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เท่ียวชมเมืองซานฟรานซิสโก เมืองในฝันท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองน่าอยูแ่ห่งหน่ึงของโลก , ล่องเรือชม 
ความงดงามของทะเลสาบทาโฮและทิวทศัน์ของภูเขาท่ีเรียงรายอยา่งสวยงาม , ชมความยิง่ใหญ่ของ 

แกรนดแ์คนยอนส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ , น าท่านชม โรงถ่ายยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ และสนุกสนานกบั
เคร่ืองเล่นมากมาย , พกัเมืองลาส เวกสั แหล่งรวมความบนัเทิง และเมืองส าหรับการท าธุรกิจ 

ดา้นการพนนัไดอ้ยา่งถูกกฎหมายแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา 
อิสระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ ณ ซิทาเดล เอาทเลท  

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ระหว่ำงวนัที่ 30 ธันวำคม 2564 -  08 มกรำคม 2565 

กรุณำส ำรองที่นั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 10 สัปดำห์ เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ 
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วนัพฤหัสฯที่ 30 ธ.ค.2564(1)      ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ - นำริตะ - ซำน ฟรำนซิสโก  
                  ยอดเขำทวนิพคี - ลอมบำร์ด สตรีท - รถรำงชมเมือง  

04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สาย
การบินออล นิปปอน แอร์เวย  ์(เคาน์เตอร์ L) เจา้หน้าที่บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและบตัร
โดยสาร  

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

****************** บินข้ำมเส้นแบ่งเขตสำกล******************* 
09.15 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  น าท่านผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยูบ่น
ชายฝ่ังตะวนัตกติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึงเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอนัดบัสองของประเทศ 
ได้ รับฉายา  “ เ มื อ งแห่งสายหมอก ” 
เน่ืองจากมีหมอกขาวปกคลุมอยูเ่สมอ น า
ท่ านขึ้ น สู่  “ยอดเขาทวินพีค” (TWIN 
PEAK) ยอดเขาที่ตั้งอยูก่ลางเมือง มีความ
สูงจากระดบัน ้ าทะเล 282เมตร เป็นจุดชม
วิวเมืองซานฟรานซิสโก อิสระให้ท่าน
เก็บภาพวิวทิวทัศน์อันกวา้งของซานฟ
รานซิสโก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้ น น าท่านชม  “ถนนลอมบาร์ด” 
(LOMBARD STREET) เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อเช่ือมถนนไฮด์ (HYDE) 
กั บ ถ น น ลี เ ว น เ วิ ร์ ท 
(LEAVENWORTH)โดยไต่ลงมา  ตาม
เนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โคง้หักศอก
แบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่ง
ต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคน
เดิน 2 ขา้งทาง ชมสะพานแขวนโกลเด้น
เกท ผลงานวิศวกรรมอันล ้ าเลิศปลายยคุ
ปฏวิตัิอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโย
เซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ใหท้่านถ่ายรูป 
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เป็นที่ระลึกกบัสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้น น าท่าน นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองซาน ฟรานซิสโก (CABLE 
CAR) ซ่ึงถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก รถรางน้ีถือเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ซ่ึงเป็น
รถรางที่เก่าเก่าที่สุดแห่งหน่ึงของโลก มีลกัษณะคลา้ยตูร้ถไฟวิง่ อีกทั้งตวัรถรางมีรูปแบบคลาสสิค มีทั้งพื้นที่เปิดโล่ง
และหอ้งกระจก ใหท้่านสมัผสัประสบการณ์และทศันียภาพที่สวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน เมนู ลอปสเตอร์ 

