ซานฟรานซิสโก –มอนเทอเรย์ -โซลแวง-ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส
เทียวอเมริกาอย่างแตกต่าง…. สัมผัสบรรยากาศเมืองริมทะเล
ทีขึนชือว่าสวยทีส ุดของอเมริกาในเส้นแปซิฟิกโคสต์
ซานฟรานซิสโก –ชมสวน Japanese Garden Tea-ล่องเรือชมอ่ าวซานฟรานซิสโก
Fisherman’s Wharf-Pier 39 –สะพานโกลเด้นเกท
Walt Disney Family Museum เที6ยวเมืองชาวแดนิชแห่งเดียวในอเมริกาที6โซลแวง
เมืองซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส และสนุกกับโรงถ่ ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)
เมืองเศรษฐกิจทีมีขนาดใหญ่ ให้ท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงาน
วิศวกรรมอันลํ'าเลิศ และชมวิวเกาะอัลคาทรัสทีอดีตเคยเป็ นทีคุมขังนักโทษอเมริกา
มอนเทอเรย์
เมืองชายฝั งทะเลทีมีชอเสี
ื ยงทางด้านการท่องเทียวทีสวยงามและได้รบั ความนิยมมากแห่งหนึงในรัฐแคลิฟอร์เนีย
เป็ นเมืองทีอบอวลไปด้วยบรรยากาศชิลล์ๆริมฝั งทะเลของรัฐแคลิฟอร์เนีย
โซลแวง
เมืองทีได้ชอว่
ื า Danish town ทีอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองเล็กๆ แห่งนี'เป็ นทีตัง' รกรากของชาว
เดนมาร์ก-อเมริกนั ทีย้ายมาปั กหลักตัง' แต่ปี 6766 เป็ นเมืองทีมีสถาปั ตยกรรมแบบแดนิช
ซานต้าบาร์บาร่า
เมืองทีถูกขนานนามว่า “ริเวียร่าแห่งอเมริกา” ด้วยสถานทีตัง' ทีตัง' อยู่ชายฝั งทะเลทีล้อมรอบด้วยภูเขาอันสวยงาม
กิ ลรอยพรีเมียมเอ้าท์เลท ท่านช้อปปิ'งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ดงั ทีพรีเมียมเอ้าท์เลท
ลอสแองเจลิ ส
นครแห่งโลกมายาทีทุกคนใฝ่ ฝันอยากมาเยือน โรงถ่ายยูนิเวอรแซล สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใช้ในการถ่าย
ทําจริงของภาพยนตร์ทโด่
ี งดังเรืองต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ
ซานฟรานซิ สโก

กําหนดการเดิ นทาง

วันแรก
14.00 น.

17.10 น.
21.45 น.
23.30 น.
18.30 น.

ก.พ.- มี.ค. / - มี.ค. / เม.ย.- พ.ค.
และ - พ.ค.

ปรับราคาทัวร์
ธ.ค.

สนามบินสุวรรณภูมิ-ไทเป-ซานฟรานซิ สโก
พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวเี อแอร์ แถว R ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าทีคอย
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ทา่ นก่อนขึน+ เครือง
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากกรุงเทพฯ สูไ่ ทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที' ยวบินที' BR068
(เดินทางเดือนเม.ย.-พ.ค.ABCA เวลาบินเปลียนเป็ น 6C.AB-A6.6B)
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ให้ทา่ นแวะเปลียนเครือง
เดินทางสูน่ ครซานฟรานซิสโก โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที' ยวบินที' BR028
+++++++++ เครืองบินทําการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
ถึงนครซานฟรานซิ สโก (ในวันเดียวกัน) นําท่านผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน@ นํา
ท่านเดิ นทางเข้าสู่ตวั เมืองซานฟรานซิ สโก นครมหาเสน่หแ์ ห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เป็ นเมืองสําคัญของ
รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็ นผูน้ ําทัง+ ทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรม ตัง+ อยูร่ ะหว่างอ่าวซานฟรานซิสโกและชายฝั ง
แปซิฟิคถือเป็ นเมืองทีน่าไปเยืยนมากทีสุดอีกเมืองหนึงของอเมริกา ด้วยธรรมชาติอนั งดงาม ทัง+ ภูมปิ ระเทศแบบ
หุบเขาและทัศนียภาพริมอ่าว สภาพอากาศทีไม่รอ้ นและหนาวจนเกินไป อีกทัง+ ยังมีสถานทีท่องเทียวอันถือเป็ น ?
ใน @ สิงมหัศจรรย์ของโลก อย่างสะพานโกลเด้นท์เกทด้วย
จากนัน+ นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพักระดับ A.C ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที สอง

