
West Coast USA (LAX-LAS) 10D6N / BR on 29Mar-07Apr, 11-20 Apr 2020   1 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อเมริกาตะวันตก10 วัน 6 คืน 
 ลอสแองเจลิส-ลาสเวกสั-แกรนดแ์คนย่อน 
ลอสแองเจลิส-สนุกกับโรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

ช้อปป้ิงเอ้าท์เลท-ซานต้าโมนิก้า -The Getty Villa 
ลาสเวกัส-ท่องเมอืงแห่งแสงสีและคาสิโน-อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน  

     โดยสายการบินอีวีเอ แอร ์(BR)  
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ลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาทีทุ่กคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน โรงถ่ายยนิูเวอร์แซล Universal Studios สมัผสักบัฉาก
ใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ชใ้นการถ่ายท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่งต่างๆ เช่น คงิคอง จอวส ์ฯลฯ และสนุก
กบัสวนสนุกดสินียแ์ลนด ์Disneyland Park โลกในจนิตนาการกบัตวัละครทีแ่สนน่ารกัและคุน้เคย 

บารส์โตร ์ ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายในราคาขายส่งที ่BARSTOW FACTORY OUTLET 
ลาสเวกสั  สถานทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษ เพราะเมอืงทัง้เมอืงเจรญิเตบิโตขึ้นมาจากความกา้วหน้าของกจิการ การพนนัให้

ท่านเสีย่งโชคในสถานคาสโิน หรอืชอ้ปป้ิง และเป็นเมอืงทีม่ผีูค้นไปเยอืนมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของอเมรกิา
ดว้ยเป็นทีต่ัง้ของอุทยานแห่งชาตแิกรนดแ์คนย่อน Grand Canyon National Park 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์
ทางธรรมชาตขิองโลก 

 

ก าหนดการเดินทาง  29 มี.ค.- 07 เม.ย. / 11-20 เม.ย. 2563  

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 
22.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA Air 

เคาน์เตอร ์R เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนข้ึนเครื่อง (กรณุามาให้ตรงเวลา 
เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง ไทเป-ลอสแองเจลิส-ถนนฮอลลีวู้ด-ไชน่าทาวน์-Griffith Observatory-The Getty Villa 
01.45 น. ออกจากกรงุเทพฯ สูไ่ทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เท่ียวบินท่ี BR-206 
06.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ใหท้า่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 
10.10 น. เดนิทางสูน่ครลอสแองเจลสิ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เท่ียวบินท่ี BR-006 
 

       +++++++++ เครือ่งบินท าการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++ 
 

07.00 น. ถงึนครลอสแองเจลิส (ในวนัเดียวกนั) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร  
  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูน่ครลอสแองเจลสิ นําทา่นสูย่่านถนนฮอลลีวู้ด ทีเ่บเวอรร์ีฮ่ลิล ์ถนนทีร่วมแหลง่ช้

อปป้ิงหรหูรา ชมรอยฝ่ามอืฝ่าเทา้ของดาราดงัฮอลลวีูด้ Hollywood Walk of Fame ใหท้า่นไดถ้่ายรปู
สญัลกัษณ์ของดาราทีท่า่นชืน่ชอบ ณ “ไชนีส เธียรเ์ตอร”์ โรงภาพยนตรท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของฮอลลวีูด้  จากนัน้
นําทา่นสูย่่านไชน่าทาวน์ แหลง่ชมุชนชาวจนีทีดู่แสนจะธรรมดาและเรยีบงา่ย แต่มเีสน่หช์วนหลงใหล ทัง้
เรือ่งของวฒันธรรม ความเป็นอยู่ การคา้ รา้นอาหาร ยาสมนุไพร และการรกัษาโรคแบบดัง้เดมิ เรือ่ยไป
จนถงึเรือ่งการเป็นผูผ้ลติทีส่าํคญั และสิง่ทีท่าํใหไ้ชน่ทาวน์เป็นทีรู่จ้กัคอื เป็นฉากในหนงัดงัหลายเรือ่ง เชน่ 
Rush Hour และ Lethal Weapon 4 เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นถ่ายภาพกบัป้าย Hollywood ซึง่เหน็ไดจ้ากภาพยนตรห์ลายๆ เรือ่ง ดว้ยป้ายแหง่นี้เป็นสญัลกัษณ์ที่

