
 

 

 

 
 

 
  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบทาโฮและทิวทัศน์ของภูเขาที่เรียงรายอย่างสวยงาม 
เข้าชมความสวยงามของนํา้ตกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวและนํา้ตกโยเซมติิ ณ อุทยานแห่งชาติโยเซมติิ 

ชมความยิง่ใหญ่ของแกรนด์แคนยอนส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (WEST RIM)  
นําท่านชม โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ และสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นมากมาย 
อสิระช้อปป้ิงอย่างจุใจ ณ ซิทาเดล เอาทเลท และ ลาส เวกสั พรีเมี่ยม เอาท์เลท 

กาํหนดการเดินทาง 

21-30 มถุินายน //16-25 กรกฎาคม // 
 03-12 สิงหาคม // 13-22 กนัยายน // 11-20 ตุลาคม 2562 

( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 
 



 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ฮ่องกง – ซาน ฟรานซิสโก – ยอดเขาทวนิพคี 
ลอมบาร์ด สตรีท – รถรางชมเมอืง  

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน
เตอร์สายการบินคาเธ่ต์ แปซิฟิค (เคาน์เตอร์ M)  

08.15 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่CX 700 
12.10 น. แวะเปลีย่นเคร่ืองที ่ฮ่องกง  
14.10 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่CX 870 

****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล******************* 
11.30 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  นําท่านผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี
ความหนาแน่นของประชากรเป็นอนัดบัสองของประเทศ นาํท่านข้ึนสู่ “ยอดเขาทวินพคี” (TWIN PEAK) ให้
ท่านได้ชมทิวทศัน์อนังดงามของกรุงซานฟรานซิสโก แบบวิว Panorama จากนั้นนําท่านชม “ถนน
ลอมบาร์ด” (LOMBARD STREET) เป็นถนนท่ีคด
เค้ียวท่ีสุดในโลก สร้างข้ึนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อ
เช่ือมถนนไฮด์ (HYDE) กบัถนนลีเวนเวิร์ท 
(LEAVENWORTH)โดยไต่ลงมา ตามเนินชัน 40 
องศา ซิกแซก 8 โคง้หักศอกแบบวนัเวยข์าลง 
ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมี
บนัไดคนเดิน 2 ขา้งทาง ชมสะพานแขวนโกลเดน้
เกท ผลงานวิศวกรรมอนัลํ้าเลิศปลายยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้
ท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลก จากนั้น นาํท่าน น่ังรถรางเที่ยวชมเมืองซานฟราน
ซิสโก (CABLE CAR) ซ่ึงถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก รถรางน้ีถือเป็นมรดกตกทอดมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ซ่ึงเป็นรถรางท่ีเก่าเก่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีลกัษณะคลา้ยตูร้ถไฟ วิ่ง ให้ท่านสัมผสั
ประสบการณ์และวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองซาน ฟรานซิสโก 

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคารจีน อิม่อร่อยกบัเมนูกุ้งมังกร (LOBSTER) 

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

วนัที่ 2  ซาน ฟรานซิสโก – ล่องเรือชมอ่าว – ซีวคิ เซ็นเตอร์  – สะพานโกลเดนเกรท  
คาร์สัน ซิตี ้ 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 



 

 

