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 วนัเดนิทาง (ไป-กลบั) ASQ … (In & Out) 

คณะที ่1 21-30 พ.ค. 30 พ.ค.-13 ม.ิย. 

คณะที ่2 28 พ.ค.-6 ม.ิย. 6-20 ม.ิย. 

คณะที ่3 4-13 ม.ิย. 13-27 ม.ิย. 

คณะที ่4 11-20 ม.ิย. 20 ม.ิย.-4 ก.ค. 

คณะที ่5 18-27 ม.ิย. 27 ม.ิย.-11 ก.ค. 

คณะที ่6 25 ม.ิย.-4 ก.ค. 4-18 ก.ค. 

คณะที ่7 2-11 ก.ค. 11-25 ก.ค. 

คณะที ่8 9-18 ก.ค. 18 ก.ค.-1 ส.ค. 

คณะที ่9 16-25 ก.ค. 25 ก.ค.-8 ส.ค. 

คณะที ่10 23 ก.ค.-1 ส.ค. 1-15 ส.ค. 

คณะที ่11 30 ส.ค.-8 ส.ค. 8-22 ส.ค. 
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..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วนัแรกของการเดนิทาง              กรงุเทพฯ – ซานฟรานซิสโก 
 

12.20 น.  ออกเดินทางสู่ทา่อากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก รฐัแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ EVA Air เท่ียวบินที่ BR 212 / BR 018 

(กรุงเทพฯ – ไต้หวัน   BR 212  12.20–17.10) 

*** แวะท่ีสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ประมาณ 2.30 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางท้ังหมด 17.50 ชั่วโมง *** 

 

***  เดินทางข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล  *** 

 (ไต้หวัน – ซานฟรานซิสโก   BR 018  19.40–16.10) 

16.10 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก .... / อิสระตามอัธยาศัย 

เมืองซานฟรานซิสโก มีประชากรประมาณ 808,976 คน ซึง่เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็น
อันดับสองของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ชาวยุโรปกลุ่มแรกที่มาตั้งรกรากในซานฟรานฯ 
คือชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 เมืองมีชื่อว่า เซนต์ฟรานซิส (St. Francis) ภายหลังจากช่วงยุคตื่นทองใน
ปี ค.ศ. 1848 ท าให้ประชากรในซานฟรานฯเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมืองเติบโตอย่างมาก  ถึงแม้ว่าซานฟ
รานฯจะประสบปัญหาแผ่นดินไหวและไฟไหม้ขนาดใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลับฟ้ืนตัวได้
อย่างรวดเร็ว และได้ชื่อว่าเป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่งในแถบชายฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซานฟรานฯมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขา และมีชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเมืองเศรษฐกจิที่มี
ขนาดใหญ่ และมีชาวเอเชียอาศัยที่อ่าวซานฟรานฯเป็นจ านวนมาก 

 น าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พัก Courtyard by Marriott San Francisco หรอืเทียบเท่า 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    ซานฟรานซสิโก 
 

เท่ียวในซานฟรานซิสโก ... สะพานซานฟรานซิสโก-โอค๊แลนด์ / สะพานโกลเดนเกต 

ยอดเขาทวินพีค / พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท / ถนนลอมบาร์ด / Fisherman’s Wharf / Pier 39 

สะพานโกลเดน เกต ความหมายคือ "ประตูทอง" ต้อนรับทุกท่านที่มีจุดมุ่งหมายมายังเมืองซานฟรานซิสโก   

ยอดเขาทวินพีค จุดชมวิวใจกลางเมืองซาน ฟรานซิสโก จากจุดนี้ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา 

พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท สถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วิคตอเรียน ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมแบบอเมริกา หนึ่งในสถานที่ยอด
ฮิตที่ Hollywood นิยมมาถ่ายท าภาพยนตร์ และเป็นสถานที่ ที่ชาวอเมริกันนิยมมาถ่าย Pre Wedding กันมากที่สุด 

ถนนลอมบาร์ด เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าคดเคี้ยวที่สุดแห่งหนึง่ของโลก 

ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟหรือรู้จักกันในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพานโกลเดน เกต 

ท่าเรือเพียร์ 39 ตัง้อยู่ตรงกลางระหว่างสะพานโกลเดนเกต และสะพานเบย์ เนือ่งด้วยเมืองซานฟรานฯเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทร
แปซิฟิก ในอดีตจึงมีท่าเรือเพื่อขนส่งสนิค้ามากมายโดยมีตัวเลขก ากับตั้งแต่ Pier 1 ไปเรื่อยๆ แต่ด้วยเหตุผลที่ท่าเรือเพียร์ 39 แหง่นี้ มี
ชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากที่สุด 