สาํคญัของดนิแดนแหง่นี้ ตัง้อย่างโดดเด่นอยู่บนเนนิเขามาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1923 เขยีนดว้ยตวัอกัษรวา่
“HOLLYWOOD” มสีขีาว สงูถงึ 14 เมตร เป็นจุดยอดนยิมของนกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมาถ่ายภาพกบัป้ายแหง่นี้ 
จากนัน้นําทา่นสูก่ริฟฟริท Griffith Observatory หอดูดาวทีต่ัง้อยู่บนภูเขาเมา้ทฮ์อลลวีูด้ ซึง่สามารถ
มองเหน็เมอืงลอสแอนเจลสิไดอ้ย่างงดงามในยามคํ่าคนื เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่ปี ค.ศ. 1935 และเป็นจุดชมววิ
ตัง้อยู่บนเชงิเขาฝัง่ซา้ยของภูเขาฮอลลวีดู ทีน่ีท่า่นจะไดช้มววิดาวน์ทาวน์ของฮอลลวีดูและมหาสมทุร
แปซฟิิกรอบดา้นแบบ 360 องศา จากนัน้น าท่านชม The Getty Villa หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ J.Paul Getty 
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Museum at the Getty Villa in Malibu ทีจ่ําลองเอา Villa Dei Papiri ซึง่เป็นบา้นของคหบดสีมยัโรมนั วา่กนั
วา่บา้นทีจ่ําลองมานี้มอียู่จรงิและยู่คนละฟากกบัภูเขาไฟวสิเุวยีสกบัเมอืงปอมเปอใีนเมอืงเนเป้ิลประเทศ
อติาล ี ซึง่การทีว่ลิลา่นี้สามารถสรา้งขึน้มาไดน้ัน้ เกดิจากการรวบรวมผงับา้นต่างๆ ของเมอืงในสมยัโรมนั
ทีว่า่มาแลว้เรยีบเรยีงใหม ่โดยสรา้งขึน้มาใหเ้หมอืนจรงิทีส่ดุ ซึง่สถานทีต่ัง้ของ Getty Villa นี้ อยู่บนเนนิสงู
มองลงมาเป็นทะเลเหมอืนทีเ่นเป้ิลเชน่กนั  

ค า่             รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
             จากนัน้นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีส่าม ลอสแองเจลิส - เทีย่วโรงถา่ยยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ Universal Studios เตม็วนั-ลอสแองเจลิส 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม    

 จากนัน้นําทา่นสูโ่รงถา่ยยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ Universal Studios Hollywood ในเนื้อทีก่วา่ 1,000 ไร ่
ทา่นจะไดช้มเบื้องหลงัเทคนคิและขัน้ตอนของการถ่ายทาํภาพยนตรอ์ย่างละเอยีด สมัผสักบัฉากใหญ่โต
มโหฬาร ทีใ่ชใ้นการถ่ายทาํจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่งต่างๆ เชน่ คงิคอง จอวส์ ฯลฯ ชมอาคาร
บา้นเรอืนทีใ่ชใ้นการถ่ายทาํภาพยนตรเ์รือ่งดงัจากฮอลลวีดู ตืน่เตน้และสนุกสนานผจญภยัเครือ่งเลน่ทนัสมยั
ในโซนต่างๆมากมาย เชน่ Back To Future , Jurassic Park , Terminator เป็นตน้ สนุกกบัเครือ่งเลน่ และ 
โซนใหม ่ทีเ่ป็นไฮไลทส์าํคญัคอื เดอะ วซิซารด์ เวริ์ล ออฟ แฮรี ่พอ็ตเตอร ์The Wizarding World of Harry 
Potter ผูท้ีช่ ืน่ชอบภาพยนต์เรือ่งแฮรี ่พอ็ตเตอร ์ไมค่วรพลาด ทีจ่ะทาํใหท้า่นรูส้กึเหมอืนอยู่ในดนิแดนแหง่
เวทมนต์จรงิๆ (เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียวอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

บา่ย  ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเลน่พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากโลกภาพยนตรต์่อ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทาง
กลบัสูน่ครลอสแองเจลสิ 