นําท่านเที่ยวชม เมืองซาน ฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมล
รัฐแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความหนาแน่นประชากรเป็น
อนัดบัสองของประเทศ นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือล่องชมความ
งามของอ่าว ซานฟานซิสโก ท่านจะเห็นสะพานโกลดเ์ดน เกท 
อยา่งชดัเจน ผา่นชมเกาะอลัคาทรัส คุกเกาะท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั
ไปทั่วโลก เกาะอัลคาทราซ หรือ เดอะร็อค เกาะน้ีเคยเป็น
สถานท่ีตั้งประภาคาร และป้อมปราการของกองทพั และยงั
เป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลังจากนั้น เกาะอลัคาทราซ ก็
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เน่ืองจากเกาะแห่งน้ีตั้งอยูโ่ดดเด่ียว
กลางอ่าวตามธรรมชาติ ลอ้มรอบดว้ยนํ้ าท่ีมีอุณหภูมิเยือกแขง็
และคล่ืนลมแรง เกาะอลัคาทราซ จึงไดรั้บการพิจารณาให้ใช้
เป็นท่ีคุมขงันกัโทษ ท่ีไม่สามารถหลบหนีได ้FISHERMAN’S 
WHARF ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และ
สะพาน GOLDEN GATE ผลงานวิศวกรรมอนัลํ้าเลิศปลายยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดยนายโยเซฟ 
แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ร้านอาหารแถวน้ีจึงมีอาหารทะเลสดๆ ไวร้อตอ้นรับนักท่องเท่ียว ใกล้ๆ  กนักบั SAN 
FRANCISCO PIER 39 คือ CANNERY และ GHIRARDELLI SQUARE ซ่ึงเป็นแหล่งทวัร์ท่ีเตม็ไปดว้ย
นกัท่องเท่ียวและไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกมากมาย 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองคาร์สัน” (CARSON CITY)   (ระยะทาง 355 กม. / ใชร้ะยะเวลา 4 ชัว่โมง 10 นาที) ซ่ึง

เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุด และเป็นเมืองหลวงของรัฐเนวาดา 
คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่:     HAMPTON INN & SUITES CARSON CITY                                        หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที ่3     ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ – โมเดสโต้  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 นาํท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบทาโฮ” (TAHOE 

LAKE) เป็นทะเลสาบอลัไพน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ทวีปอเมริกาเหนือ   อยูท่ี่ความสูง 1,897 เมตร
เหนือเทือกเขาเซียร์ราเนวาดาในทางตะวนัตก
ของสหรัฐอเมริกาซ่ึงอยู่ระหว่างเขตแดนรัฐ
แคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดา มันเป็นท่ีรู้จัก
อยา่งแพร่หลายในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ี
ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก อิสระให้ท่านช่ืนชม



 

 

ทศันียภาพอนังดงามและนํ้าทะเลสาบอนัใสสะอาด จากนั้น  นาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ  (LAKE TAHOE) 
เพื่อด่ืมดํ่ากบัความงามของเทือกเขาอลัไพน์ท่ี EMERALD BAY ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ทะเลสาบ ในขณะท่ีคุณเหินขา้มนํ้ าไปใน M.S. DIXIE II ช่ืนชม SIERRA NEVADAS โดยรอบและล่องเรือ
ผา่นเกาะ FANNETE EMERALD BAY ซ่ึงเป็นเกาะเดียวของทะเลสาบรวมทั้งปราสาท VIKINGSHOLM ซ่ึง
เป็นบา้นท่ีไม่ซํ้ ากนับน  ชมทิวทศัน์ตระหง่านของภูเขาท่ีเรียงรายอยา่งสวยงาม 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย จากนาํท่านสู่ “เมืองโมเดสโต” (Modesto) (ระยะทาง 
247 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง 50 
นาที) เปรียบเสมือนปากประตูสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซ

มิติ  ตลอ ดการ เ ดินทาง จะ เ ป็น เ ทือก เข า หิมะ  ท่ี
สลับซับซ้อนและสวยงามมาก ซ่ึงอาจจะได้เห็น
เทือกเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะบางส่วนและป่าไมท่ี้เขียว
ขจีบางส่วนดว้ย เดินทางถึงเมืองโมเดสโต  

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที:่     SPRING HILL SUITES BY MARRIOTT MODESTO HOTEL                   หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที ่4 โมเดสโต – โยเซมติิ – เฟรสโน่ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 นํ า ท่ า น เ ข้ า ช ม อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ  โ ย เ ซ มิ ติ  ( YOSEMITE 