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

วนัศุกร์ที่ 31 ธ.ค.2564(2)      ซำน ฟรำนซิสโก - ล่องเรือชมอ่ำวซำนฟรำนซิสโก - ชมเมือง   
                           สะพำนโกลเดนเกรท - สเตทไลน์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 
น าท่านเที่ยวชม “เมืองซาน ฟรานซิสโก” เดินทางเขา้สู่ “ท่าเรือฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ” (FISHERMAN’S WHARF) เพือ่
ล่องชมความงามของอ่าว ซานฟานซิสโก ท่านจะเห็นสะพานโกลด์เดน เกท อยา่งชดัเจน ผา่นชมเกาะอลัคาทรัส คุก
เกาะที่มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เกาะอลั
คาทราซ หรือ เดอะร็อค เกาะน้ีเคยเป็น
สถานที่ตั้งประภาคาร และป้อมปราการ
ของกองทพั และยงัเป็นคุกทหารจนถึงปี 
1963 หลังจากนั้ น เกาะอัลคาทราซ ก็
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เน่ืองจากเกาะ
แห่ง น้ีตั้ งอยู่โดด เ ด่ี ยวกลางอ่า วตาม
ธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน ้ าที่มีอุณหภูมิ
เ ยือกแข็งและค ล่ืนลมแรง  เก าะอัล
คาทราซ จึงไดรั้บการพจิารณาใหใ้ช้เป็นที่
คุมขงันักโทษ ที่ไม่สามารถหลบหนีได้ FISHERMAN’S WHARF ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา 
ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพาน GOLDEN GATE ผลงานวิศวกรรมอนัล ้ าเลิศปลายยคุ
ปฏิวตัิอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์  ร้านอาหารแถวน้ีจึงมีอาหารทะเลสดๆ ไวร้อ
ตอ้นรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันกับ SAN FRANCISCO PIER 39 คือ CANNERY และ GHIRARDELLI SQUARE 
ซ่ึงเป็นแหล่งทวัร์ที่เตม็ไปดว้ยนกัท่องเที่ยวและไดเ้ลือกซ้ือของ
ที่ระลึกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ซุปครีมหอย 
(Clam Chowder) เมนูที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของ 
ชำวซำนฟรำน พร้อม Fish & Chip รสเลิศ 
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บ่าย น าท่านเก็บภาพ “สะพานแขวนโกลเดน้เกท” (GOLDEN GATE BRIDGE) อนัโด่งดงั ผลงานวิศวกรรมอนัล ้ าเลิศ

ปลายยคุปฏิวตัิอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต  ไดเ้วลาอัน
สมควร น าท่านเดินทางสู่ “เมืองสเตทไลน์” (STATELINE)   (ระยะทาง 307 กม. / ใชร้ะยะเวลา 3 ชัว่โมง 50 นาที) 
เป็นเมืองที่ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้องทะเลสาบทาโฮ (LAKE TAHOE)   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ :       HAMPTON INN & SUITES CARSON CITY HOTEL                   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัเสำร์ที่ 01 ม.ค.2565 (3)     ล่องเรือทะเลสำบทำโฮ - บิชอป  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

