
 

 
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 น ำท่ำน ล่องเรือชมควำมงำมของอ่ำวซำนฟรำนซิสโก พร้อมเกบ็ภำพสะพำนโกลเด้น เกท 
สัมผสัควำมงดงำมของ “ทะเลสำบทำโฮ” พร้อมชมทวิทศัน์ของภูเขำอนัสวยงำม  

น ำท่ำนชม อทุยำนแห่งชำติ Death Valley ซ่ึงถูกจัดอนัดับเป็นทีแ่ห้งแล้ง และอยู่ต ่ำทีสุ่ดในทวปีอเมริกำเหนือ 
เข้ำชม อทุยำนแกรนด์แคนยอน ส่ิงมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติ 1 ใน 7 ของโลก  

สนุกสนำนกบัเคร่ืองเล่นมำกมำย ณ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
29 ธ.ค. 2561 - 06 ม.ค. 2562 // 25 ม.ค. - 02 ก.พ. // 14-22 ก.พ. // 18-26 มีนำคม 2562 

( กรุณำส ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์ เพือ่ควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำ) 
 



 

 
 

 

วนัที่ 01     ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซำน ฟรำนซิสโก – ยอดเขำทวนิพคี                
10.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4  
13.05 น. ออกเดินทำงสู่ ซำนฟรำนซิสโก โดยสำยกำรบิน คำร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่CX614 
16.55 น. แวะเปลีย่นเคร่ืองที ่ฮ่องกง  
19.00 น. ออกเดินทำงสู่ ซำนฟรำนซิสโก โดยสำยกำรบิน คำร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่CX892 

****************** บินข้ำมเส้นแบ่งเขตสำกล******************* 
15.20 น. ถึง เมืองซำนฟรำนซิสโก น ำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่ ตวั

เมืองซานฟรานซิสโก น ำท่ำนเทีย่วชม เมืองซำนฟรำนซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงเป็น
เมืองท่ีมีความหนาแน่นประชากรเป็นอนัดบัสองของประเทศ น าท่านข้ึนสู่ ยอดเขำทวินพีค (Twin Peak) 
ใหท้่านไดช้มทิวทศัน์อนังดงามของเมืองซานฟรานซิสโก  

ค ำ่ บริกำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พกัที ่:     CROWNE PLAZA SILICON VALLEY N-UNION CITY HOTEL หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ 2     ซำน ฟรำนซิสโก – ล่องเรือชมอ่ำวซำนฟรำนซิสโก – ทะเลสำบทำโฮ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่ าน ช ม  “ ถ น น ล อม บ ำ ร์ด ”  (Lombard 
Street) เป็นถนนท่ีคดเค้ียวท่ี สุดในโลก สร้าง
ข้ึนมาตั้ งแ ต่ ปี  ค .ศ . 1922 เพื่ อ เช่ือมถนนไฮด์
(Hyde) กบัถนนลีเวนเวิร์ท (Leavenworth0 โดยไต่
ลงมา) ตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหัก
ศอกแบบวนัเวยข์าลง ระหว่างโคง้ตกแต่งตน้ไม้
ดอกไมส้วยงาม และมีบนัไดคนเดิน 2 ขา้งทาง ชม
สะพานแขวนโกลเดน้เกท ผลงานวิศวกรรมอนัล ้ า
เลิศปลายยุคปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดย
นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็น
ท่ี ระลึกกับสะพานแขวน ท่ียาวท่ี สุดในโลก  
หลังจากนั้ น น าท่านผ่านชมซีวิคเซ็นเตอร์ ศูนย์
รวมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ น าท่านเดินทาง
สู่ท่าเรือ “ล่องชมควำมงำมของอ่ำวซำนฟำนซิสโก” ท่านจะเห็นสะพานโกลด์เดน เกท อยา่งชดัเจน ผา่นชม
เกาะอลัคาทรัส คุกเกาะท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เกาะอลัคาทราซ หรือ เดอะร็อค เกาะน้ีเคยเป็นสถาน 
 
 



 

 
 

