสิระชมเมอืง ชมไฟยามคำ่คนื 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลาสเวกัส” (ระยะทาง 629 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง 15 นาที) ผ่านภูมิประเทศที่เป็น
ภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของรัฐเนวาด้า 
เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา 
สหรัฐอเมริกา เป็นสถานท่ีที่ชาวอเมริกันและคนทั่ว
โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (SIN CITY) 
ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะ
เมื อ ง ทั้ ง เมื อ ง  เจ ริ ญ เติ บ โต ขึ้ น ม า จ า ก
ความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูด
หลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้
พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม 
ศู นย์ แสด งสิ นค้ า  ศู นย์ ป ระชุม  ร้ านอ าห าร 
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่า
อลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอย่างแน่นหนา
ในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ระหว่างทาง นำท่านชม “เรด ร็อค แคนยอน”  (RED ROCK CANYON NATIONAL CONSERVATION AREA) ถูกกำหนดให้

เป็นเขตอนุรักษ์แห่งชาติ แห่งแรกของเนวาดา ซึ่งมีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ไม่ไกลจาก LAS VEGAS STRIP ทางตะวันตก บนถนน 
CHARLESTON BOULEVARD/STATE ROUTE 
159 โดยมีผู้เข้าชมพื้นที่มากกว่าสองล้านคนในแต่
ละปี โดยภายในพื้นที่ของ RED ROCK CANYON 
นั้น มีจุดเด่นคือการก่อตัวของหินสีแดงขนาดใหญ่
หินผาสีแดงตัดกับสีขาวที่อยู่รอบๆโดยชัดเจน 
กิจกรรมอื่นของพื้นที่แห่งนี้มีมากมาย อาทิ ปีนหน้า
ผา, เดินป่า,ทัวร์จักรยาน, การนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 
(4WD) เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
ทางธรรมชาติ ระหว่างทางนั้น นำท่านชมเส้นทาง
ขับรถชมวิว (SCENIC DRIVE) ของพื้นที่  RED 
ROCK CANYON ตามเส้นทาง 13 ไมล์(ประมาณ 
21 กิโลเมตร) ผ่านจุดชมวิวและทิวทัศน์ที่สวยงามมากมายของเนวาดา ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม  

** อสิระอาหารคำ่เพือ่สะดวกในการชอ้ปปิง้ *** 
กิจกรรมหลังทานอาหารค่ำ ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟ
ระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม  TREASURE ISLAND โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่น
หวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่  โรงแรม CAESAR 
PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ด้วย หากท่านไหนสนใจซื้อ
รายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร ์

พกัที ่:  CAESARS PALACE LAS VEGAS HOTEL & CASINO                    หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง 
 



 
 

วนัทีห่กของการเดนิทาง(6)  ลาสเวกสั-เขือ่นฮเูวอร-์อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน-ลาส เวกสั       
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแกรนด์แคนยอน” (GRAND CANYON) สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งในเจ็ดของโลก ระหว่าง
ทางแวะ ชม “เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม” (HOOVER 
DAM) (ระยะทาง 63 กม.)  หรือ โบลเดอร์แดม 
เขื่อนคอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโคโลราโด 
ตั้งอยู่บนเขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐ
แอริ โซนา ที่สร้างเสร็จ เมื่อปีค .ศ. 1935 ซึ่ ง
ในขณะที่ก่อสร้างเสร็จ นับเป็นเขื่อนคอนกรีต 
ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเมื่อ เขื่อนแกรนด์คู
ลี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนนี้จึงตกลงมา
เป็นที่สอง ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิต
ไฟฟ้าใหญ่ เป็นอันดับที่  34 ของโลกและผลิต
กระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง 
จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติ
ของ แนวหุบเขาอันกว้างใหญ่ตระการตา และสายน้ำโคโลราโด้ ที่คดเคี้ ยว นำท่านชมแนวหุบเขาที่ยังคงรักษาสภาพภูมิประเทศที่
แปลกตาในมลรัฐอริโซน่า  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ แกรนด์แคนยอน (ปิกนิค) 
บ่าย นำท่านเข้าชม “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน” 

สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ  1 ใน 7 ของโลก 
(ระยะทาง 157 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 1 
ชั่วโมง 55 นาที) ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 
2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 
กม.จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.
นำท่านเข้าชมด้าน  

 
WEST RIM ที่ซึ่งท่านจะได้ สัมผัสประสบการณ์ 
การเดินบน สกายวอล์ค (SKY WALK) ที่จะทำให้
ท่านรู้สึก เหมือนเดินอยู่บนอากาศ  อย่างน่า
ตื่นเต้น หวาดเสียว จากนั้นเดินทางกลับนครลาสเวกัส  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าโรงแรมที่พัก 
 กิจกรรมหลังทานอาหารค่ำ ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกัส 

เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ BELLAGIO ฯลฯ 
ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหนึ่งในพระพรหมของ
ไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงาม
ภายในโรงแรม VENETIAN ด้วย หากท่านไหนสนใจซื้อรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ 

 

พกัที ่:  CAESARS PALACE LAS VEGAS HOTEL & CASINO                    หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง 



 
 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง(7)  ลาสเวกสั-ลอสแองเจลสิ-ซทิาเดล เอาทเ์ลท  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ลอสแองเจลีส” (LOS ANGELES) หรือที่รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 425 กม. // ระยะเวลาใน
การเดินทาง 4 ชั่วโมง 10 นาที) ตั้งอยู่ทางตอนใต้
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจ  มี วัฒ นธรรมที่ หลากหลาย  เพ ราะมี
ประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่  อีกทั้งยังเป็นเมือง
ศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะ
เป็นที่ตั้งของฮอลลิวู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดัง
ของโลก นอกจากนี้ ลอสแองเจลิส ยังเป็นเมืองที่มี
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก 
สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์อาร์ทแกลลอรี่ 
โรงละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ 
ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสันในยามค่ำคืนด้วย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บ่าย ท่าน เดิ นทางสู่  “ซิทาเดล  เอาท์ เลท  เซ็น เตอร์ ” 

(CITADEL OUTLET) ซึ่ งสถานที่ช้อปปิ้ งมีสถาน
ที่ตั้งที่ใหญ่และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดในนครลอสแอง
เจลิส มีบริเวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วย
ร้านค้าแบรนด์เนมดัง 

 
ทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคา
ลดถึง 30 - 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์
เนม เหมาะสำหรับทุกท่ าน  ทุก วัย  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  และอื่ น  ๆ  อีก
มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้ 

*** อสิระอาหารคำ่เพือ่สะดวกในการชอ้ปปิง้ *** 
พกัที ่:  HOLIDAY INN LA MIRADA                                                              หรอืทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 

  

 

 

 

 

 



 
 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง(8)     ลอสแองเจลสิ-ชมเมอืง-ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ-สนามบนิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านชม “มหานครลอสแองเจลิส” (LOS ANGELES)  (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา 
และเป็นหนึ่ งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยู่ใน
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจาก
คำ ว่าโลสอังเคเลส (Los Ángeles) นำท่าน ผ่าน
ชม ย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่า
การเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่
ฮิลล์  ถนนโรดิ โอ ไดร์ฟ (RODEO DRIVE) ใน
ย่ าน  BEVERLY HILL ซึ่ ง เป็ นย่ านช้อ ปปิ้ งที่
หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มี
ดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย ชมบริเวณไชนี
สเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่งท่านจะได้
ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดัง 
ที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบน
ถนนฮอลลีวู้ด นำท่านชม ฮอลีวูดวอล์ก ออฟเฟม 
(HOLLYWOOD WALK OF FAME)  เป็ น ท า ง
เท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ใน
ทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์  สตรีท ในทิศ
เหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐ
แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้า
ทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์  ฮอลลี วูด วอล์ก ออฟเฟม 
ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก 
จำน วน มาก ก ว่า  2000 ด วง  จารึก ชื่ อ  ขอ ง
นักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 
5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับ
คัดเลือก ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที จากนั้น เดินทางสู่ นำ
ท่านชม “โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลัง
เทคนิค และขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่
โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง  จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ด ตื่นเต้นและ
สนุกสนานผจญภัย เครื่องเล่นทันสมัย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ยังคงปรับปรุงและเพิ่มธีมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องอาทิ  HARRY 
POTTER, THE WALKING DEAD ภ าพ ย นต ร์ซี รีย์ ชื่ อ ดั ง  FAST & FURIOUS SUPERCHARGED ภ าพ ย นต ร์ชื่ อ ดั ง , 
REVENGE OF THE MUMMY℠ – THE RIDE, DESPICABLE ME MINION MAYHEM, BACK TO THE FUTHER, 
JURASIC PARK, TERMINATOR, TRANSFORMER ETC.    