 น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบทาโฮ” (TAHOE LAKE) เป็นทะเลสาบอลัไพน์ที่ใหญ่ที่สุดในทวปีอเมริกาเหนือ   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 มนัเป็นที่รู้จกั
อย่างแพร่หลายในฐานะที่เป็นหน่ึงใน
สถานที่ที่งดงามที่สุดในโลก อิสระให้
ท่านช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงามและน ้ า
ทะเลสาบอนัใสสะอาด จากนั้น  น าท่าน 
ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ  (LAKE TAHOE) 
เพือ่ด่ืมด ่ากบัความงามของเทือกเขาอลัไพน์ที่ EMERALD BAY ซ่ึงเป็นจุดชมววิที่งดงามที่สุดแห่งหน่ึงของทะเลสาบ 
ในขณะที่ คุณเหินข้ามน ้ าไปใน M.S. DIXIE II ช่ืนชม SIERRA NEVADAS โดยรอบและล่องเรือผ่านเกาะ 
FANNETE EMERALD BAY ซ่ึงเป็นเกาะเดียวของทะเลสาบรวมทั้งปราสาท VIKINGSHOLM ซ่ึงเป็นบา้นที่ไม่ซ ้ า
กนับน  ชมทิวทศัน์ตระหง่านของภูเขาที่เรียงรายอยา่งสวยงาม 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ระหวา่งการล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบทาโฮ  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบิชอป” (Bishop) (ระยะทาง 277 กม.) เป็นเมืองในเขตอินโย แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา 
แมว้า่บิชอปเป็นเพยีงเมืองที่รวบรวมและเป็นที่ที่มีประชากรมากที่สุดในเขตอินโย ตั้งอยูใ่นเขตอิสรภาพ บิชอปตั้งอยู่
ทางตอนเหนือสุดของหุบเขา Owens ที่ระดบัความสูง 4,150 ฟุต (1,260 เมตร) อีกทั้งเมืองบิชอปตั้งอยูใ่กลส้ถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย และยงัเป็นเมืองตากอากาศที่ส าคญั โดยเป็นศูนยก์ลางการคา้และที่พกัอาศยั ระหว่างทางแวะ
ถ่ายรูปกบั “ทะเลสาบโมโน” (Mono Lake) หรือ An Alien Landscape ตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่ของ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ภายในทะเลสาบประกอบไปดว้ยผนืน ้ า สลบักบัโขดหินแหลมที่มีรูปร่างแปลกตา  อีกทั้ง ทะเลสาบโม
โน เป็นทะเลสาบที่ไม่มีทางออกสู่มหาสมุทร ท าให้น ้ าในทะเลสาบมีความเคม็อยูม่าก ซ่ึงปริมาณเกลือในทะเลสาบ
แห่งน้ีเองที่ก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของบรรดากุง้ ในทุก ๆ ฤดูจึงมกัจะมีฝงูนกนบัพนั
ตวับินถลาลงมาหากุ้งกินเป็นอาหาร และด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่ผสานกับระบบนิเวศเล็ก ๆ ท าให้
ทะเลสาบแห่งน้ีไดถู้กจดัใหอ้ยูใ่นท าเนียบสถานที่สุดแปลกของโลก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ :       HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL & SUITES BISHOP              หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัอำทิตย์ที่ 02 ม.ค. 2565(4)     บิชอป - อุทยำนแห่งชำติ DEATH VALLEY - ลำส เวกสั 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติ Death Valley” หรือ “หุบเขามรณะ” (178 กม.) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุด
ของสหรัฐอเมริกา โดยมีพื้นที่คาบเก่ียว
ระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดา 
ตั้ งอยู่ในเขตพื้นที่หุบเขาที่ต  ่าที่สุดแห้ง
แล้งที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงอุณหภูมิ
สูงสุดที่เคยมีการบนัทึกเอาไวก้็คือ 56.7 
องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติ Death 
Valley อยู่ต  ่ ากว่าระดับน ้ าทะเลถึง 282 
ฟุต ในอดีตสถานที่แห่งน้ี เคยเป็นเหมือง
แร่บอแรกซ์ แต่หลังจากอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ในพื้นที่แห่งน้ีซบเซาลง ก็ไดมี้
ความพยายามเรียกร้องให้มีการขึ้นทะเบียนเขต Death Valley ให้เป็นอุทยานแห่งชาติและค าเรียกร้องน้ีไดรั้บการ
รับรองในที่สุด ซ่ึงสภาพภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติ Death Valley นั้น เรียกไดว้า่สวยงามแปลกตาม และหาชม
ไดย้าก  เพราะมีลกัษณะเป็นหุบเขาสลบักบัเนินหิน ทะเลทราย และเนินทรายอนัสูงชนั น าท่านชม Stovepipe Wells 
ชุมชนเล็กๆ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของอุทยานเพือ่ต่อไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติ Death Valley 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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บ่าย น าท่านสู่ ศูนยข์อ้มูลนักท่องเที่ยว “Furnace Creek Visitor Center” ซ่ึงเป็นศูนยแ์สดงขอ้มูลและการด าเนินงานของ