ท่ีตั้ งประภาคาร และป้อมปราการของกองทัพ 
และยงัเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลังจากนั้ น 
เกาะอัลคาทราซ ก็กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
เน่ืองจากเกาะแห่งน้ีตั้งอยู่โดดเด่ียวกลางอ่าวตาม
ธรรมชาติล้อมรอบด้วยน ้ าท่ีมีอุณหภูมิเยือกแข็ง
และคล่ืนลมแรง เกาะอัลคาทราซ จึงได้รับการ
พิจารณาให้ใช้เป็นท่ีคุมขงันักโทษ ท่ีไม่สามารถหลบหนีได ้Fisherman’s Wharf ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็น
เหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าว ซานฟรานซิ  สโก และสะพาน Golden Gate ผลงาน
วิศวกรรมอนัล ้าเลิศปลายยุคปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์  ร้านอาหาร
แถวน้ีจึงมีอาหารทะเลสดๆ ไวร้อต้อนรับนักท่องเท่ียว ใกล้ๆ กันกบั San Francisco Pier 39 คือ Cannery  
และ Ghirardelli Square ซ่ึงเป็นแหล่งทวัร์ท่ีเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวและไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกมากมาย 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพเิศษ ซุปเนื้อ
ปู แ บ บ ช ำ ว ซ ำน ฟ ร ำน  (Crab Chowder) แ ล ะ  
Fish & Chip รสเลศิ  

บ่าย ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสำบทำโฮ” 
(Tahoe Lake)  (ระยะทาง 304 กม.) อยู่ ท่ีความสูง 1,897 
เมตรเหนือเทือกเขาเซียร์ราเนวาดาในทางตะวนัตกของสหรัฐอเมริกาซ่ึงอยูร่ะหวา่งเขตแดนรัฐแคลิฟอร์เนีย
และรัฐเนวาดา มนัเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย
ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีงดงามท่ีสุด
ในโลก สมบัติแห่งธรรมชาติแห่งน้ีจะ
น าเสนอประสบการณ์ชนบทในพื้นท่ีสูงสุด 
พร้อมกิจกรรมกลางแจ้งท่ียอดเยี่ยมและ
ทศันียภาพอนังดงามตลอดทั้ งปีให้กับคุณ
ทะเลสาบทาโฮเป็นทะเลสาบอลัไพน์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในทวีปอเมริกาเหนือ และน ้ าทะเลสาบ
อนัใสสะอาดและทิวทศัน์อนังดงาม  อ่าวมรกต (Emerald Bay) ของทะเลสาบทาโฮเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ี
ได้รับการถ่ายภาพมากท่ีสุดในโลกเมืองทะเลสาบทาโฮใต้ (South Lake Tahoe) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ี
ทะเลสาบทาโฮ  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที ่:      HAMPTON INN & SUITES TAHOE – TRUCKEE HOTEL           หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 
 

 

 



 

 
 

วนัที่ 3     ล่องเรือทะเลสำบทำโฮ – ทะเลสำบโมโน – บิชอป  
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั  
 น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบทำโฮ  (Lake Tahoe) เพื่อด่ืมด ่ากบัความงามของเทือกเขาอลัไพน์ท่ี Emerald Bay 

ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของทะเลสาบ ในขณะท่ีคุณเหินขา้มน ้ าไปใน M.S. Dixie II ช่ืนชม 
Sierra Nevadas โดยรอบและล่องเรือผา่นเกาะ Fannete Emerald Bay ซ่ึงเป็นเกาะเดียวของทะเลสาบรวมทั้ง
ปราสาท Vikingsholm ซ่ึงเป็นบา้นท่ีไม่ซ ้ ากนับน  ชมทิวทศัน์ตระหง่านของภูเขาและน ้ าตกท่ีเรียงรายอย่าง
สวยงาม 

 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบิชอป” (Bishop) (ระยะทาง 277 กม.) เป็นเมืองในเขตอินโย แคลิฟอร์เนีย

สหรัฐอเมริกา แมว้่าบิชอปเป็นเพียงเมืองท่ีรวบรวมและเป็นท่ีท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในเขตอินโย ตั้งอยูใ่น

เขตอิสรภาพ บิชอปตั้งอยูท่างตอนเหนือสุดของหุบเขา Owens ท่ีระดบัความสูง 4,150 ฟุต (1,260 เมตร) อีก