ซานฟรานซิ สโก-ยอดเขาทวิ นพีค-สะพานโกลเด้นท์เกท-ล่องเรือชมอ่าว-Fisherman’s Wharf-Pier 39
สวน Japanese Garden Tea อันโด่งดัง- The Walt Disney Family Museum-ซานฟรานซิ สโก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที' โรงแรม จากนัน+ นํ าท่านเทียวชมเมือง ซานฟรานซิ สโก San Francisco นครทีมีมนต์
เสน่ ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ นํ าท่านขึนยอดเขาทวิ นพี ค (Twin Peaks) เพือให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อนั
งดงามของเมืองซานฟรานซิสโก ชมสะพานโกลเด้นท์เกท (Golden Gate Bridge) สัญลักษณ์ของเมืองซานฟราน
ซิสโก สะพานแขวนทีทาสีแดงสด เพือป้ องกันไม่ไห้เหล็กซึงเป็ นโครงสร้างหลักของสะพานเกิดสนิมเนืองจากเกลือ
ของลมทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก สะพานแห่งนี+ถอื ว่าเป็ นสิงมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมของโลกยุคปั จจุบนั ตัง+ อยู่ใน
เมืองซานฟรานซิสโก เป็ นสะพานแขวนทียาวทีสุดแห่งหนึงของโลก คือมีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร สูง 223.5 เมตร มี
โครงสร้างแข็งแรงทีทอดข้ามอ่าวทางตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก จากนัน+ นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิ ชเชอร์
แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) ในสมัยก่อนฟิ ชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็ นเพียงท่าเรือทีชาวประมงใช้เป็ นทีซื+อขาย
แลกเปลียนสิน ค้าพวกสัต ว์ท ะเลทีจับ มาได้ในแต่ ละวัน เท่ านั น+ เอง แต่ ปั จ จุบ ัน นี+ ส ถานทีแห่งนี+ กลายเป็ น แหล่ ง
ท่องเทียวขึน+ ชือ โดยเฉพาะตรงบริเวณท่าเรือ 39 หรือ Pier 39 ท่าเรือสัญลักษณ์ ของเมืองซานฟรานซิสโก ซึงจะ
เต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึน+ ชือและมีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึงเป็ นอีกหนึงจุดทีดึงความสนใจ
ให้กบั ผูท้ มาเยื
ี อนท่าเรือแห่งนี+นอกจากร้านค้าและร้านอาหารจํานวนมากตรงบริเวณท่าเรือ 39 ทีนียังมีจุดทีน่าสนใจ
อีกอย่างคือ สิงโตทะเล ทีมานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว นําท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิ สโก
ผ่ า นชมเกาะอัล คาทรัส (Alcatraz) เกาะทีอดีต เคยเป็ นทีคุ ม ขังนั ก โทษอเมริก าและชมสะพานแขวนโกลเด้ น
เกท ผลงานวิศวกรรมอันลํ+าเลิศปลายยุคปฎิวตั อิ ตุ สาหกรรมทีออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ และให้
ท่านถ่ายรูปเป็ นทีระลึกกับสะพานแขวนทียาวทีสุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมสวนญี' ปุ่น Japanese Garden Tea สวนสวยท่ามกลางธรรมชาติทตกแต่
ี
งสไตล์ญปุี ่ นทีมีความงดงาม
อย่างมาก ถือเป็ นสวนญีปุ่นทีเก่าแก่ทสุี ดในอเมริกาตัง+ อยู่ภายใน Golden Gate Park พรังพร้อมไปด้วยดอกไม้และ
ต้นไม้และสมุนไพรหลากหลายชนิด รวมทัง+ ทะเลสาบ, นํ+ าตกและสายนํ+ า ซึงภายในสวนยังมีอาคารไม้สไตล์ญปุี ่ น
จัดเป็ น Tea House ซึงบริการชาและเครืองดืม รวมถึงของว่างต่างๆ ไว้บริการในราคาไม่แพง ท่านสามารถนัง
พักผ่อนคลายอริยาบถหรือจะลองชิมชาญีปุ่นท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรืนได้ตามอัธยาศัย
จากนัน+ นําท่านชม The Walt Disney Family Museum เป็ นมิวเซียมทีสมบูรณ์ทสุี ดของผูใ้ ห้กาํ เนิดมิกกีเ+ ม้าส์ และ
สตูดโิ อระดับโลกอย่างวอลท์ดสิ นีย์ โดยรวบรวมประวัติ ผลงาน แบบร่างเเรกของตัวการ์ตูนต่างๆทีไม่น่าจะหาดูได้
จากทีไหน รวมถึงรวบรวมเเละเล่าเรืองราวไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ ของชายผูม้ นี ามว่า Walt Disney
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพักระดับ A.C ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ซานฟรานซิ สโก-ถนนลอมบาร์ด-อลาโม่สแควร์-กิ ลรอยพรีเมียมเอ้าท์เลท-มอนเทอเรย์
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนันนํ าท่ านชมถนนลอมบาร์ด Lombard Street หรือทีคนไทยนิ ย มเรียกกัน ว่าถนนลําบาก ตังอยู่ในย่าน
Russian Hill เป็ นถนนทีคดเคียวทีสุดในโลก สร้างขึนมาตังแต่ปี พ.ศ. CDEF เพือเชือมถนนไฮด์กบั ถนนลิเวนเวิร์ท
โดยไต่ลงมาตามเนินชัน DI องศา ซิกแซก K โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างทางคดเคียวนีตกแต่งต้นไม้และ
ดอกไม้สวยงามและมีบนั ไดคนเดินทังสองข้างทาง จากนัน+ นํ าท่านสู่อลั ลาโม่สแควร์ Alamo Square เพือชมและ
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กลางวัน
บ่าย
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วันที สี
เช้า