ค า่             รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
             จากนัน้นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่  ลอสแองเจลิส-บารส์โตวเ์อ้าท์เลท-ลาสเวกสั 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
 จากนัน้นําทา่นเดนิสู่ เมอืงบารส์โตว ์เมอืงเลก็ๆ แต่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2 ชัว่โมง) นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่Barstow Factory Outlet ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมราคาขายสง่ตรงจาก
โรงงานใหท้า่นได้เลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Coach, ecco, Levi’s, Polo, Tommy Hilfiger, 
Sketchers, Timberland, Quicksilver, Samsonite, Banana Republic, Michel Kors, Swarovski, Nike, 
Calvin Klein, Guess, Gap, Old Navy, Nautica, Fossil, Ray-Ban,  ผา้ปทูีน่อน, เครือ่งนอน, เครือ่งครวั, 
ของเดก็เลน่,ทีร่าคาถูกกวา่เมอืงไทยตัง้แต่ 30 - 50%  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู่เมอืงลาสเวกสั Las Vegas เมอืงทีต่ัง้อยู่ในมลรฐัเนวาดา้ สหรฐัอเมรกิา เป็นสถานทีท่ีช่าว

อเมรกินัและคนทัว่โลก ใหฉ้ายาวา่ "เมอืงแหง่บาป" (Sin City) ลาสเวกสัเป็นสถาณทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษ 
เพราะเมอืงทัง้เมอืงเจรญิเตบิโตขึน้มาจากความกา้วหน้าของกจิการการพนนัเป็นแรงดงึดูดหลกัให้
นกัทอ่งเทีย่วหลัง่ไหลเขา้มาต่อมากไ็ดพ้ฒันาไปสูธุ่รกจิบรกิารใกลเ้คยีง ไดแ้ก ่โรงแรม ศนูย์แสดงสนิคา้  ศนูย์
ประชมุ รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ ซึง่ลว้นแลว้แต่มคีวามโอ่อ่าอลงัการ  และขนาดใหญ่มากกวา่ทีอ่ ืน่ในโลก 
จะหาไดค้อ่นขา้งยากทีจ่ะมบี่อนการพนนัและโรงแรมมารวมตวักนัอย่างแน่นหนาในบรเิวณใกลเ้คยีงกนั
เหมอืนกบัเมอืงลาสเวกสั  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  
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คํา่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
             จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า  ลาสเวกสั- อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน West Rim -Sky Walk-ลาสเวกสั 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูอุ่ทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน Grand Canyon National Park ฝัง่ West 

Rim อุทยานแหง่ชาตทิีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอืยูเนสโก เมือ่ปี 
ค.ศ. 1979 โดยอุทยานแหง่ชาตแิกรนด์แคนยอน ถูกคน้พบเมือ่ปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดยีวกบัทีอ่เมรกิา
ประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกดิขึน้โดยอทิธพิลของแมน้ํ่าโคโลราโดไหลผา่นทีร่าบสงู ทาํใหเ้กดิการสกึ
กรอ่นพงัทลายของหนิเป็นระยะเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพืน้โลกเริม่ยกตวัสงูขึน้ อนัเนื่องมาจากแรงดนั
และความรอ้นอนัมหาศาลภายใตพ้ืน้โลก ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นรปูและกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งให ญ่
ไพศาล การยกตวัของแผน่ดนิทาํใหท้างทีล่าํธารไหลผา่นมคีวามลาดชนัและน้ําไหลแรงมากขึน้ พดัเอาทราย
และตะกอนไปตามน้ําเกดิการกดัเซาะลกึลงไปทลีะน้อยๆในเปลอืกโลก วดัจากขอบลงไปถงึกน้หบุเหวกวา่ 1 
ไมล ์ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลกึกวา่สองเทา่ของความหนาของเปลอืกโลก กอ่ใหเ้กิดหนิแกรนติและ
หนิชัน้แบบต่างๆ พืน้ดนิทีเ่ป็นหนิทรายถูกน้ําและลมกดัเซาะจนเป็นรอ่งลกึ สลบัซบัซอ้นสงูตํ่านานนบัลา้นปี 
เหลา่นี้กอ่ใหเ้กดิความงดงาม และความน่าอศัจรรย์ทางธรรมชาตขิ ึน้ทีน่ี่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัภายในอุทยาน 
บา่ย  นําทา่นชมความมหศัจรรย์ทางธรรมชาตทิีย่ ิง่ใหญ่แหง่หนึง่ของโลก ทีจุ่ดชมววิ Eagle Points ใหท้า่นไดเ้ดนิ