ทั้งเมืองบิชอปตั้งอยู่ใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย และยงัเป็นเมืองตากอากาศท่ีส าคญั โดยเป็นศูนยก์ลาง

การคา้และท่ีพกัอาศยั ระหวา่งทางแวะถ่ายรูปกบั “ทะเลสำบโมโน” (Mono Lake) หรือ An Alien Landscape 

ตั้ งอยู่ ใน เขตพื้ น ท่ีของ รัฐแคลิฟอร์เนี ย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  ภายในทะเลสาบ

ประกอบไปด้วยผืนน ้ า สลับกับโขดหิน

แหลมท่ีมีรูปร่างแปลกตา  อีกทั้ง ทะเลสำบ

โม โน  เป็ น ท ะ เลส าบ ท่ี ไม่ มี ท างออก สู่

มหาสมุทร ท าให้น ้ าในทะเลสาบมีความเค็ม

อยู่มาก ซ่ึงปริมาณเกลือในทะเลสาบแห่งน้ี

เองท่ีก่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของบรรดากุง้ ในทุก ๆ ฤดูจึงมกัจะมีฝงูนกนบั

พนัตวับินถลาลงมาหากุง้กินเป็นอาหาร และดว้ยความสวยงามของธรรมชาติท่ีผสานกบัระบบนิเวศเล็ก ๆ 

ท าใหท้ะเลสาบแห่งน้ีไดถู้กจดัใหอ้ยูใ่นท าเนียบสถานท่ีสุดแปลกของโลก 

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ ภัตตำคำร 



 

 
 

พกัที:่       VEGABOND BISHOP HOTEL                                                            หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ 4     อุทยำนแห่งชำต ิDeath Valley – ลำส เวกสั – อสิระชมเมืองยำมค ำ่คนื 
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติ Death Valley หรือ หุบเขำมรณะ (178 กม.) เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่
ท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา โดยมีพื้นท่ีคาบเก่ียว
ระหวา่งรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดา ตั้งอยู่
ในเขตพื้นท่ีหุบเขาท่ีต ่าท่ีสุดแห้งแลง้ท่ีสุดใน
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงอุณหภูมิสูงสุดท่ีเคยมีการ
บัน ทึ ก เอ าไว้ก็ คื อ  56.7 องศ าเซ ล เซี ยส 
อุทยานแห่งชาติ  Death Valley อยู่ต  ่ ากว่า
ระดับน ้ าทะเลถึง 282 ฟุต ในอดีตสถานท่ี
แห่งน้ี เคยเป็นเหมืองแร่บอแรกซ์ แต่หลงัจาก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในพื้นท่ีแห่งน้ีซบเซาลง ก็ไดมี้ความพยายามเรียกร้องให้มีการข้ึนทะเบียนเขต Death 
Valley ให้เป็นอุทยานแห่งชาติและค าเรียกร้องน้ีไดรั้บการรับรองในท่ีสุด ซ่ึงสภาพภูมิประเทศของอุทยาน
แห่งชาติ Death Valley นั้น เรียกไดว้า่สวยงามแปลกตาม และหาชมไดย้าก  เพราะมีลกัษณะเป็นหุบเขาสลบั
กบัเนินหิน ทะเลทราย และเนินทรายอนัสูงชนั น ำท่ำนชม Stovepipe Wells ชุมชนเล็กๆ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้น
ของอุทยำนเพือ่ต่อไปยงัสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ ของอุทยำนแห่งชำติ Death Valley   

เทีย่ง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

บ่าย น าท่านสู่ ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว “Furnace Creek Visitor Center” ซ่ึงเป็นศูนย์แสดงข้อมูลและการ
ด าเนินงานของอุทยานฯ อีกทั้ง ยงัมีการน าเสนอภาพน่ิงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และธรรมชาติ
ของหุบเขามรณะแห่งน้ี จากนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ Zabriskie Point  ซ่ึงตั้งอยู่ฝ่ังตะวันออกของอุทยำน เป็น
จุดชมวิวที่สวยงำมที่สุดของอุทยำนแห่งชำติ 
Death Valley ซ่ึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวไม่
ควรพลาดท่ีจะเขา้มาเก็บภาพท่ีจุดน้ี ให้ท่าน
อิสระเก็บภาพความสวยงามของเทือกเขา 
Amargosa ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร 
น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลำสเวกัส” (Las 
Vegas) ผ่ าน ภู มิประ เทศ ท่ี เป็น ภู เขาและ
ทะเลทรายอนักวา้งใหญ่ของรัฐเนวาดา้ เมือง
ลาสเวกสั เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและคนทัว่ โลก ให้
ฉายาวา่ “เมืองแห่งบำป” (Sin City) ลาสเวกสัเป็นสถานท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโต 