กลางวัน

ถ่ายรูปภายนอกกับสถาปั ตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วคิ ตอเรียผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบอเมริกาทีรูจ้ กั กันในนาม
Painted Ladies หนึงในสถานทียอดฮิตทีฮอลลีวด
ู้ นิยมมาถ่ายทําภาพยนตร์ และเป็ นสถานทีทีชาวอเมริกนั นิยมมา
ถ่าย Pre Wedding กันมากทีสุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่กิลรอยพรีเมี'ยมเอ้าท์เลท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ?.Ad ชัวโมง) ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ+ งที Gilroy
Premium Outlet ทีมีส ิน ค้ า แบรนด์ เ นมหลากหลายแบรนด์ ด ัง อาทิ เช่ น Adidas, Nike, Puma, Aldo, Asics,
Banana Republic, Boss, Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, Columbia, Converse, DKNY, Ecco, Gap,
Guess, Samsonite ทีราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50%
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสูเ่ มืองมอนเทอเรย์ Monterey เมืองชายฝั งทะเลทีมีชอเสี
ื ยงทางด้านการท่องเทียว
ทีสวยงามและได้รบั ความนิยมมากแห่งหนึงในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็ นเมืองทีอบอวลไปด้วยบรรยากาศชิลล์ๆริมฝั ง
ทะเลของรัฐแคลิฟอร์เนีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพักระดับ A.C ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มอนเทอเรย์-คันเนรี โรว์ - Lovers Point Park-โซลแวง
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนัน+ นําท่านชมเมืองมอนเทอเรย์ เมืองทีมีความสําคัญทางด้านประวัตศิ าสตร์และชือเสียงในเรืองความอุดม
สมบูรณ์และความหลากหลายของชีวติ ทางทะเล ซึงได้แก่ สิงโตทะเล , นากทะเล , สาหร่ายทะเล, ปลาโลมา และ
สัตว์ทะเลอืนๆอีกเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี+ยงั เป็ นทีตัง+ ของหมูบ่ า้ นชาวประมงดัง+ เดิม รวมไปถึงอุตสาหกรรม
โรงงานปลากระป๋ องทีมีชอเสี
ื ยง แต่เมือเกิดสงครามโลกครัง+ ที v จึงทําให้โรงงานปิ ดตัวลงไป
นําท่านชมย่านคันเนรีโรว์ Cannery Row ย่านริมนํ+าทีมีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์เกียวกับอุตสาหกรรมการผลิต
ปลาซาร์ดนี กระป๋ อง ซึงถูกทําให้เป็ นทีรูจ้ กั โดยนักเขียนอเมริกนั ชือ จอห์น สไตน์เบค จากนวนิยายภาษาอังกฤษ
เรือง คันเนรี โรว์ ซึงถูกตีพมิ พ์ในปี ?wxC และถูกถ่ายทําเป็ นภาพยตร์ในปี ?wyv
จากนัน+ ชมฟิ ชเชอร์แมนวาร์ฟ ท่าเทียบเรือชาวประมงทีมีความสําคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์ ในปี ?wzd เป็ น
ตลาดขายส่งปลา ซึงปั จจุบนั กลายเป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยง ซึงเรียงรายไปด้วยร้านอาหารทะเล ร้านขายของที
ระลึก, ร้านเครืองประดับ , หอศิลป์ , ห้างสรรพสินค้า เป็ นต้นจากนัน+ นําท่านแวะถ่ายรูปกับจุดชมวิว Lovers Point
Park จุดชมวิวและสวนสาธารณะริมหน้าผาเล็กๆทีสวยทีสุดแห่งหนึงใน Pacific Grove และเป็ นทีทีนักท่องเทียว
นิยมมาอาบแดด พายเรือคายัค ขีจักรยานหรือปิ กนิกริมชายหาดกันเป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั +น นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งโซลแวง Solvang เมือ งทีได้ ช ือว่ า Danish Town ทีอยู่ ท างตอนเหนื อ ของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย เมืองเล็กๆ แห่งนี+เป็ นทีตัง+ รกรากของชาวเดนมาร์ก-อเมริกนั ทีย้ายมาปั กหลักตัง+ แต่ปี ?w?? ทําให้
ได้รบั วัฒ นธรรมของชาวแดนิ ช อาคารบ้านเรือนต่ างๆ ตกแต่ งด้วยสีสนั สดใส มีทงั + ร้านค้า ร้านขายของทีระลึก
ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านไอติม เป็ นต้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง) จากนัน+ นําท่านชมเมืองโซลแวง ชม
Old Admission Santa Ines ก่อตัง+ โดยนักบุญฟรานซิส เป็ นโบสถ์เก่าแก่ทสร้
ี างขึน+ ตัง+ แต่ปี ?ydx และเป็ น ? ใน v?
โบสถ์ทถูี กสร้างขึน+ ตามชายฝั งทะเลแปซิฟิกอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นําท่านชมและถ่ายรูปกับจัตุรสั ทิโวลีและกังหัน