NATIONAL PARK)  (ระยะทาง 194 // ระยะเวลาในการ
เดินทาง 2 ชัว่โมง 40 นาที) ตั้งอยูใ่นสหรัฐอเมริกา ไดรั้บการ
ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติโดยมีนกัอนุรักษธ์รรมชาติ ช่ือ
จอห์น มุยร์ (JOHN MUIR) เป็นผูผ้ลกัดนัอุทยานแห่งน้ี อีกทั้ง 
ไ ด้ถู ก จัด ใ ห้ เ ป็ น ม ร ด ก โ ล ก แ ล ะ เ ม่ื อ ปี  พ . ศ .  2527 (ค . ศ . 
1984) อุทยานแห่งชาติโยเซมิติกินพื้นท่ีในบริเวณเทือกเขาเซียร์
รา เนวาดา (SIERRA NEVADA) ท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย มีพื้นท่ี
ทั้งหมด 3,081 ตร.กม. พื้นท่ีตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูงระหว่าง 600-
4,000 ม. โยเซมิติเป็นท่ีรู้จกัในช่ือของหนา้ผาหินแกรนิต ยอด

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


 

 

เขา “ฮาล์ฟ โดม” (HALF DOME) ภูเขาหินแกรนิตท่ีเป็นรูปคร่ึงภูเขาท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเรียกไดว้่าเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัท่ีสุดของโยเซมิติ สูงถึง 8,842 ฟุต จากฐานถึงยอด ยงัเป็นท่ีถกเถียงว่าคร่ึงโดมน้ีคร้ังหน่ึง
เคยเป็นเต็มโดมหรือไม่ เสมือนหน่ึงว่าใครเอามีดผา่โดมลูกแตงโมออกเป็นสองซีก ท้ิงไวใ้ห้เราไดช้มความ
งามและความยิง่ใหญ่เพียงซีกเดียว ชมหนา้ผาแบบหินแกรนิต ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมาหลายลา้นปีก่อน 
นอกจากนั้นยงัมีโกรกธารและนํ้ าตกขนาดใหญ่หลายแห่ง นาํท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ เช่น นํ้ าตก 
BRIDALVEIL FALLS นํ้าตกผา้คลุมหนา้เจา้สาว ตั้งช่ือจากลกัษณะท่ีแผล่งมาเหมือนผา้คลุมศีรษะเจา้สาวใน
พิธีแต่งงาน และ นํ้ าตกโยเซมิติ (YOSEMITE FALL) เป็นนํ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นนํ้ าตก
สองชั้น มีความสูงรวมกนัถึง 739 เมตร (2,425 ฟุต) เป็นนํ้าตกท่ีสูงท่ีสุด 
ในอเมริกาเหนือ ภูเขาและตน้ไมต่้างๆ ท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงมีอายเุก่าแก่มาก  

เที่ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยว คืนเงินท่านละ 20 ยูเอส ดอลล่าร์ 

บ่าย จากนั้นนาํท่านสู่ “เมืองเฟรสโน” (FRESNO) (ระยะทาง 99 กม.) เมืองใหญ่อนัดบั 8 ของมลรัฐแค ลิฟอร์เนีย 

ซ่ึงเป็นศูนยก์ารธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลา

ท่ีสุดและบรรยากาศ วิวทิวทศัน์ก็ไม่บดบงัตึกแถวส่วนอาคารสูงก็มีความสูงแค่เพียง 20 ชั้น จึงไม่บดบงั

ทิวทศัน์ชนบท 

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที:่     RADISSON HOTEL FRESNO CONFERENCE CENTER                    หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง     

วนัที ่5 เฟรสโน – ลาส เวกสั – ลาสเวกสั พรีเมีย่ม เอ้าเลท – อสิระชมเมอืง ชมไฟยามคํา่คนื 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

 นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลาสเวกัส” (ระยะทาง 
629 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง 15 
นาที) ผ่านภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาและทะเลทรายอนั
กวา้งใหญ่ของรัฐเนวาดา้ เมืองลาสเวกสั เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานท่ีท่ี
ชาวอเมริกนัและคนทัว่ โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่ง
บาป” (SIN CITY) ลาสเวกสัเป็นสถานท่ีท่ีมีลกัษณะ
พิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตข้ึนมาจากความกา้วหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลกัให้
นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มาต่อมากไ็ดพ้ฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนย์
ประชุม ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกว่าท่ีอ่ืนในโลก 
และจะหาไดค่้อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อนการพนนั และโรงแรม มารวมตวักนัอย่างแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียง
กนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