อุทยานฯ อีกทั้ง ยงัมีการน าเสนอภาพน่ิง
เก่ียวกับประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และ
ธรรมชาติของหุบเขามรณะแห่งน้ี จากนั้น 
น าท่ าน เ ดินทาง สู่  Zabriskie Point  ซ่ึ ง
ตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัออกของอุทยาน เป็นจุดชม
วิวที่สวยงามที่สุดของอุทยานแห่งชาติ 
Death Valley ซ่ึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไม่
ควรพลาดที่จะเขา้มาเก็บภาพที่จุดน้ี ให้
ท่านอิสระเก็บภาพความสวยงามของ
เทือกเขา Amargosa ตามอธัยาศยั ไดเ้วลา
อนัสมควร น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลาสเวกสั” (Las Vegas) ผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอนักวา้ง
ใหญ่ของรัฐเนวาดา้ เมืองลาสเวกสั เป็นเมืองที่ตั้งอยูใ่นมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกนัและคน
ทัว่ โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin 
City) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะ
พิเศษ เพราะเมืองทั้ งเมือง เจริญเติบโต
ขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการ
พนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยว
หลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พ ัฒนาไปสู่
ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนย์
แสดงสินค้า  ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร 
หา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่
อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อ่ืน
ในโลก และจะหาไดค้่อนขา้งยากที่จะมีบ่อนการพนนั และโรงแรม มารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียง
กนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
กิจกรรมหลงัทานอาหารค ่า ท่านจะเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้นา้โรงแรมแต่ล่ะแห่งในยา่นถนน STRIP ของลาสเวกสั 
เช่น โชวภู์เขา ไฟระเบิดท่ี MIRAGE, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND โชวน์ ้าพุเตน้ระบ าท่ี BELLAGIO ฯลฯ 
ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้งอยู่สูงท่ีสุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหน่ึงในพระพรหม
ของไทยซ่ึงตั้งอยูท่ี่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชยัซ่ึงจ าลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงาม
ภายในโรงแรม VENETIAN ดว้ย หากท่านไหนสนใจซ้ือรายการโชวพิ์เศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์ 

 

พกัที่ :       BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                                 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัจันทร์ที่ 03 ม.ค. 2565 (5)      ลำส เวกสั - อุทยำนแห่งชำติแกรนด์แคนยอน - สกำยวอล์ค 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

น าท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแกรนด์แคนยอน” (GRAND CANYON) ส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติหน่ึงในเจ็ดของ
โลก ระหว่างทางแวะ ชม “เขื่อนยกัษ์ฮู
เวอร์แดม” (HOOVER DAM) (ระยะทาง 
63 กม.)   หรือ  โบลเดอร์แดม เขื่ อน
คอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่น ้ าโคโลราโด 
ตั้งอยูบ่นเขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ 
มลรัฐแอริโซนา โดยสร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ.  
1935 ซ่ึ ง ในขณะที่ ก่ อส ร้ า ง เส ร็จนั้ น
นับเป็นเขื่อนคอนกรีตขนาดที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก ต่อมาเม่ือ เขื่อนแกรนดคู์ลี สร้าง 
เสร็จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนน้ีจึงตกลงมาเป็นที่สอง ปัจจุบนัเขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอนัดบัที่ 34 ของ
โลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเล้ียงรัฐเนวาดาและรัฐใกลเ้คียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของ 
แนวหุบเขาอนักวา้งใหญ่ตระการตา และสายน ้ าโคโลราโด ้ที่คดเคี้ยว น าท่านชมแนวหุบเขาที่ยงัคงรักษาสภาพภูมิ
ประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซน่า  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ แกรนดแ์คนยอน (ปิกนิค) 
บ่าย น าท่านเขา้ชม “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน” ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก (ระยะทาง 157 กม. // 

ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชั่ วโมง 55 
นาที)  ก่อตัวขึ้ นในช่วงเวลาประมาณ 
2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 
446 กม.จุดที่กวา้ง ที่สุด 29 กม.และลึก
เกือบ 2 กม.น าท่านเข้าชมด้าน WEST 
RIM ที่ซ่ึงท่านจะได ้สัมผสัประสบการณ์
การเดินบน สกายวอลค์ (SKY WALK) ที่
จะท าให้ท่ าน รู้ สึก เหมือนเดินอยู่บน
อากาศ อยา่งน่าต่ืนเตน้ หวาดเสียว จากนั้น 
เดินทางกลบั ลาสเวกสั  