คํา'
วันที ห้า
เช้า

บ่าย
คํา'
วันที หก
เช้า

ลมอันเป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็ นชุมชนของชาวดัชช์ ให้ทา่ นได้เก็บภาพบรรยากาศน่ารักของเมืองโซลแวงตาม
อัธยาศัยหรือจะเดินเล่นช้อปปิ+ งเลือกซือ+ ของทีระลึกน่ารักๆฝากคนทางบ้าน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพักระดับ A.C ดาว หรือระดับเทียบเท่า
โซลแวง- ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิ ส
รับประทานอาหารเช้าที' โรงแรม
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่เมืองชายฝั งทะเลแปซิฟิกทีได้ชอว่
ื าสวยงามทีสุดที' เมืองซานต้ าบาร์บาร่า เมืองทีถูก
ขนานนามว่า “ริเวียร่าแห่งอเมริกา” ด้วยอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ของเมืองนี+มุงหลังคาสีสม้ แดงและตัง+ อยู่ชายฝั ง
ทะเลทีล้อมรอบด้วยภูเขาอันสวยงามสุดบรรยาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ? ชัวโมง)
จากนัน+ นํ าท่านสู่สะพานท่ าเรือ Stearns Wharf สะพานไม้ททีี ทอดยาวเข้าไปในทะเล โดยด้านหน้าจะมีรูปปั +น
ปลาโลมาตัง+ ตะหง่านเป็ นสัญลักษณ์ ล้อมรอบไปด้วยชายหาดสีทองส่องแสงระยิบระยับของทะเลแปซิฟิก ใกล้ๆกัน
จะเป็ นท่าจอดเรือยอร์ช ร้านอาหาร นํ าท่ านชม Santa Barbara Courthouse ซึงเป็ นสถานทีสําคัญอีกแห่งหนึง
ของเมือง สร้างเสร็จเมือปี ?wvw ออกแบบโดยสถาปนิก Charles Willard Moore ตัวอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ
Spanish Colonial Revival ซึงประกอบด้วยอาคารหลักทัง+ หมด x หลัง ภายในมีส่วนทีน่ าสนใจหลายอย่าง อาทิ
The Mural Room, The Law Library, Sunken Garden ภายในตกแต่ งด้ว ยกระเบื+องและหิน สีล วดลายสวยงาม
ตระการตา และในบริเวณเดียวกันนี+ยงั มีหอนาฬิกา El Mirador Clock Tower จุดชมวิวประจําเมืองทีมีความสูงถึง
vz เมตร ซึงสามารถเห็นวิวมุมสูงของเมืองซานต้าบาร์บาร่าได้ Azd องศา ก่อนนําท่านสูถ่ นน State Street ถนน
ทีเป็ นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ+ งของ
แบรนด์เนมและห้างชือดัง รวมถึงร้านค้าร้านอาหารเก๋ๆ มากมาย อิสระให้ทา่ นเดินเล่นพักผ่อนหรืออิสระ
ช้อปปิ+ งตามอัธยาศัย
(เพืDอความสะดวกในการเลือกซืJอสิ นค้าหรืออิ สระท่องเทีD ยวอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูน่ ครลอสแองเจลิ ส นครแห่งโลกมายาทีทุกคนใฝ่ ฝันอยากมาเยือน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ v ชัวโมง)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพักระดับ A.C ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ลอสแองเจลิ ส-ซานต้าโมนิ ก้า-The Getty Villa-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ลอสแองเจลิ ส
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสู่เมือง ซานต้าโมนิ ก้า ตังอยู่ทางตะวันตกของลอสแองเจลิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30
นาที) เป็ นเมืองท่าและมีชายหาดทีมีชอเสี
ื ยงเมืองหนึงของรัฐแคลิฟอร์เนียให้ท่านอิสระกับการเทียวชมบรรยากาศ
California Beach ทีซานตาโมนิ ก้ า ท่ า นสามารถเดิ น เล่ น ชมท่ า เรือ Santa Monica Pier ทีจัด แต่ ง สไตล์ Oldิ ค้าแบรนด์ดงั ร้านอาหารแบบชาวอเมริกนั ให้ทา่ น
Fashioned Amusement Park และถนนสาม Third Street ทีมีสน
ได้ เดินเล่นชมบรรยากาศท้องถินอย่างจุใจ
จากนั น+ นํ า ท่ า นชม The Getty Villa หรือ ทีเรีย กกัน ว่ า J.Paul Getty Museum at the Getty Villa in Malibu ที
จําลองเอา Villa DeiPapiri ซึงเป็ นบ้านของคหบดีสมัยโรมันมาไว้ทนีี ว่ากันว่าบ้านทีจําลองมานี+มอี ยู่จริงและอยู่คน
ละฟากกับภูเขาไฟวิสเุ วียสกับปอมเปอีในเมืองเนเปิ+ ลประเทศอิตาลี ซึงการทีวิลล่านี+สามารถสร้างขึน+ มาได้นัน+ เกิด