บ่าย จากนั้น นําท่านเข้าสู่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ท่ีสุดใน Las Vegas มี 
แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ  Coach, Burberry, Lacoste, 
Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss 
sixty, Calvin Klein หลงัจากนั้นเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์
จดัแสดงไวห้นา้โรงแรมแต่ละแห่งในยา่นถนน Strip 
ของลาสเวกสั เช่น โชวภู์เขาไฟระเบิดท่ี Mirage, โชว์
โจรสลดัท่ีโรงแรม Treasure Island, โชวน์ํ้ าพุเตน้
ระบาํท่ี Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่น
หวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลกในโรงแรม Stratosphere, ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยู่ท่ี 
โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟลและประตูชยัซ่ึงจาํลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายใน
โรงแรม Venetian ดว้ย 

*** อสิระอาหารคํา่เพือ่สะดวกในการช้อปป้ิง *** 
พกัที ่:     BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                                         หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที ่6     เขือ่นฮูเวอร์ – อุทยานแห่งชาต ิแกรนด์แคนยอน – ลาส เวกสั       
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

นําท่านออกเดินทางสู่ วนอุทยานแกรนด์แคนยอน 
ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหน่ึงในเจ็ดของโลก 
ร ะ ห ว่ า ง ท า ง แ ว ะ  ช ม  เ ขื่ อ น ยั ก ษ์ ฮู เ ว อ ร์ แ ด ม 
(HOOVER DAM) (ระยะทาง 63 กม.)  หรือ โบล
เดอร์แดม เ ข่ือนคอนกรีต ขนาดใหญ่กั้ นแม่นํ้ า
โคโลราโด ตั้งอยูบ่นเขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ 
มลรัฐแอริโซนา ท่ีสร้างเสร็จ เม่ือปีค.ศ. 1935 ซ่ึง
ในขณะท่ีก่อสร้างเสร็จ นบัเป็นเข่ือนคอนกรีต ขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ต่อมาเม่ือ เข่ือนแกรนดคู์ลี สร้างเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2488 เข่ือนน้ีจึงตกลงมาเป็นท่ีสอง ปัจจุบนัเข่ือนฮูเวอร์ เป็นเข่ือนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 34 
ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเล้ียงรัฐเนวาดา
และรัฐใกลเ้คียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตาม
ธรรมชาติของ แนวหุบเขาอันกวา้งใหญ่ตระการตา 
และสายนํ้ าโคโลราโด ้ท่ีคดเค้ียว นาํท่านชมแนวหุบ
เขาท่ียงัคงรักษาสภาพภูมิประเทศท่ีแปลกตาในมลรัฐ
อริโซน่า  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ แกรนด์แคนยอน (ปิกนิค) 
บ่าย ชมอุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอนส่ิงมหัศจรรย์ทาง



 

 

ธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก (ระยะทาง 157 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง 55 นาที) ก่อตวัข้ึนใน
ช่วงเวลาประมาณ 2,000 ลา้นปี เป็นหุบเขาท่ีมีความยาวถึง 446 กม.จุดท่ีกวา้ง ท่ีสุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.
นาํท่านเขา้ชมดา้น WEST RIM ท่ีซ่ึงท่านจะได ้สัมผสัประสบการณ์การเดินบน สกายวอลค์ (SKY WALK) ท่ี
จะทาํใหท่้านรู้สึกเหมือนเดินอยูบ่นอากาศ อยา่งน่าต่ืนเตน้ หวาดเสียว จากนั้นเดินทางกลบันครลาสเวกสั  

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร / นาํเขา้โรงแรมท่ีพกั 
 กิจกรรมหลงัทานอาหารคํ่า ท่านจะเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้นา้โรงแรมแต่ล่ะแห่งในยา่นถนน Strip 