 



 

 
 

ข้ึนมาจากความกา้วหน้าของกิจการการพนนั
เป็นแรงดึงดูดหลกัให้นักท่องเท่ียวหลัง่ไหล
เข้ามาต่อมาก็ได้พ ัฒนาไปสู่ ธุรกิจบริการ
ใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า 
ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึง
ลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาด
ใหญ่มากกว่าท่ี อ่ืนในโลก และจะหาได้
ค่ อนข้างยาก ท่ี จะมีบ่ อนการพนัน  และ
โรงแรม มารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั 

*** อสิระอำหำรค ำ่เพือ่สะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 

พกัท่ี :     BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง     

วนัที่ 5     ลำสเวกสั – ชมเขือ่นยกัษ์ฮูเวอร์แดม – แกรนด์แคนยอน – Sky Walk 
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่ วนอุทยำนแกรนด์
แคนยอน ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหน่ึง
ในเจ็ดของโลก (213 กม.) ระหว่างทางแวะ 
ชม เข่ือนยักษ์ฮูเวอร์แดม  หรือ โบลเดอร์
แดม เข่ือนคอนกรีต ขนาดใหญ่กั้ นแม่น ้ า
โคโลราโด ตั้ งอยู่บนเขตแดนของ มลรัฐ
เนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ท่ีสร้างเสร็จ 
เม่ือปีค.ศ. 1935 ซ่ึงในขณะท่ีก่อสร้างเสร็จ 
นับเป็นเข่ือนคอนกรีต ขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ต่อมาเม่ือ เข่ือนแกรนด์คูลี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 
เข่ือนน้ีจึงตกลงมาเป็นท่ีสอง ปัจจุบนัเข่ือนฮูเวอร์ เป็นเข่ือนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 34 ของโลกและ
ผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเล้ียงรัฐเนวาดาและรัฐใกลเ้คียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของ 
แนวหุบเขาอนักวา้งใหญ่ตระการตา และสายน ้ าโคโลราโด ้ท่ีคดเค้ียว น าท่านชมแนวหุบเขาท่ียงัคงรักษา
สภาพภูมิประเทศท่ีแปลกตาในมลรัฐอริโซน่า  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ แกรนด์แคนยอน (ปิกนิก) เพือ่ควำมสะดวกในกำรเทีย่วชมอุทยำน 
 
 
 
 
 



 

 
 

บ่าย ให้ท่ำนได้ชมอุทยำนแห่งชำติ แกรนด์แคน
ยอน ส่ิงมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติ 1 ใน 7 ของ
โลก  ก่อตัวข้ึนในช่วงเวลาประมาณ 2,000 
ลา้นปี เป็นหุบเขาท่ีมีความยาวถึง 446 กม.จุด
ท่ีกวา้ง ท่ีสุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.น า
ท่านเข้าชมด้ำน  West Rim ท่ี ซ่ึงท่านจะได้ 
สัมผัสประสบกำรณ์กำรเดินบน สกำยวอล์ค 
(Sky Walk) ท่ีจะท าให้ท่านรู้สึกเหมือนเดิน
อยูบ่นอากาศ อยา่งน่าต่ืนเตน้ หวาดเสียว จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัเมืองลาสเวกสั  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย  

พกัที ่:     BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                                      หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง       