 น าท่านเข้าสูโ่รงแรมที่พัก Courtyard by Marriott San Francisco หรอืเทียบเท่า 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง    ซานฟรานซสิโก  (วคัซนี) 
 

ซานฟรานซิสโก / ซานโฮเซ - วัคซีน ……………………………………………. / ช้อปปิ้งย่าน Union Square 

 Union Square แหล่งช้อปปิ้งของคนคลั่งช้อปโดยแท้ หลากหลายด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ร้านขายยีนส์ย่ีห้อลีวายส์ มีซูเปอร์มาร์เก็ต 
Virgin Megastore, Gump, สินค้าแบรนด์เนม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, 
Diesel, Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เป็นต้น 

 น าท่านเข้าสูโ่รงแรมที่พัก Courtyard by Marriott San Francisco หรอืเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง    ซานฟรานซสิโก – ซาลนีาส 
 

ซานฟรานซิสโก / Gilroy Premium Outlets / มอนเทอร์เรย์ / ซาลีนาส 

Gilroy Premium Outlet แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิเช่น Adidas, Nike, Puma, 
Aldo, Asics, Banana Republic, Boss, Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, Columbia, Converse, DKNY, 
Ecco, Gap, Guess, Samsonite ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50%  

เมืองมอนเทอเรย์ เมืองชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงทั้งด้านการท่องเที่ยวที่สวยงามและได้รับความนิยมมากแห่ง
หนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย  

 น าท่านเข้าสูโ่รงแรมที่พัก Courtyard by Marriott Salinas 

หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    ซาลนีาส – Pismo Beach 
 

ซาลีนาส Salinas / 17-Mile Drive / Big Sur / San Simon / Pismo Beach 

17-Mile Drive เป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในอเมริกา หรืออาจจะงดงามที่สุดในโลกก็ว่าได้ ตั้งอยู่บนเส้นทางทางหลวง  
หมายเลข 1 ชายฝั่งระหว่างคาร์เมลริมทะเลและแปซิฟิกโกรฟ  

บิ๊กเซอร ์ Big Sur คือถนนไฮเวย์สายหนึ่ง (Highway 1) ที่มีชื่อเสียงมาก ถูกจัดให้เป็นเส้นทางถนนที่วิวสวยที่สุดในอเมริกา และติด
อันดับ 1 ใน 10 ของโลก เป็นถนนที่ตัดเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค รัฐแคลิฟอร์เนีย 

หาดปิสโม เมืองชายหาดแบบคลาสสิคของแคลิฟอร์เนียแห่งนี้มชีายฝ่ังทะเลยาว 23 ไมล์ เมืองที่มชีีวิตชีวาและเงียบสงบแห่งนี้มี
ความรู้สึกของ Southern California แมว่้าจะอยู่ใจกลาง Central Coast 

  น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Shore Cliff Hotel @ Pismo Beach หรือเทียบเท่า 
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วนัทีห่กของการเดนิทาง    Pismo Beach – ลอสแองเจลสี 
 

Pismo Beach / ซานตามาเรีย / Solvang / ซานตา บาร์บารา / มาลิบ ู/ ลอสแอนเจลิส 

โซลแวง เมืองที่ได้ชื่อว่า Danish Town ที่อยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็นที่ตัง้รกรากของชาวเดนมาร์ก-
อเมริกัน ที่ย้ายมาปักหลักตั้งแต่ป ี1911 ท าให้ได้รับวัฒนธรรมของชาวแดนิช อาคารบ้านเรือนต่างๆ ตกแต่งด้วยสีสันสดใส 

ซานตา บาร์บารา เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งอเมริกา” บ้านเมืองส่วนใหญ่ของเมืองมีสีสัทนที่สดใสและตัง้อยู่

เลียบชายฝั่งทะเลที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขามากมาย 

มาลิบู เมืองชายทะเลของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองริมชาดหาดที่อบอุ่นและงดงามทางตอนเหนือของนครลอสแองเจลิส เป็นเมืองตาก
อากาศที่มีชาดหาดที่สวยงาม  

ลอสแอนเจลิส เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึง่ในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และการบันเทิง และเริ่มตั้งเป็นเมืองเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอส แอนเจลิสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการ
ปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกแห่งหนึง่ เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชื่อชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และอเมริกาใต้ 
เนื่องจากลกัษณะของอากาศที่อบอุ่นสบาย และลักษณะการเป็นอยู่ต่างๆ ลอสแอนเจลิสได้เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด 
และปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ คือทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66) 