** อสิระอำหำรค ำ่เพ่ือสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 
กิจกรรมหลงัทานอาหารค ่า ท่านจะเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้น้าโรงแรมแต่ละแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกสั เช่น 
โชวภู์เขา ไฟระเบิดท่ี MIRAGE, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND โชวน์ ้ าพุเตน้ระบ าท่ี BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะ
และเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้ งอยู่สูงท่ีสุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้ งอยู่ท่ี 
โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชยัซ่ึงจ าลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN 
ดว้ย หากท่านไหนสนใจซ้ือรายการโชวพิ์เศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์ 
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พกัที่ :       BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                                 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
วนัองัคำรที่ 04 ม.ค. 2565 (6)     ลำส เวกสั - ลอส แองเจลสี - ซิทำเดล เอำท์เล็ท 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ “ลอส แองเจลีส” (LOS ANGELES) หรือที่รู้จกักนัในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 425 กม. 
// ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง 10 นาที) ตั้งอยูท่างตอนใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนยก์ลางทางด้าน
เศรษฐกิจ มีวฒันธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเช้ือชาติอาศยัอยู่ อีกทั้งยงัเป็นเมืองศูนยก์ารทางดา้น
อุตสาหกรรมความบนัเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลิวูด้ บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ช่ือดงัของโลก นอกจากน้ี ลอสแองเจ
ลิส ยงัเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก ส่ิงก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภณัฑอ์าร์
ทแกลลอร่ี โรงละคร หา้งสรรพสินคา้ รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนทค์ลบั ที่ช่วยสร้างสีสนัในยามค ่าคืนดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

บ่าย ท่านเดินทางสู่ “ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็น

เ ต อ ร์ ”  ( CITADEL OUTLET) ซ่ึ ง

สถานที่ช้อปป้ิงมีสถานที่ตั้ งที่ใหญ่และ

เป็นเอาทเ์ล็ทใหญ่ที่สุดในนครลอสแองเจ

ลิส มีบริ เวณใหญ่โตและกว้างขวาง 

ประกอบด้วย ร้านค้าแบรนด์ เนมดัง

ทั้งหลายที่มีร้านคา้อยู่มากกว่า 115 ร้าน 

และราคาลดถึง 30 - 70 % จากราคาปกติ

ของสินคา้แบรนด์เนม เหมาะส าหรับทุกท่านและ 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 อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น

หรือจะเลือกนัง่จิบชา กาแฟ ที่มาจ าหน่ายหลากหลายจุดในเอาทเ์ลทแห่งน้ี 

*** อสิระอำหำรค ่ำเพ่ือสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 

พกัที่ :       HOLIDAY INN LA MIRADA                                                         หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัพุธที่ 05 ม.ค. 2565 (7)      ลอสแองเจลสิ - ชมเมือง - ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านชม “มหานครลอสแองเจลิส” (LOS ANGELES)  (L.A.) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอนัดบั 2 ใน 
สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลาง
ทางด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการ
บันเทิงลอสแองเจลิส ตั้ งอยู่ในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแองเจลิสมา
จากค า  ว่า “โลสอังเคเลส (Los Ángeles) 
น าท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจส าคญั ย่านไช
น่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ 
ถนนฮอลลีวูด้ เบเวอร์ร่ีฮิลล์ ถนนโรดิโอ 
ไ ด ร์ ฟ  ( RODEO DRIVE)  ใ น ย่ า น 
BEVERLY HILL ซ่ึงเป็นย่านช้อปป้ิงที่
หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกนัน้ียงัเป็นยา่นที่มีดาราฮอลิวูด้ อาศยัอยูม่ากมาย ชมบริเวณไชนีสเธียเตอร์ (CHINESE 
THEATRE) ซ่ึงท่านจะไดถ่้ายรูปกบัรอยมือ รอยเทา้ของเหล่าดาราช่ือดงั ที่ประทบัไวพ้ร้อมช่ือจารึกของดาราตุก๊ตา 
ทองบนถนนฮอลลีวูด้ น าท่านชม ฮอลีวดูวอลก์ ออฟเฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทางเทา้ที่อยูส่อง
ขา้งทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต ้ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด 
ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเทา้ทั้งส้ิน 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม 
ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จ านวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกช่ือ ของนักแสดงและบุคคลที่มี
ช่ือเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด ส าหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือก ใหจ้ารึกช่ือ คือ วงการภาพยนตร์ 
/ วงการโทรทศัน์ /วงการดนตรี / วงการวิทย ุ/ วงการละครเวที จากนั้น เดินทางสู่ น าท่านชม “โรงถ่ายยนิูเวอร์แซล 
ส ตู ดิ โ อ ”  (UNIVERSAL STUDIOS 
HOLLYWOOD) ในเน้ือที่กว่า 1,000 ไร่ 
ท่ านจะได้ชม เบื้ อ งหลัง เทคนิค  และ
ขั้นตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์อย่าง
ละเอียด สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่
ใชใ้นการถ่ายท าจริงของภาพยนตร์ที่โด่ง
ดงัเร่ืองต่างๆ เช่น คิงคอง  จอวส์ฯลฯ ชม
อาคารบ้าน เ รือนที่ ใช้ในการ ถ่ายท า
ภาพยนตร์เร่ืองดังจากฮอลลีวูด้  ตื่นเต้น
และสนุกสนานผจญภยั เคร่ืองเล่นทนัสมยั 
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ยงัคงปรับปรุงและเพิ่มธีมต่างๆ มาอย่างต่อเน่ืองอาทิ HARRY POTTER, THE WALKING 
DEAD ภาพยนตร์ซีรียช่ื์อดงั FAST & FURIOUS SUPERCHARGED ภาพยนตร์ช่ือดงั, REVENGE  
 