วนัที่ 6     ลำสเวกสั – ลอสแองเจลสิ – ซิทำเดล เอำท์เลท  
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ “ลอสแองเจลีส” หรือท่ีรู้จกักนัในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 427 กม.) 
ตั้ งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็น
เมื อ ง ศู น ย์ก ล างท างด้ าน เศ รษ ฐ กิ จ  มี
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย เพราะมีประชากร
หลายเช้ือชาติอาศยัอยู ่อีกทั้งยงัเป็นเมืองศูนย์
การทางดา้นอุตสาหกรรมความบนัเทิง เพราะ
เป็ น ท่ี ตั้ ง ข อ ง  ฮ อล ลิ วู ้ด  บ ริษั ท ผู ้ ผ ลิ ต
ภ าพ ยน ต ร์ ช่ื อ ดั งข อ งโล ก  น อก จาก น้ี 
ลอสแอนเจลิส  ย ังเป็นเมืองท่ี มีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว อาทิ  สวนสนุก ส่ิงก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม พิพิธภณัฑอ์าร์ทแกลลอร่ี โรงละคร หา้งสรรพสินคา้ รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนทค์ลบั ท่ีช่วย
สร้างสีสันในยามค ่าคืนดว้ย 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

บ่าย ท่านเดินทางสู่ ซิทำเดล เอำท์เลท เซ็นเตอร์ (Citadel Outlet) ซ่ึงสถานท่ีชอ้ปป้ิงมีสถานท่ีตั้งท่ีใหญ่และเป็น

เอาท์เล็ทใหญ่ท่ีสุดในนครลอสแองเจลิส มี

บริเวณใหญ่โตและกวา้งขวาง ประกอบด้วย

ร้านค้าแบรนด์เนมดังทั้ งหลายท่ีมีร้านค้าอยู่

มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30 - 70 % 

จากราคาปกติของสินคา้แบรนดเ์นม เหมาะ 

ส าห รับ ทุกท่ าน  ทุกว ัย  เช่น  Guess , Nine 

West , H&M ,ดงัทั้งหลายท่ีมีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30% - 70 % จากราคาปกติของ

สินค้าแบรนด์เนม เหมาะส าหรับทุกท่าน ทุกวยั เช่น Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , 

Calvin Klein , DKNY และอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ท่ีมา

จ าหน่ายหลากหลายจุดในเอาทเ์ลทแห่งน้ี 

*** อสิระอำหำรค ำ่เพือ่ควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 
 

พกัท่ี :     HOLIDAY INN LA MIRADA                                 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 7     ลอสแองเจลสิ – ชมเมือง – ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ – สนำมบนิ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่าน ชมมหำนครลอสแองเจลิส (Los Angeles) (L.A.) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 2 
ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิงลอสแองเจลิส 
ตั้งอยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแอง   
เจ ลิ ส ม าจ าก ค า  ว่ า โล ส อั ง เค เล ส  (Los 
Ángeles) น ำท่ำน ผ่ำนชม ย่ำนธุรกิจส ำคัญ 
ย่ำนไชน่ำทำวน์ ศำลำว่ำกำรเมือง มิวสิคเซ็น
เตอร์ ถนนฮอลลวีู้ด เบเวอร์ร่ีฮิลล์ ถนนโรดิโอ 
ไดร์ฟ  (Rodeo drive) ในย่าน Beverly Hill 
ซ่ึงเป็นย่านช้อปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดในแอลเอ 
พร้อมกัน น้ีย ังเป็นย่านท่ี มีดาราฮอลิวู ้ด  อาศัยอยู่มากมาย ชมบริเวณไชนีส  เธียเตอร์ (CHINESE 
THEATRE) ซ่ึงท่านจะไดถ่้ายรูปกบัรอยมือ รอยเทา้ของเหล่าดาราช่ือดงั ท่ีประทบัไวพ้ร้อมช่ือจารึกของ
ดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด้ น าท่านชม ฮอลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) เป็นทาง
เทา้ท่ีอยูส่องขา้งทางถนนฮอลลีวดู บูเลวาร์ด ในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต ้ 
 



 

 
 