ของลาสเวกสั เช่น โชวภู์เขา ไฟระเบิดท่ี Mirage, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม Treasure Island, โชวน์ํ้ าพุเตน้ระบาํ
ท่ี Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้ งอยู่สูงท่ีสุดในโลกในโรงแรม 
Stratosphere, ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยูท่ี่ โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟลและประตูชยัซ่ึง
จาํลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ดว้ย  

(ท่านสามารถซ้ือรายการโชวพ์ิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์) 
 

พกัที ่:     BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                                         หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที ่7  ลาสเวกสั – ลอสแองเจลสิ – ซิทาเดล เอาท์เลท  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากน้ันนําท่านเดินทางเข้าสู่ ลอสแองเจลีส หรือที่รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 425 กม. // 
ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง 10 นาที) ตั้งอยู่
ทางตอนใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนยก์ลาง
ทางดา้นเศรษฐกิจ มีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย เพราะมี
ประชากรหลายเช้ือชาติอาศยัอยู่ อีกทั้งยงัเป็นเมือง
ศูนยก์ารทางด้านอุตสาหกรรมความบนัเทิง เพราะ
เป็นท่ีตั้งของฮอลลิวูด้ บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ช่ือดงั

ของโลก นอกจากน้ี ลอสแอนเจลิส ยงัเป็นเมืองท่ีมี
ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว อาทิ สวนสนุก 
ส่ิงก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภณัฑ์อาร์ทแกลลอร่ี 
โรงละคร ห้างสรรพสินคา้ รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ 
ไนทค์ลบั ท่ีช่วยสร้างสีสนัในยามคํ่าคืนดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ท่านเดินทางสู่ ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์ (CITADEL OUTLET) ซ่ึงสถานท่ีชอ้ปป้ิงมีสถานท่ีตั้งท่ีใหญ่

และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ท่ีสุดในนครลอสแองเจลิส มีบริเวณใหญ่โตและกวา้งขวางประกอบด้วยร้านคา้ 

แบรนดเ์นมดงัทั้งหลายท่ีมีร้านคา้อยูม่ากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30 - 70 % จากราคาปกติของสินคา้แบ



 

 

รนดเ์นม เหมาะสาํหรับทุกท่าน ทุกวยั เช่น Guess , Nine West , H&M ,ดงัทั้งหลายท่ีมีร้านคา้อยูม่ากกว่า 115 

ร้าน และราคาลดถึง 30% - 70 % จากราคาปกติของสินคา้แบรนดเ์นม เหมาะสาํหรับทุกท่าน ทุกวยั เช่น 

Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY และอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระใหท่้าน

ไดเ้ดินเล่นหรือจะเลือกนัง่จิบชา กาแฟ ท่ีมาจาํหน่ายหลากหลายจุดในเอาทเ์ลทแห่งน้ี 

*** อสิระอาหารคํา่เพือ่สะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที ่:     HOLIDAY INN LA MIRADA                                               หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
  

วนัที่ 8  ลอสแองเจลสิ – ชมเมอืง – ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

นาํท่านชม มหานครลอสแองเจลสิ (LOS ANGELES) (L.A.) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 2 
ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยู่
ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแองเจลิสมาจากคาํ  ว่าโลสองัเคเลส (Los Ángeles) นําท่าน ผ่านชม ย่าน
ธุรกิจสําคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิค
เซ็นเตอร์ ถนนฮอลลวู้ีด เบเวอร์ร่ีฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ 
(RODEO DRIVE) ในยา่น BEVERLY HILL ซ่ึงเป็น
ย่านชอ้ปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดในแอลเอ พร้อมกนัน้ียงัเป็น
ย่านท่ีมีดาราฮอลิวูด้ อาศยัอยู่มากมาย ชมบริเวณไชนี
สเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซ่ึงท่านจะได้
ถ่ายรูปกบัรอยมือ รอยเทา้ของเหล่าดาราช่ือดงั ท่ีประทบั
ไวพ้ร้อมช่ือจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด้ 
นําท่านชม ฮอลีวูดวอล์ก ออฟเฟม (HOLLYWOOD 
WALK OF FAME) เป็นทางเทา้ท่ีอยูส่องขา้งทางถนน
ฮอลลีวดู บูเลวาร์ด ในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และไวน์ 
สตรีท ในทิศเหนือ-ใต ้ตั้งอยูใ่นฮอลลีวดู ลอสแอนเจลิส 
รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้า
ทั้งส้ิน 3 1/2 ไมล ์ฮอลลีวดู วอลก์ ออฟ เฟม ประดบัดว้ย
แผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จํานวนมากกว่า 
2000 ดวง จารึกช่ือ ของนกัแสดงและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ในวงการมายา จาก 5 วงการ ซ่ึงถือ 
เป็นเกียรติสูงสุด สาํหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือก ใหจ้ารึกช่ือ คือ 
วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / 
วงการวิทยุ / วงการละครเวที จากน้ันเดินทางสู่ นําท่านชม โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL 