 น าท่านเข้าสูโ่รงแรมที่พัก Four Points by Sheraton Los Angeles หรือเทียบเทา่ 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง    ลอสแองเจลสี  (PCR TEST) 
 

Desert Hills Premium Outlets / PCR TEST ส าหรับเดินทางกลับไทย 

 

 

 

 

 

  น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Four Points by Sheraton Los Angeles หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง    ลอสแองเจลสี  (ซานตาโมนกิา้) 
 

นครลอสแองเจลีส / กริฟฟิทพาร์ค / ฮอลลวีูด บเูลอวาร์ด / ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม 

ย่านซันเซ็ตบูเลอวาร์ด / โรดีไอไดร์ฟ / เบเวอรี่ ฮิลล์ส / ซานตาโมนิก้า / สนามบินลอสแองเจลีส 
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กริฟฟิธ พาร์ค เป็นจุดชมวิวตั้งอยู่บนเชิงเขาฝ่ังซ้ายของภูเขาฮอลลีวูด ที่นีท่่านจะได้ชมวิวดาวน์ทาวน์ของฮอลลีวูดและมหาสมุทร
แปซิฟิกรอบด้านแบบ 360 องศา บนเชิงเขานี้ยังมีหอดูดาวสุดย่ิงใหญ่ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของ Griffith J. Griffith ที่อยากให้คน
ธรรมดาๆอย่างเราได้เห็นจักรวาล เขายังเป็นคนส าคัญที่บริจาคพื้นที่ส่วนตัวบนเขาแห่งนี้ให้กับรัฐเพื่อสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมา 

ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด สถานที่อันมีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแหลง่บันเทิงเป็นจ านวนมาก  

ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจ านวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ 
และถนนเมลโรส สวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั้งหลาย 

ถนนซันเซ็ท บูเลอวาร์ด ที่คลาคล่ าไปด้วยคลับ และแหล่งบันเทงิยามค่ าคืน 

เบเวอรี่ ฮิลล์ส หากพูดถึงย่านเบเวอรี่ ฮิลล์ส หลายคนคงจินตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหราไฮโซ ไลฟ์สไตลล์ของสังคมชั้นสงู
ขึ้นมาเป็นล าดับแรก ที่ส าคัญที่สุดย่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เหล่าดาราชื่อดังมักมาเป็นประจ า แทบจะเดินกระทบไหล่กันได้ 

 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง    ลอสแองเจลสี – กรงุเทพฯ 
 

00.15 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ EVA Air  เท่ียวบินที่ BR 011 / BR 211 

(ลอสแองเจลีส – ไต้หวัน BR 011  00.15–05.10) 

 

***  เดินทางข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล  *** 

*** แวะท่ีสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ประมาณ 3.15 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางท้ังหมด 20.55 ชั่วโมง *** 

(ไต้หวัน – กรุงเทพฯ   BR 211  08.25–11.10) 

 

วนัทีส่ิบของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
 

11.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ......... 
 

จากนั้น ทุกท่านเตรยีมตวัท า ASQ Alternative State Quarantine สถานที่กักกนั เพื่อการเฝ้าำระวัง

ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รฐั

ก าหนด ท่านส ามารถเลอืกสถานที่ตามงบประมาณ และความพึงพอใจ ทางบริษัทฯ สามารถท า

การจองให้ได้ท่ี Royal Suite Hotel Bangkok 

 

  ********************************************  

 

*** หมายเหต ุ:   โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม *** 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายกุ็ตาม  

บริษทัฯ ขอแนะน าวา่ควรต้องไปท าพาสปอรต์ใหม่ก่อนมาท าการจองทวัร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยงัไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปท าศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปท าพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท าจมูก ท าตา ท าปากใหม ่

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ท าฟัน / ดดัฟัน) ก็ท าให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่ส าคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการช ารุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไมส่ามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปียกน้ าเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

************************************************ 

 

วา่ดว้ยเรื่อง “คดคีวาม / การตัง้ครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / ค าสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ าประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ท าให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ ์

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ ไดท้ั้งสิน้ ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

ถอืเปน็ความรบัผิดชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท าความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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อัตราคา่บรกิาร .... ทอ่งโลกวิถีใหม่ ... อเมรกิา  10 วนั 7 คนื 