บนสกายวอลค์ Sky Walk Glass Bridge ซึง่เป็นกระจกแกว้รปูตวัยูหรอืรปูเกอืกมา้ ยืน่ออกมาบรเิวณหน้า
ผา ทีส่ามารถรบัน้ําหนกัไดม้ากถงึ โดยอยู่สงูจากพืน้แมน้ํ่าประมาณ 1,200 เมตรโดยทา่นจําเป็นตอ้งฝาก
ของไวใ้นลอ็คเกอรท์ีท่างอุทยานฯเตรยีมไว ้รวมไปถงึโทรศพัทม์อืถอื และกลอ้งถ่ายภาพ **กรณีทีต้่องการ
ถา่ยภาพบนสกายวอลค์ จะมีบริการของอุทยานฯโดยสามารถเลือกซ้ือเฉพาะภาพทีท่่านชืน่ชอบได้ 
ในราคาประมาณ 16USD /ใบ**   ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัสูล่าสเวกสั ระหวา่งทางนําทา่น
ผา่นชมเขือ่นฮเูวอร ์Hoover Dam เข ือ่นคอนกรตีขนาดยกัษ์บนชายแดนของรฐัแอรโิซนาและรฐัเนวาดา 
สรา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ. 1931-1936  โดยประธานาธบิดแีฟรงคลนิ ด.ี รสูเวลต์ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเขือ่น
นี้สามารถสรา้งพลงังานใหส้าธารณูปโภคทัง้สาธารณะและสว่นตวัในรฐัเนวาดา รฐัแอรโิซนา และรฐั
แคลฟิอรเ์นยีทัง้หมด 

คํา่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
             จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  ลาสเวกสั-อิสระเตม็วนั-ลาสเวกสั 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  อิสระเตม็วนัให้ท่านได้เท่ียวชมเมอืงลาสเวกสัตามอธัยาศยั อาท ิ
  1.อสิระชอ้ปป้ิงลาสเวกสัพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลท Las Vegas Premium Outlets North เป็นเอาทเ์ลท็ขนาดใหญ่ 

ศนูย์รวมสนิคา้แบรนด์เนมชัน้นํา ในราคาตรงจากโรงงาน อาทเิชน่ Polo Ralph Lauren , Coach , Ray 
Ban , Tommy Hilfiger , GAP , Guess , American Eagle Outfitters , Timberland , Banana Republic , 
Calvin Klein , Samsonite , Kipling และอืน่ๆอกีมากมาย 

  2.อสิระใหท้า่นเลอืกชมความสวยงามตระการตาการประชนัป้ายไฟ ป้ายโฆษณา รา้นคา้แบรนด์เนมและ
หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆมากมายเรยีงรายกนั รวมไปถึงโรงแรมและคาสโิน โดยรอบของ เมอืงลาสเวกสับน 
ถนนสตรปิ น้ําพเุตน้ระบําประกอบดนตรทีีด่า้นหน้าของโรงแรม Bellagio , โชวโ์จรสลดั Treasure Island , 
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เวนสิจําลองและน้ําพเุทยีมแหง่ Venetian Hotel ทีภ่ายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายทอ้งฟ้า
คลา้ยการเนรมติและมลีาํคลองแบบเวนสิอยู่กลางโรงแรม , ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสโินระดบัหา้
ดาวแหง่เมอืงลาส เวกสั ทีโ่รงแรมThe Palazzo Hotel หรอื ศกึษากลยุทธ์พรอ้มลองเสีย่งโชคกบัเกมสพ์นนั
ในรปูแบบต่างๆ ตามสไตลทท์ีค่ณุถนดั เชน่ แบลค็แจค็ สลอ็ตแมชชนี รเูลต็ เป็นตน้ โดยทัง้หมดนี้ สามารถ
เดนิถงึกนัไดเ้พราะตัง้อยู่บนถนนเสน้เดยีวกนัทัง้หมด คอื ถนนสตรปิ Strip ทีเ่ป็นถนนสายหลกัของเมอืงลาส 
เวกสัแหง่นี้ ** กฏหมายในประเทศสหรฐัอเมริกา ห้ามเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เล่นการพนัน หรือ 
คาสิโนโดยเดด็ขาด กรณุาปฏิบติัตามกฎโดยเคร่งครดั ** 
 (เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงอาหารกลางวนัและอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั) 
จากนัน้เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จด็ ลาสเวกสั-ออนตาริโอมิลล์-ซานต้าโมนิก้า- ลอสแองเจลิส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

น าทา่นเดนิทางออกจากเมอืงลาสเวกสั น าทา่นเดินทางขา้มรฐัเนวาดา้เขา้สูร่ฐัแคลฟิอรเ์นยีไปยงั นคร
ลอสแองเจลีส ระหวา่งทางผา่นออนตาริโอ มิลล์ ใหท้า่นมเีวลาเลอืกซือ้สนิคา้จากชอ้ปป้ิงมอลลท์ีม่ขีนาด
ใหญ่กวา้งขวางอกีแหง่หนึง่เลอืกซือ้สนิคา้แบรนด์เนมมากมายทีล่ดราคาถูกกวา่เมอืงไทย พรอ้มพกัผอ่นกบั
รา้นคา้ รา้นอาหาร เกมสร์มู  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซานต้าโมนิก้า ทางตะวนัตกของลอสแองเจลสิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ี)  