บ่าย
คํา'
วันที เจ็ด
เช้า

บ่าย
คํา'
23.30
วันที แปด

จากการรวบรวมผังบ้านต่างๆ ของเมืองในสมัยโรมันแล้วมาเรียบเรียงใหม่ โดยสร้างขึน+ มาให้เหมือนจริงทีสุด ซึง
สถานทีตัง+ ของ Getty Villa นี+ อยูบ่ นเนินสูงมองลงมาเป็ นทะเลเหมือนทีเนเปิ+ ลเช่นกัน
จากนัน+ นํ าท่านสู่โรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ในเนื+อทีกว่า ?,ddd ไร่ ท่านจะได้ชมเบื+องหลังเทคนิคและขัน+ ตอน
ของการถ่ายทําภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬารทีใช้ในการถ่ายทําจริงของภาพยนตร์ทโด่
ี งดัง
เรืองต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนทีใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์เรืองดังจากฮอลลีวดู้ ตืนเต้นและ
สนุ ก สนานผจญภัย เครืองเล่ น ทัน สมัย Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เป็ นต้ น (เพืD อ ความ
สะดวกในการท่องเทีD ยวอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
ให้ทา่ นเพลิดเพลินกับเครืองเล่นพร้อมเลือกซือ+ สินค้าจากโลกภาพยนตร์ต่อ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่
นครลอสแองเจลิส
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพักระดับ A.C ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ลอสแองเจลิ ส-ช้อปปิH ง-สนามบิน
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนัน+ นําท่านถ่ายภาพกับป้ าย Hollywood ซึงเห็นได้จากภาพยนตร์หลายๆ เรือง ด้วยป้ ายแห่งนี+เป็ นสัญลักษณ์ที
สําคัญของดินแดนแห่งนี+ ตัง+ อย่างโดดเด่นอยูบ่ นเนินเขามาตัง+ แต่ปี ค.ศ. ?wvA เขียนด้วยตัวอักษรว่า
“HOLLYWOOD” มีสขี าว สูงถึง ?x เมตร เป็ นจุดยอดนิยมของนักท่องเทียวทีต้องมาถ่ายภาพกับป้ ายแห่งนี+
จากนัน+ นําท่านชมหอดูดาวกริ ฟฟริ น Griffith Observatory หอดูดาวแห่งตัง+ อยูท่ สวนสาธารณะกริ
ี
ฟฟิ ท บนภูเขา
เม้าท์ฮอลลีวดู้ ซึงสามารถมองเห็นเมืองลอสแอนเจลิสได้อย่างงดงามในยามคําคืน เปิ ดให้เข้าชมตัง+ แต่ปี ค.ศ. ?wAC
จากนัน+ นําท่านสู่ ย่านถนนฮอลลีว้ดู ทีเบเวอร์รฮิี ลล์ ถนนทีรวมแหล่งช้อปปิ+ งหรูหรา ชมรอยฝ่ ามือฝ่ าเท้าของดารา
ดังฮอลลีวดู้ Hollywood Walk of Fame ให้ทา่ นได้ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราทีท่านชืนชอบ ณ “ไชนี ส เธียร์
เตอร์” โรงภาพยนตร์ทเก่
ี าแก่ทสุี ดของฮอลลีวดู้
(เพืDอความสะดวกในการท่องเทีD ยวหรือช้อปปิJ งอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
อิสระให้ทา่ นเดินเล่นช้อปปิ+ งตามอัธยาศัยย่านใจกลางมหานครลอสแองเจลิส
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเดิ นทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้ าจากลอสแองเจลิส สูส่ นามบินเถาหยวน กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที' ยวบินที' BR015
(เดินทางเดือนมี.ค. -พ.ค.vCzv เวลาบินเปลียนเป็ น dd.Ad-dC.xC)
ลอสแองเจลิ ส-ไทเป

****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******
วันที เก้า

ไทเป-กรุงเทพฯ

06.05 น.
07.45 น.
.l น.

เดินทางถึงไทเป เพือแวะเปลียนเครือง
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที' ยวบินที' BR211
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ.....

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลีDยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อืDนๆ ทีD ไม่คาดคิ ดหรือมีผล
กับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานทีD ใดทีD ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานทีD ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้
ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทําการเปลีDยนแปลงสถานทีD อืDนๆ ทดแทนให้ ทังJ นีJ เพืDอประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

ก.พ.- มี.ค. / - มี.ค. / เม.ย.- พ.ค.
และ - พ.ค.

อเมริ กาตะวันตก 9 วัน ` คืน/ BR
ซานฟรานซิ สโก-มอนเทอเรย์โซลแวง
ซานต้าบาร์บาร่า - ลอสแองเจลิ ส

ปรับราคาทัวร์
ธ.ค.

อัตราค่าบริ การ
ก.พ.-มี.ค.

ef เม.ย.-gh พ.ค.

ij-e` พ.ค.

90,500
90,900
91,300
เด็กอายุตํากว่า _C ปี พักกับผูใ้ หญ่ _ ท่าน
88,500
88,900
87,900
เด็กอายุตํากว่า _C ปี พักกับผูใ้ หญ่ C ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
85,500
85,900
84,500
พักเดียว เพิมท่านละ
14,500
15,500
14,300
ราคาทัวร์ไม่รวมตั qวเครือD งบิ น
52,500
54,300
54,800
**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ f,jgg บาท //
และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ sgg บาท เรียกเก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง**
ผูใ้ หญ่ ท่านละ

**บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิt ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํJามัน ในกรณี ทีDสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิD มเติ มภายหลัง**
หมายเหตุ***การเดิ นทางในแต่ละครังJ จะต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารทีD เป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตาํD กว่า eh ท่าน หากผู้โดยสารมี
จํานวนตําD กว่าจํานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิt ในเปลีDยนแปลงรายการการเดิ นทางและเปลีDยนแปลงอัตราค่า
เดิ นทางหรือเปลีDยนแปลงโปรแกรมการเดิ นทาง ทังJ นีJ เพืDอประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ***
• การดําเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ ih-egวัน ดังนันJ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสําหรับการยืDนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทังJ นีJ เพืDอเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าทีD สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิJ ว
• กรณี ท่านทีD มีตั qวของสายการบินอืDนหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั qวโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนืD องจากมีการเกีDยวข้องกับการยืDนวีซ่า ซึDงผู้เดิ นทางไม่สามารถยืDนวีซ่าพร้อมคณะได้