 



Page 10 of 13 
 

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

อสิระอำหำรกลำงวนัและอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย  เพ่ือควำมสนุกสนำมกบัเคร่ืองเล่น 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ :       HOLIDAY INN LA MIRADA                                                         หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัพฤหัสฯที่ 06 ม.ค.2565 (8) ลอส แองเจลลสิ - นำริตะ  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส 
11.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ โดยสายการบินออล นิปปอน แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ NH 005 

*** บินผ่ำนเส้นแบ่งเวลำสำกล *** 
วนัศุกร์ที่ 07 ม.ค. 2565 (9)      นำริตะ - กรุงเทพฯ  
16.30 น เดินทางถึง นาริตะ  เพือ่แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง  
18.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ NH 805 

วนัเสำร์ที่ 08 ม.ค. 2565 (10)      กรุงเทพฯ  
00.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการ
บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โยทางบริษทัฯ  ไดม้อบหมายให้ 
หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

  

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ  

12 ปี  พกักบั 

ผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

พักท่ำนเดียว / ห้อง 

จ่ำยเพิ่ม 

30 ธันวำคม  - 08 มกรำคม 2565 149,900 149,900 145,900 55,000 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ 

** คณะออกเดนิทำงได้เม่ือมจี ำนวนผู้เดนิทำงครบ 10 ท่ำนเท่ำน้ัน ** 

หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ไม่มีหอ้งพกัส าหรับ 3 คน (TRIPLE  ROOM) ส่วนใหญ่จะเป็น 
เตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุณาสอบถามขอ้มูลเพิม่เติมจากเจา้หนา้ที่ 
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อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซานฟรานซิสโก // ลอส แองเจลีส-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

เกิน 11 ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

แถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี 

ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพิม่  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง 
 น ้ าด่ืม ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 9,000 บาท (ซ่ึงทางสถานทูตไม่คืนใหท่้าน
ไม่ว่าท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)  

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวั
เขา้มาในโรงแรมที่พกั และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  
 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน และหรือ 

ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
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 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ  
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 

 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่น่ังครบ 10 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางอเมริกา ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ 
ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงทีท่่ำนเดินทำงควิวซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวซ่ีำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวี
ซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆทีใ่ช้ในกำรย่ืนวซ่ีำท่องเทีย่วอเมริกำ ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะ
ยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำร ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมำจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา 
ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพักในอเมริกำ ค่าห้องพกัในการเขา้พกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
ห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้
ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการต่อรองระหว่างบริษทัฯกบัแลนดโ์อเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ี
พกัต่างประเทศเพ่ือท่ีจะไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้เป็นส าคญั) 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้าย
ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
 
เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 

การันตีที่นัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องแสดงตัวที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และ
เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลกัฐำนกำรเงนิของท่ำนสมบูรณ์ที่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทกุหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถปุระสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าทอ่งเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