เป็นเมอืงทา่และมชีายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเมอืงหนึง่ของรฐัแคลฟิอรเ์นยีให้ทา่นอสิระกบัการเทีย่วชมบรรยากาศ 
California Beach ทีซ่านตาโมนกิา้ ทา่นสามารถเดนิเลน่ชมทา่เรอื  Santa Monica Pier ทีจ่ดัแต่งสไตล ์Old-

Fashioned Amusement Park และถนนสาม Third Street ทีม่สีนิคา้แบรนด์ดงั รา้นอาหารแบบสไตล์ชาว
อเมรกินัใหท้า่นได้เดนิเลน่ชมบรรยากาศทอ้งถิน่อย่างจุใจ  
(เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั) 
 จากนัน้เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีแ่ปด ลาสเวกสั-อนาไฮม-์สวนสนุกดิสนียแ์ลนด-์ Citadel Premium Outlet-สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู่เมอืงอนาไฮม ์Anaheim จากนัน้น าทา่นสู่สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์Disneyland Park 
สวนสนุกของวอลซด์สินยี์แหง่แรกทีต่อ้งการใหค้รอบครวัไดส้นุกสนานรว่มกนั เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่ 17 
กรกฎาคม 1955 ในรปูแบบของ “ดนิแดนแหง่เทพนยิายในฝัน” บนเนื้อทีก่ว่า 400 ไร ่สวนสนุกแหง่นี้ยงัคง
ครองความนยิมเป็นอนัดบั 1 ในทัง้หมด 5 แหง่ทัว่โลก ทีจ่ะท าใหท้า่นสนุกสนานภายในธมีปารค์ทีแ่บ่ง
ออกเป็น 5 สว่น คอื  
1. Adventure Land ตน้แบบแหง่ความแปลกในดนิแดนอนัไกลโพน้ของโลก ป่าในจนิตนาการของวอลซ์
ผสมผสานกบัเอเชยีและอฟัรกิา Indiana Jones™ Adventure / Pirates of the Caribbean 
2. Frontier Land ยอ้นเรือ่งราวการบุกเบกิดนิแดนอเมรกิา วอลซภ์าคภูมใิจในประวตัศิาสตรข์องชาต ิซึง่
เป็นรปูเป็นรา่งขึน้มาไดจ้ากพลงัแหง่การบุกเบกิของบรรพบุรษุ การผจญภยัทีไ่ดอ้อกแบบขึน้นี้จะท าใหค้ณุ
รูส้กึมชีวีติชวีา Big Thunder Mountain Railroad 
3. Critter Country โดดเด่นดว้ยเครือ่งเลน่ Splash Mountain / Haunted Mansion 
4. Fantasy Land สสีนัและบรรยากาศของความครวัทีแ่สนอบอุ่น ในเมอืงทีม่แีต่โลกแหง่ความสวยงาม "it's 
a small world" / Mickey's House and Meet Mickey 
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5. Tomorrow Land ดนิแดนในจนิตนาการ โลกแหง่อนาคตทีว่อลซ์ผสมผสานใหก้ลมกลนืกบัมนุษยชาต ิชม
ความล ้ายุคของเทคโนโลย ีCaptain EO / Space Mountain / Star Tours - The Adventures Continue 
(เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียวอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

บา่ย  นําทา่นสูซิ่ทาเดลเอาท์เลทเซน็เตอร ์Citadel Outlets สถานทีช่อ้ปป้ิงทีใ่หญ่และเป็นเอาทเ์ลท็ใหญ่ทีส่ดุใน
นครลอสแองเจลสิ มบีรเิวณใหญ่โตและกวา้งขวาง ประกอบดว้ยรา้นคา้แบรนด์เนมดงัทัง้หลายทีม่รีา้นคา้อยู่
มากกวา่ 115 รา้น และราคาลดถงึ 30 – 70 % จากราคาปกตขิองสนิคา้แบรนด์เนม เหมาะสาํหรบัทุกทา่น 
ทกุวยั เชน่ Guess , Nine West , H&M ,ดงัทัง้หลายทีม่รีา้นคา้อยู่มากกวา่ 115 รา้น และราคาลดถงึ 30% – 
70 % จากราคาปกตขิองสนิคา้แบรนด์เนม เหมาะสาํหรบัทกุทา่น ทกุวยั เชน่ Guess , Nine West , H&M , 
Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY และอืน่ ๆ อกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่หรอืจะเลอืกนัง่
จบิชา กาแฟ ทีม่าจําหน่ายหลากหลายจุดในเอาทเ์ลทแหง่นี้  
 (เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียวอาหารกลางคํา่อิสระตามอธัยาศยั) 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