สําคัญมาก
****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ไม่มีเตียงเสริ มหรือเตียงที สาม กรณี ทีเป็ นผู้ใหญ่
และต้องการพัก P ท่านต่อหนึ งห้อง หรือเด็กที พักกับผู้ใหญ่ R ท่านต่อหนึ งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตี ยงเสริ ม ทังH นีH
เพือหลีกเลียงการเกิ ดเพลิ งไหม้ในห้องพัก ซึงเป็ นเงือนไขสําคัญมากสําหรับโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริ กา *****
****** ตั qวโดยสารไม่สามารถเลื'อนกลับได้และกรณี ที'ออกตั qวแล้วไม่สามารถทํารีฟันด์ได้ กรณี ที'บางท่านต้องการอยู่ต่อ
ในลอสแองเจลิ สหรือต้องการเดิ นทางในชัน@ ธุรกิ จ ต้องทําเป็ นตั qวเดี'ยวเท่านัน@ เนื' องจากราคานี@ เป็ นราคาโปรโมชันตั
' qวแบบ
หมู่คณะไม่สามารถเปลี'ยนแปลงวันและเวลาเดิ นทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านัน@
อัตรานี@ รวม
• ค่าตั ‡วเครืองบินไป-กลับโดยสายการบินอีวเี อแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ- ซานฟรานซิสโก// ลอสแองเจลิส- กรุงเทพฯ ชัน+
ประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ ` เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเดินทาง ` ท่าน ท่านต้องพักเป็ น C ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเดียวเพิมหรือพักห้องละ ` ท่านโดยไม่ม ี
เตียงเสริม
• ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ และ ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างการนําเทียวตามรายการทีระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทปิ เพิมได้)
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน _,III,III บาท เด็กอายุตากว่
ํ า _ ปี และผูใ้ หญ่
อายุเกิน bF ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง FII,III บาท (ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกัน)
• ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที CE
ธ.ค.CFE_
อัตรานี@ ไม่รวม
• ค่านํ+าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด vA กิโลกรัมต่อ?ใบ (จํากัด v ใบ / ท่าน)
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
• ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริ กา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้ าที' ทวั ร์ยื'นให้คิดค่าบริ การ , บาท / ท่าน โดยเรียก
เก็บเพิ' มจากมัดจําค่าทัวร์ปกติ
• ค่าทิ ปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้ าทัวร์ที'เดิ นทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 900 บาทต่อท่าน โดยเรียกเก็บพร้อม
ค่าทัวร์งวดสุดท้าย
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึงขึนอยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
• ค่านําดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกนําดืมระหว่างทัวร์),ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีระลึก

• ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนืองจากโดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเกียวกับวีซ่า หรือ
อืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั ประกันภัยต่าง
ๆ
การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน eg,ggg บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นทีเหลือจะขอเก็บ
ทังหมดก่อนเดินทาง C_ วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ jไม่คนื เงินมัดจําค่าทัวร์ทงหมด
ั
การยกเลิ ก
• หากมีการยกเลิกมากกว่า DF วันทําการ บริษทั ขอสงวนสิทธิ jในการเก็บเงินมัดจําค่าตั kวโดยสารเครืองบิน (เงือนไขตามทีทางสาย
การบินเรียกเก็บ) และหากมีการดําเนินการในการยืนวีซ่าแล้ว ขอสงวนสิทธิ jในการเก็บค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าท่านละ b,KII
บาท
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า DF วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ jไม่คนื เงินมัดจําค่าทัวร์
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ jไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
• หากผูโ้ ดยสารท่านใดยืนวีซ่าแล้วและไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจําที CI,III.- บาท และค่า
ธรรมเนียมในการยืนวีซ่าท่านละ b,KII บาท
• หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั kวโดยสารเครืองบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ jในการไม่คนื เงินมัดจํา
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั kวโดยสารแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ jไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
หมายเหตุ

o รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทมีี การเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ jในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสาย
การบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนืองจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืนๆ ทีมีเหตุทาํ ให้ไม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซ่า อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย

o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสาย
การบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบ
ใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่
ํ ามาตรฐานได้ ทังนี
ขึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ jไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักส่วนทีเกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีชัดเจนใน
เรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า D - F ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทังปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานที
เข้าชมนันๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน ๆ ตาม
เงือนไขราคาทีได้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น เนืองจากได้ชาํ ระค่า
Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึงเป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนันขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ' มเติ มเรื'องโรงแรมที' พกั
1.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ A ท่าน / A เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ เตียงเดี'ยว แต่อาจจะได้เป็ น เตียงใหญ่กบั
เตียงพับเสริ ม โดยในกรณี ที'พกั ท่านบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบที' เสริ มเตียงได้
ดังนัน@ อาจต้องเสียค่าห้องพักเดี'ยวเพิ' มหรือนอนห้องละ ท่านแบบไม่มีเตียงเสริ ม
2. กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน+ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิ ‹ในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มอี า่ งอาบนํ+า ซึง
ขึน+ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน+ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