(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  เพือ่สะดวกกบัการเลน่เครือ่งเลน่ เชญิทา่นไดอ้สิระและสนกุ
สนามกบัเครือ่งเลน่ตา่งๆ ตามอธัยาศยั) 

 



 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง(9) ลอส แองเจลลสิ-ฮอ่งกง  
00.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินท่ี CX 881 

*** บนิผา่นเสน้แบง่เวลาสากล *** 
วนัทีส่บิของการเดนิทาง(10)      ฮอ่งกง-กรงุเทพฯ  
06.45 น เดินทางถึง ฮ่องกง  เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง  
08.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบินคาเธ่ต์ แปซิฟิค เที่ยวบินท่ี  CX 717 
10.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

******************************************* 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสาย
การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  เวิลด์ คอนเนคชั่นส์  ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ 

 

อัตราคา่บริการ ปี 2566 
กำหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญพ่กั 
หอ้งละ 2 ทา่น 

เดก็อายตุำ่กวา่ 12 ป ี 
พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เดก็อายตุำ่กวา่ 12 ป ี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัทา่นเดยีว / หอ้ง 
ชำระเพิม่ 

08-17 เมษายน 2566  189,900 189,900 189,900 50,000 
28 เมษายน-07 พฤษภาคม 2566 189,900 189,900 189,900 50,000 
27 พฤษภาคม-05 มถินุายน 2566 199,900 199,900 199,900 50,000 
28 กรกฎาคม-06 สงิหาคม 2566 199,900 199,900 199,900 50,000 

11-20 สงิหาคม 2566 199,900 199,900 199,900 50,000 
16-25 กนัยายน 2566 189,900 189,900 189,900 50,000 
07-16 ตลุาคม 2566 189,900 189,900 189,900 50,000 
21-30 ตลุาคม 2566 189,900 189,900 189,900 50,000 
01-10 ธนัวาคม 2566 189,900 189,900 189,900 50,000 
10-19 ธนัวาคม 2566 189,900 189,900 189,900 50,000 

หากทา่นตอ้งการเดนิทางโดยชัน้ธรุกจิ BUSINESS CLASS กรณุาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ 
หมายเหต ุ: โรงแรมในอเมรกิา ส่วนใหญไ่มม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) สว่นมากหอ้งพกั 

จะเปน็แบบ 2 เตยีง (QUEEN BED) กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที ่
 
 
 



 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
❖ ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเสน้ทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตให้พนกังาน

ขับรถ ขับเกิน 11 ช.ม./วัน  
❖ ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซาน ฟรานซิสโก // ลอส แองเจอลิส- กรุงเทพฯ (หรือสลับลงก่อน-หลัง) 
❖ โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิตำ่และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผล
ที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

❖ ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ  
❖ ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณน์ำเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง ค่า

ประกันอุบตัิเหตุในการเดนิทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่าน
ต้องซื้อประกันเพิม่ 

❖ น้ำดืม่ทา่นละ 1 ขวดต่อวัน 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
❖ ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
❖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดืม่และอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
❖ ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเปลี่ยนแปลงกะทันหันแจ้ง 
❖ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100.-บาท / ท่าน / วัน (1,000.-บาท) 
❖ ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 5 USD / ท่าน / วัน () 
❖ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา

หรือไม่ก็ตาม ท่านละ 9,500 บาท 
❖ ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาใน

โรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน) 
❖ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 80,000.-บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
❖ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 

ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

❖ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า  
และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 



 
 

 

หมายเหต ุ
• ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์ม  มาจากทางอเมริกา ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปอเมริกา ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผล
ต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่า
วีซ่าให้กับทางท่าน 

• กรณวีซี่าทีท่่านยืน่ไมผ่่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึ้นดงัตอ่ไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือ
จะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปอเมริกา ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่าน
ทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% 
• ทางบรษิัทเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบนิสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋ว

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

 
 

เงือ่นไขการยกเลิก   
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับ

สายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)      

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป --- เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์    
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วัน --- เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 
o หนงัสอืเดินทางที่เหลอือายใุชง้านไมต่ำ่กวา่ 6 เดอืน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
o รปูถ่ายส ี(ตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จำนวน 3 รปู ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
o หลกัฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชดุ 

* คา้ขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับ
จากเดือนที่จะเดินทาง *พนกังานและผูถ้อืหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรบัรองเป็นภาษาอังกฤษ 

o  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทตูรบับัญชอีอมทรพัยเ์ท่านัน้ ส่วนบัญชอีืน่ๆนอกจากออมทรพัย์และเอกสารแสดงทาง
การเงนิอืน่ๆ สามารถยื่นแนบเพิม่เตมิได ้ทัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของท่านสมบรูณท์ี่สดุ)  
* หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
พรอ้ม Statement  และ สำเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอียดทกุหน้า ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต 
และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) 
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

o กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ปบีรบิรูณ ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการอำเภอ 

o สำเนาบัตรประชาชน หรอื สำเนาสตูิบตัร 1 ชดุ 
o สำเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
o สำเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหย่า 1 ชดุ 
o สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
o  การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เปน็การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
o หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ 

จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน  

o กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

o ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏิเสธวีซ่า
อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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