 

วนัทีเ่ก้า ลอสแองเจลิส-ไทเป 

00.05 เหริฟ้าจากลอสแองเจลสิ สูส่นามบนิเถาหยวน กรงุไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์  เท่ียวบินท่ี BR-011 

 

****** บินข้ามเส้นแบง่เขตวนัสากล ****** 
 

วนัทีสิ่บ  ไทเป-กรงุเทพฯ 

05.15 น. เดนิทางถงึไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เท่ียวบินท่ี BR-211 
11.10 น. บินถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไฟลท์ต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไมค่าด คิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์

ของคณะเป็นสาํคญั 
 

 
 
 
 
 
 



West Coast USA (LAX-LAS) 10D6N / BR on 29Mar-07Apr, 11-20 Apr 2020   7 

 

อตัราค่าเดินทาง 29 มี.ค.- 07 เม.ย. / 11-20 เม.ย. 2563 
 

อเมริกาตะวนัตก 10 วนั 6 คืน / BR 
(ลอสแองเจลิส-ลาสเวกสั-แกรนดแ์คนย่อน 
ยนิูเวอรแ์ซลสตูดิโอ-สวนสนุกดิสนียแ์ลนด)์ 

29 มี.ค.- 07 เม.ย.2563 11-20 เม.ย.2563 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 73,500 85,300 
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 73,500 85,300 
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 69,500 81,300 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,800 10,900 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบิน 52,500 50,900 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 7,800 บาทและค่าทิปหวัหน้าทวัร์ท่านละ1,000 บาท**  
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 
หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมต่ํา่กว่า 25 ท่าน หากผูโ้ดยสารมี
จาํนวนตํา่กว่าจาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและเปล่ียนแปลง
อตัราค่าเดินทางหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั*** 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ  ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไมส่ามารถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืใน
การจดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถา่ยภาพและ
สแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะ
ได้  

 
ส าคญัมาก  **** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา ไมมี่เตียงเสริมหรือเตียงทีส่าม กรณีทีเ่ป็น
ผูใ้หญ่ และต้องการพกั 3 ท่านต่อหนึง่ห้อง หรือเดก็ทีพ่กักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหนึง่ห้อง จะต้องพกัด้วยกนัโดยไมมี่
เตียงเสริม ทัง้น้ีเพือ่หลีกเลีย่งการเกิดเพลิงไหมใ้นห้องพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรมในประเทศ
สหรฐัอเมริกา **** 
****** ตัว๋โดยสารไมส่ามารถเล่ือนกลบัได้และกรณีท่ีออกตัว๋แล้วไมส่ามารถท ารีฟันด์ได้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่
ต่อในนิวยอรค์หรือต้องการเดินทางในชัน้ธุรกิจ  ต้องท าเป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋
แบบหมูค่ณะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้  
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อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ-ลอสแองเจลสิ- กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่หรอืพกัหอ้งละ 3 ทา่นโดยไมม่ี
เตยีงเสรมิ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่รถรบัสง่และระหวา่งการนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  
 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ิปเพิม่ได)้ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่
อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 30 

ต.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ   

 
 

อตัราน้ีไมร่วม 

 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบินกาํหนด 23 กโิลกรมัต่อ 1 ใบ (จํากดัทา่นละ 2 ใบ) 
 คา่ธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่วซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หากตอ้งการใหท้างเจา้หน้าทีท่วัรย์ืน่ใหค้ดิคา่บรกิาร 7,800 บาท / ทา่น โดยเรยีกเกบ็เพิม่
จากมดัจําคา่ทวัรป์กติ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกห์รอืหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพร้อมคณะ โดยปกต ิประมาณ  1,000 บาทต่อทา่น  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ  
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว  
 คา่บรกิารและคา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าทกุแหง่ ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัย์สนิของทา่นดว้ยตวัทา่นเอง หรอื
หากตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็  
 คา่น ้าดืม่ระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหวา่งทวัร์),ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ  
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไม่รวมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากโดยสว่นใหญ่จะขายอนิเตอรเ์น็ตเป็นชัว่โมง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีดฯลฯ 
 คา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่การปรบัคา่น ้ามนั, คา่บรกิารอืน่ๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น
รายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว  
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนอืจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้  
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การชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทและค่าวีซ่า 7,800 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ส าหรบั
การจองทวัร์ โดยเรยีกเกบ็ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย  30 วนัท าการ 
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
การยกเลิก 