** หมายเหตุสาํ คัญ สําหรับท่านทีDประสงค์จะเดิ นทางต่อ หลังจากจบโปรแกรมทัวร์ **
(กรุณาแจ้งเจ้าหน้ าทีDฯก่อนว่าไม่กลับพร้อมคณะ ตังJ แต่ครังJ แรกทีDติดต่อ)
1.
ตั qวภายในประเทศอเมริ กา ทีท่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอืนหลังจากจบโปรแกรมแล้วนันท่านสามารถทีจะเลือกซือ
เอง หรือ ให้บ ริษัท ฯ จัด การให้ได้ แต่ ก รุณ าสอบถามบริษัท ฯ ก่อนว่าควรซือได้ห รือยัง คือ ต้ องรอให้ บ ริ ษัท ฯ คอนเฟิ ร์ม ว่ าทุ กอย่ าง
เรียบร้อยก่อนและบอกคุณว่าออกตั qวภายในอเมริกาของคุณได้!!! เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลียนแปลงได้ เช่นเปลียนเป็ นกลับสู่
กรุงเทพ จากเมืองอืนๆทีไม่ตรงตามโปรแกรม ดังนันJ ถ้าท่านไปซืJอตั qวภายในประเทศของอเมริ กา โดยทีD บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้คอนเฟิ ร์ม ว่า
ทุกอย่างเรียบร้อย ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังJ สิJ น
2.
สําหรับตั qวภายในประเทศของอเมริ กา ทีD ท่านซืJ อนันJ เทีD ยวบิ นของท่ าน ควรเป็ นเทีD ยวบิ นทีD ออก เวลาทีD คณะบิ น
กลับกรุงเทพ เพราะจะเป็ นเวลาเดียวกับทีคณะฯ จะเดินทางมาถึงสนามบินของปลายทางเพือจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เทียวบินในประเทศ
ของอเมริกา ต้องมาให้ถงึ สนามบินก่อนเวลา 2 ชัวโมง , ต่างประเทศ 3 ชัวโมง) ดังนัน ถ้าเทียวบินของท่านออกเดินทางก่อนเวลา ท่านจะต้อง
เสียเงินค่านังแท็กซีมาทีสนามบินเอง ประมาณ 60 เหรียญ และท่านจะต้องสละสิทธิโปรแกรมต่
างๆ ของทัวร์ทท่ี านได้จ่ายเงินมาแล้ว
j
3.
เมืDอท่านตัดสิ นใจแยกกลับหลังคณะแล้วตั qวกลับของท่านจากอเมริกาสู่กรุงเทพฯ ท่านสามารถแจ้งว่ากลับเมือไรก่อน
ออกจากเมืองไทยเท่านัน เพราะถ้าหลังจากเดิ นทางแล้ว ตั qวของท่านไม่สามารถเลืDอนวันเดิ นทางได้อีก เนืD องจากเป็ นตั qวราคากรุป๊
ต้องเดินทางตามวันทีกําหนดเท่านัน ถ้าท่านไม่เดินทางท่านก็ตอ้ งไปซือตั kวใหม่กลับเอง โดยทีDต ั qวเก่าก็ไม่สามารถรีฟันเงิ นคืนได้
4.
เมืDอท่านแยกกลับหลังคณะแล้ว ท่านยังมีต ั qวกลับกรุงเทพฯ อยู่ กรุณาระวังเสมอว่าตั kวกลับของท่านออกเดินทางกลับ
จากเมืองไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร เพือทีถ้าท่านต้องเดินทางจากเมืองอืนเพือมาใช้ตั kวกลับกรุงเทพ ท่านต้องมาถึงสนามบินทีเป็ นเมือง
ท่าก่อนกลับกรุงเทพ 4 ชัวโมงก่อนการเดินทาง
*** หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้ าทีDของบริษทั ได้ตลอดเวลา ***
ข้อมูลเบือJ งต้นและหลักฐานการทําวีซ่าสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ
สําหรับท่านที' ไม่มีวีซ่าประเทศอเมริ กา
สําหรับการยื'นวีซ่าประเทศอเมริ กา ทางผู้เดิ นทางจะต้องดําเนิ นการยื'นขอด้วยตัวเอง ซึ'งเป็ นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเข้าไปทําการสมัครเพื'อขอยื'นวีซ่าได้ที'
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
** ผูย้ นคํ
ื าร้องทีมีอายุมากกว่า CI ปี ขนไป
ึ จะต้องมีคุณสมบัตขิ องตัวเองในการทีจะได้รบั วีซ่าชัวคราวประเภทธุรกิจหรือท่องเทียว **
ข้อมูลทัวไป
D
1. วีซ่าไม่ใช่เครืองหมายรับประกันการเข้าสหรัฐฯ เจ้าหน้าทีของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ณ ด่าน
ตรวจจะเป็ นผูต้ ดั สินว่า ท่านสามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้หรือไม่ รวมถึงระยะเวลาทีท่านมีสทิ ธิพาํ นักในสหรัฐฯ
2. อายุของวีซ่า คือ ระยะเวลาทีท่านสามารถใช้เพือเดินทางไปสหรัฐ แต่ไม่ได้หมายความว่าผูข้ อวีซ่า จะสามารถพํานักในสหรัฐฯ ได้
ตามกําหนดระยะเวลาทีระบุไว้ในวีซ่า ทังนีขึนอยู่กบั การตัดสินของเจ้าหน้าทีสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯขในการ
กําหนดระยะเวลาทีท่านสามารถพํานักได้ในสหรัฐ
3. ในระหว่างการเดินทาง บริษทั สายการบินหรือบริษทั เรือท่องเทียวจะให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม I-94 สีขาวขนาดสัน ซึงจะเกียวข้องกับ
การเดินทางของท่าน ท่านจะต้องกรอกและลงชือกํากับในแบบฟอร์มนี เมือท่านเดินทางเข้าสหรัฐฯ แบบฟอร์มนีจะถูกติดด้วยลวด