 

 

STUDIOS HOLLYWOOD) ในเน้ือท่ีกว่า 1,000 ไร่ ท่านจะไดช้มเบ้ืองหลงัเทคนิค และขั้นตอนของการถ่าย
ทาํภาพยนตร์อยา่งละเอียด สัมผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร ท่ีใชใ้นการถ่ายทาํจริงของภาพยนตร์ท่ีโด่งดงัเร่ือง
ต่างๆ เช่น คิงคอง  จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรือนท่ีใชใ้นการถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ืองดงัจากฮอลลีวูด้ ต่ืนเตน้
และสนุกสนานผจญภยั เคร่ืองเล่นทนัสมยั ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ยงัคงปรับปรุงและเพิ่มธีมต่างๆ มาอยา่ง 
ต่อเน่ืองอาทิ Harry Potter, The Walking Dead ภาพยนตร์ซีรียช่ื์อดงั, Fast & Furious Supercharged ภาพยนตร์
ช่ือดงั, Revenge of the Mummy℠ – The Ride, Despicable Me Minion Mayhem, Back To The Future, 
Jurassic Park, Terminator, Transformer etc.    

         (อิสระอาหารมือ้กลางวันตามอัธยาศัย  เพื่อสะดวกกับการเล่นเคร่ืองเล่น เชิญท่าน
ได้อสิระและสนุกสนามกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ตามอธัยาศัย)  

 
คํา่ บ ริ ก า ร อ า ห า ร มื้ อ คํ่ า  ณ  ภั ต ต า ค า ร  Tony Roma’s 

Restaurant เมนูซ่ีโครงหมูอบรสเลศิสูตรต้นตาํรับ 
ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

วนัที่ 9 ลอส แองเจลลสิ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
00.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบินที ่CX 881 

*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *** 
วนัที่ 10 กรุงเทพฯ 
06.45 น เดินทางถึงเมืองฮ่องกง  เพือ่แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  
08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่  CX 717 
10.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 
โดย เวิลด์ คอนเนคช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะ
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดินทางช่วง 

 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

21-30 มิ.ย. // 
13-22 ก.ย. 2562 

99,900 99,900 95,900 27,900 

11-20 ต.ค. 2562 107,900 107,900 103,900 27,900 

16-25 ก.ค. //  
03-12 ส.ค. 2562 

109,900 109,900 105,900 27,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
หมายเหตุ : ประเทศอเมริกา โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกั 3 เตยีง  

ส่วนมากจะเป็นห้องพกัแบบ 2 เตียง( QUEEN BED ) 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตให ้
พนกังานขบัรถ ขบัเกิน 12ช.ม./วนั  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซาน ฟรานซิสโก // ลอส แองเจอลิส- กรุงเทพฯ (หรือสลบัลงก่อน-หลงั) 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

แถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

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

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่กต็าม ท่านละ 8,500 บาท 



 

 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวั
เขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถท่านละ 5 USD / ท่าน / วนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านกต่็อเมือ่ในคณะมผู้ีสํารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



 

 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํา

กบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปทีมี่การการันตีค่ามัดจําทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

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

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

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอืน่ๆ สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เดก็ตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุตํา่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 



 

 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวซ่ีา

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั

ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