 
ตั้งอยูใ่นฮอลลีวดู ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเทา้ทั้งส้ิน 3 1/2 ไมล์ ฮอล
ลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดบัด้วยแผ่นหิน
ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จ านวนมากกว่า 
2000 ดวง จารึกช่ือ ของนกัแสดงและบุคคล
ท่ีมีช่ือเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซ่ึง
ถือเป็นเกียรติสูงสุด ส าหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือก 
ให้จารึกช่ือ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการ
โทรทัศน์  /วงการดนตรี  / วงการวิทยุ  / 
วงการละครเวที  จำกน้ันเดินทำงสู่  น ำท่ำนชม โรงถ่ำยยูนิ เวอร์แซล สตูดิ โอ (Universal Studios 
Hollywood) ในเน้ือท่ีกว่า 1,000 ไร่ ท่านจะ
ไดช้ม เบ้ืองหลงัเทคนิค และขั้นตอนของการ
ถ่ายท าภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผสักับ
ฉากใหญ่โตมโหฬาร ท่ีใช้ในการถ่ายท าจริง
ของภาพยนตร์ท่ีโด่งดังเร่ืองต่างๆ เช่น คิง
คอง  จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรือนท่ีใชใ้น
การ ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองดงัจากฮอลลี วูด้ 
ต่ืนเตน้และสนุกสนานผจญภยั เคร่ืองเล่นทนัสมยั ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ยงัคงปรับปรุงและเพิ่มธีมต่างๆ มา
อย่างต่อเน่ืองอาทิ Harry Potter, The Walking Dead ภาพยนตร์ ซีรียช่ื์อดัง, Fast & Furious Supercharged 
ภาพยนตร์ช่ือดัง, Revenge of the Mummy℠ – The Ride, Despicable Me Minion Mayhem, Back To The 
Future, Jurassic Park, Terminator, Transformer etc.                                          

(อิสระอำหำรมื้อกลำงวันตำมอัธยำศัย  เพื่อสะดวกกับกำรเล่นเคร่ืองเล่น ให้ท่ำนได้
สนุกสนำมกับ เค ร่ืองเล่น ต่ำงๆ ตำม
อธัยำศัย) 

ค ำ่ บ ริ ก ำ ร อ ำ ห ำ ร มื้ อ ค ่ ำ  ณ  ภั ต ต ำ ค ำ ร  
Tony Roma’s Restaurant เมนูซ่ีโครงหมูอบ
ร ส เ ลิ ศ สู ต ร ต้ น ต ำ รั บ  
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

 
 
 
 



 

 
 

 
23.55 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน คำเธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบินที ่CX881 

วนัที่ 8     ฮ่องกง  
*** บินผ่ำนเส้นแบ่งเวลำสำกล *** 

วนัที่ 9     กรุงเทพฯ 
07.30 น. เดินทำงถึง ฮ่องกง แวะเปลีย่นเคร่ือง   
09.10 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่CX619 
11.15 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

******************************************* 
หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอัน
เน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศทีท่ำงคณะเดินทำงในขณะน้ัน เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง 
โดย เวิลด์ คอนเนคช่ันส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
ออกเดนิทำงช่วง 

 

ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 

                      จ่ำยเพิม่ 

 

29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2562  97,900 97,900 93,900 35,900 
25 ม.ค.-02 ก.พ. // 14-22 ก.พ. // 

18-26 ม.ีค. 2562 
90,900 90,900 86,900 29,900 

ต้องกำรเดนิทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เตมิจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษทั 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรป ไม่อนุญาตให้
พนกังานขบัรถ ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซาน ฟรานซิสโก // ลอส แเองเจลิส- กรุงเทพฯ  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจาก

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

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ
ผา่นการพิจารณาหรือไม่กต็าม ท่านละ 8,500 บาท 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพ
ท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่ำทปิพนักงำนขบัรถท่ำนละ 5 USD / ท่ำน / วนั 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  

 



 

 
 

เงื่อนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  
        กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

หมำยเหตุ 

 ทำงบริษัทจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองท่ีน่ังครบ  25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ 
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงควิวซ่ีำกรุ๊ปในกำรยื่นวซ่ีำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วี
ซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆท่ีใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์
จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
ของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่ำท่ีท่ำนยืน่ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลกิกำรเดินทำงทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

เงื่อนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำ
กบัสำยกำรบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและ
ไม่อำจขอคืนเงินได้      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยืน่ขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพือ่สแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงทีเ่หลอือำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พื่อให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมอืในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำนั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