เย็บกระดาษลงในหนังสือเดินทางของท่าน โดยขะมีหมายเหตุจาก สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ ทีแจ้งเกียวกับ
ระยะเวลาทีท่านมีสทิ ธิพาํ นักอยูใ่ นสหรัฐฯ
*** หากท่านประสงค์จะอยู่นานกว่านัน ท่านจะต้องยืนคําร้องขอ ยืดเวลาการพํานักกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ โดย
การยืนคําร้องของท่านไม่ได้เป็ นเครืองหมายรับประกันว่า ระยะเวลาทีท่านมีสทิ ธิพาํ นักอยูใ่ นสหรัฐฯ จะถูกยืดออกไป
** ลูกจ้างทีต้องการขอวีซ่าเพือร่วมเดินทางไปสหรัฐฯ พร้อมกับนายจ้าง จะต้องส่งสําเนาการจ้างงานพร้อมกับเอกสารคําร้องขอวีซ่า **
ผูย้ ืDนคําร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยืDนเอกสารประกอบคําร้องขอวีซ่าดังต่อไปนีJ หากยืDนคําร้องไม่ครบถ้วน คําร้องของท่านจะไม่
ถูกพิ จารณา..
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
(กรุณานําหนังสือเดินทางฉบับเก่าทีมี
วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)
2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิว หรือ F x F ซม. จํานวน C ใบ
ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายจะต้องเป็ นพืนหลังสีขาวเท่านัน เปิ ดหู, ห้าม
สวมแว่นตาดําหรือหมวก สัดส่วนใบหน้ าต้องเกิ น sg เปอร์เซ็นต์ของ
พืนJ ทีDรปู ถ่าย
3. สําเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประจําตัวประชาชน (เด็กใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร) – ทะเบียนสมรสหรือใบ
หย่า
หลักฐานการทํางาน
4.1 1 กรณีเป็ นลูกจ้าง จะต้องยืนจดหมายจากทีทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวนั ทีเริมทํางานเมือใด
ตําแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันทีเท่าไรถึงวันทีเท่าไร เอกสารออกไม่เกิน _ เดือนนับจากวันยืนวีซ่า
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยนหลั
ื กฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียน
พาณิชย์ ,หนังสือรับรองบริษทั ทีมีชอผู
ื เ้ ดินทางเป็ นกรรมการอยู่ คัดสําเนาไม่เกิน ` เดือนนับจากวันยืนวีซ่า
4.3 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด เอกสารออกไม่เกิน _ เดือนนับจากวัน
ยืนวีซ่า
4.4 กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี ถ้าผูป้ กครองท่านใดท่านหนึงไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผูป้ กครองทีไม่ได้เดินทางทํา
หนังสือยินยอมจากอําเภอหรือเขตท้องทีอาศัย
4.5 กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บดิ าและมารดาทําหนังสือยินยอมจาก อําเภอ
หรือเขตท้องทีอาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
5. หลักฐานการเงิ น ถ่ายสําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง E เดือนอัพเดทไม่เกิน _F วันนับจากวันยืนวีซ่า
จดหมายรับรองจาก ธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพย์สนิ อย่างอืนให้เตรียมมาด้วย
*************************************************************************************************
ขันJ ตอนการให้ข้อมูลและการนัดยืDนและนัดสัมภาษณ์
ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบคําร้องนีJ ดว้ ยตัวท่านเองก่อนทําการยืDนวีซ่า
หากท่านทีDไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษทั ทัวร์ยินดีให้คาํ ปรึกษาและบริการ โดยจะมีค่าบริการซึDงไม่รวมใน
ราคาทัวร์ กรุณาแจ้งความจํานงต่อเจ้าหน้ าทีDบริษทั ฯ และกรอกข้อมูลให้พร้อมก่อน เนืD องจาก ข้อมูล
ส่วนใหญ่นันJ เป็ นข้อมูลของผูเ้ ดิ นทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาง
บริษทั ฯ จึงจะดําเนิ นการต่อให้ท่านได้ จากนันJ จึงจะทําการนัดวันและเวลาในการยืDน และท่านสามารถ

4.

เตรียมเอกสารตามข้อมูลเบือJ งต้นพร้อมกับค่าวีซ่านํามาในวันยืDนเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้ าทีDเพือD
ขอคําแนะนําเพิD มเติ ม
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทังนีทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษทั ฯใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจาก
j
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืนวีซ่า ท่านจะต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที
ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืนวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนันจะต้องยืนเดียวและแสดงสมุดบัญชี
เงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจะเดิ
ี นทางไปท่องเทียวยังประเทศตามทีระบุเท่านัน
การปฏิเสธวีซ่าอันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
j
คืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน CI วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทังนีจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก ***
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