แบบที ่1  :  ใชร้ถ VAN + มหีวัหนา้ทวัรค์นไทย + โรงแรมระดบั 3 ดาว   

 2-3 ทา่น 4-5 ทา่น 6-7 ทา่น 8-9 ทา่น 

   ค่าเดินทาง ท่านละ 235,000.- 141,000.- 109,000.- 94,000.- 

   พกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 28,000.- 
 

แบบที ่2  :  ใชร้ถ VAN + ไมม่หีวัหนา้ทวัรค์นไทย + โรงแรมระดบั 3 ดาว 

 2-3 ทา่น 4-5 ทา่น 6-7 ทา่น 8-9 ทา่น 

   ค่าเดินทาง ท่านละ 142,000.- 95,000.- 79,000.- 71,000.- 

   พกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 28,000.- 
 

แบบที ่3  :  ใชร้ถ SPRINTER + ไมม่หีวัหนา้ทวัรค์นไทย + โรงแรมระดบั 3 ดาว 

 2-3 ทา่น 4-5 ทา่น 6-7 ทา่น 8-9 ทา่น 

   ค่าเดินทาง ท่านละ 171,000.- 110,000.- 89,000.- 79,000.- 

   พกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าโรงแรม+อาหารเช้า ระดับ 3 ดาวตามระบุ หรือเทียบเท่า  (พักห้องละ 2 ท่าน รวม 7 คืน) 

2. ค่ารถปรับอากาศ พร้อมคนขับรถท้องถ่ิน ทีช่ านาญเส้นทางท่องเที่ยวตามระบุ  

3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการ 

4. ค่าประกันอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาลจากอุบตัิเหตุและสุขภาพในวงเงิน 5,000,000.- บาท 

... กรณีอยู่ต่างประเทศ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยด้วยไวรสั COVID-19 ตามจ านวนเงินค่า

รกัษาพยาบาลที่จ่ายจริง ไม่เกินทุนประกัน 5,000,000 บาท ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 

(หากลูกค้าต้องการท าประกันเอง ทางทัวร์ยินดีคืนเงินค่าประกัน จ านวน 1,900 บาท) 

5. ค่าด าเนินการในการท า Certificate of Entry (COE) ส าหรบัการเดินทางกลับประเทศไทย  

6. ค่า PCR Test ส าหรับการเดินทางกลับประเทศไทย  

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ เส้นทาง ... กรุงเทพฯ–ซ านฟร านซิสโก // ลอสแองเจลิส–กรุงเทพฯ  

2. ค่า VISA เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารค่ าในแต่ละวัน ทางทัวร์จะประสานงานจอง หรอืพาไปร้านอาหาร 

4. ค่าทิปพนักงานขับรถ, พนักง านยกกระเป๋าำ, ร้านอาหาร 

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่ส่ังเพ่ิม

เอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

6. ค่า ASQ Alternative State Quarantine สถานที่กักกัน เพ่ือการเฝ้าำระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รฐัก าหนด ทา่นส ามารถเลือกสถานที่ตามงบประมาณ  

7. ค่าภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษ)ี 
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 เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

- มัดจ า 7 วันก่อนวันเดินทางท่านละ 10,000 บาท 

- จ่ายเงินเต็ม 100% .......... 3 วันก่อนการเดินทาง 

- หากไมไ่ด้เดินทางหรือเลื่อนการเดินทาง ทางทวัร์จะคืนเงินมัดจ า 100% .......... 3 วันก่อนการเดินทาง 

- หากไมไ่ด้เดินทางเนื่องจาก PCR Test ผลเป็นบวก+ .......... ทางทวัร์จะคืนเงินมัดจ า 100% 

 

 

 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช าระโดยเงินสด 

 

 ช าระด้วยการ โอนเงินผา่นบญัชี

ธนาคาร  เมื่อได้ท าการโอนเงินเข้า

บญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่ง

แฟกซใ์บน าฝากมาที่ 02-231-3399 

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่

เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงินผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสร็จในนามนิตบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น

ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถเที่ยวและพัก

โรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชย

ใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน  

3. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรอื ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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ตัวอย่าง : อตัราคา่บรกิาร ASQ ที ่Royal Suite Hotel Bangkok 
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ใบจองทัวร์ ...... บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
 

รายการทัวร์.............. ท่องโลกวิถีใหม่ อเมริกา  10 วัน 7 คืน ...............วันเดินทาง........................................................ 

แบบที่ 1 : มีหัวหน้าทัวร์ (VAN)   

แบบที่ 2 : ไม่มีหัวหน้าทัวร์ (VAN)  

แบบที่ 3 : ไม่มีหัวหน้าทัวร์ (Sprinter) 

จ่านวนผู้เดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผู้ใหญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน  
จ่านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............................ห้อง  (ห้องพักคู่..................................ห้องพักเด่ียว.............................................  
ชื่อผู้ติดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่น ๆ ตามที่ท่านต้องการ 
รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................       

    

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของเรา 
 