***กรณีท่ีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไมส่ามารถคืนเงินได้ทุกกรณี *** 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และ

มเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการ

ยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรื อสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน

เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื 

คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ  

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีินดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนกั

สว่นทีเ่กนิ 

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการ

ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบลว่งหน้าตัง้แต่เริม่จอง

ทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ด้ รบั

ความสะดวกส าหรบัผูท้ ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่ง

การสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณทีีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด  
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o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้

ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนื

เงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึง่เหตุ

ใดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่

ทา่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร์, ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้

ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ

หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั  
2. กรณทีีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและ

หอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิ
ความเหมาะสม 

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

 

** หมายเหตสุาํคญั  สาํหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะเดินทางต่อ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 
                             (กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีฯก่อนว่าไม่กลบัพร้อมคณะ ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีติดต่อ) 

1. ตัว๋ภายในประเทศอเมริกา ทีท่า่นจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอืน่หลงัจากจบโปรแกรมแลว้นัน้ทา่นสามารถทีจ่ะ
เลอืกซือ้เอง หรอื ใหบ้รษิทัฯ จดัการใหไ้ด ้แต่กรณุาสอบถามบรษิทัฯ กอ่นวา่ควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ต้องรอให้บริษทัฯ คอน
เฟิรม์ว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคณุว่าออกตัว๋ภายในอเมริกาของคณุได้!!!  เพราะในบางกรณโีปรแกรมอาจ
เปลีย่นแปลงได ้เชน่เปลีย่นเป็นกลบัสูก่รงุเทพ จากเมอืงอืน่ๆทีไ่มต่รงตามโปรแกรม  ดงันัน้ถา้ท่านไปซ้ือตัว๋
ภายในประเทศของอเมริกา โดยท่ีบริษทัฯ ยงัไมไ่ด้คอนเฟิรม์ ว่าทุกอย่างเรียบร้อย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั 
จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน   

2.ส าหรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา ท่ีท่านซ้ือนัน้ เท่ียวบินของท่าน ควรเป็นเท่ียวบินท่ีออก เวลาท่ีคณะ
บินกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพือ่จะเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
(เทีย่วบนิในประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิกอ่นเวลา 2 ชัว่โมง , ต่างประเทศ 3 ชัว่โมง) ดงันัน้ ถา้เทีย่วบนิของ
ทา่นออกเดนิทางก่อนเวลา  ทา่นจะตอ้งเสยีเงนิคา่นัง่แทก็ซีม่าทีส่นามบนิเอง ประมาณ 60 เหรยีญ และทา่นจะตอ้งสละสทิธิ ์
โปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ีท่า่นไดจ้่ายเงนิมาแลว้  

3.เมือ่ท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ทา่นสามารถแจง้วา่กลบั
เมือ่ไรกอ่นออกจากเมอืงไทยเทา่นัน้  เพราะถา้หลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไมส่ามารถเล่ือนวนัเดินทางได้อีก 
เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่าํหนดเทา่นัน้  ถา้ทา่นไมเ่ดนิทางทา่นกต็อ้งไปซือ้ตัว๋ใหมก่ลบัเอง โดยท่ี
ตัว๋เก่ากไ็มส่ามารถรีฟันเงินคืนได้ 
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4.เมือ่ท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรณุาระวงัเสมอวา่ตัว๋กลบัของทา่นออก
เดนิทางกลบัจากเมอืงไหนสูก่รงุเทพ และเวลาเทา่ไร  เพือ่ทีถ่า้ทา่นตอ้งเดนิทางจากเมอืงอืน่เพือ่มาใชต้ัว๋กลบักรงุเทพ ทา่น
ตอ้งมาถงึสนามบนิทีเ่ป็นเมอืงทา่กอ่นกลบักรงุเทพ 4  ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

*** หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 
 

หมายเหตุ  
สาํหรบัท่านท่ีไมมี่วีซ่าประเทศอเมริกา 
สาํหรบัการย่ืนวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะต้องดาํเนินการย่ืนขอด้วยตวั เอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต 
ท่านสามารถเข้าไปทาํการสมคัรเพื่อขอย่ืนวีซ่าได้ท่ี  

https://th.usembassy.gov/visas/ 
** ผูย้ืน่ค ารอ้งทีม่อีายุมากกวา่ 20 ปีขึน้ไป จะตอ้งมคีณุสมบตัขิองตวัเองในการทีจ่ะไดร้บัวซีา่ชัว่คราวประเภทธุรกจิหรอื
ทอ่งเทีย่ว ** 
ข้อมูลทัว่ไป 

1. วซีา่ไมใ่ชเ่ครือ่งหมายรบัประกนัการเขา้สหรฐัฯ เจา้หน้าทีข่องส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัฯ 
(USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิวา่ ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม ่รวมถงึระยะเวลาทีท่า่นมสีทิธิ
พ านกัในสหรฐัฯ  

2. อายุของวซีา่ คอื ระยะเวลาทีท่า่นสามารถใชเ้พือ่เดนิทางไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ผูข้อวซีา่ จะสามารถพ านกั
ในสหรฐัฯ ไดต้ามก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นวซีา่ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตดัสนิของเจา้หน้าทีส่ านกังานตรวจคนเขา้เมอืง
และสญัชาตสิหรฐัฯขในการก าหนดระยะเวลาทีท่า่นสามารถพ านกัไดใ้นสหรฐั  

3. ในระหวา่งการเดนิทาง บรษิทัสายการบนิหรอืบรษิทัเรอืทอ่งเทีย่วจะใหท้า่นกรอกแบบฟอรม์ I-94 สขีาวขนาดสัน้ ซึง่
จะเกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของทา่น ทา่นจะตอ้งกรอกและลงชือ่ก ากบัในแบบฟอรม์นี้ เมือ่ทา่นเดนิทางเขา้สหรฐัฯ 
แบบฟอรม์นี้จะถูกตดิดว้ยลวดเยบ็กระดาษลงในหนงัสอืเดนิทางของทา่น โดยขะมหีมายเหตุจาก ส านกังานตรวจคน
เขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลาทีท่า่นมสีทิธพิ านกัอยู่ในสหรฐัฯ  

*** หากทา่นประสงคจ์ะอยู่นานกวา่นัน้ ทา่นจะตอ้งยืน่ค ารอ้งขอ ยดืเวลาการพ านกักบัส านกังานตรวจคนเขา้เ มอืงและ
สญัชาตสิหรฐัฯ โดยการยืน่ค ารอ้งของทา่นไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งหมายรบัประกนัวา่ ระยะเวลาทีท่า่นมสีทิธพิ านกัอยู่ในสหรฐัฯ 
จะถูกยดืออกไป 
** ลกูจา้งทีต่อ้งการขอวซีา่เพือ่รว่มเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งสง่ส าเนาการจา้งงานพรอ้มกบัเอกสารค า
รอ้งขอวซีา่ ** 

 
ผูย่ื้นคาํร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องย่ืนเอกสารประกอบคาํร้องขอวีซ่าดงัต่อไปน้ี หากย่ืนคาํร้องไมค่รบถว้น คาํร้อง
ของท่านจะไมถ่กูพิจารณา.. 

 หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํา่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้

สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค า
รอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซีา่อย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 
หน้า   

ข้อมูลเบือ้งต้นและหลกัฐานการทาํวีซ่าสหรฐัอเมริกา 

https://th.usembassy.gov/visas/
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o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเ ดนิทางของทา่นจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  

o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ    

 รปูถา่ยสีขนาด 2.5 น้ิว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 90 เปอรเ์ซน็ต์ของ
พื้นท่ีรปูถา่ย   

- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 

บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นดิสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน , เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ  
o ส าเนาใบหย่า กรณทีา่นทีห่ย่าแลว้  

 
หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่ เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
วนัเริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทวัร ์โดยเอ กสารตอ้ง
ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทาง
ตามรายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 
1 ชดุ 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมเ่กนิ 3  เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่  

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส  
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไมมี่รายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้่าย
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ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณนีี้หาก
ความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถูกปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณเีป็นเดก็เลก็  

 
หลกัฐานการเงิน   
- ใช้สมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย์ส่วนตวัฉบบัจริง พร้อมถา่ยสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดง

ช่ือเจ้าของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถา่ยสาํเนาทุกหน้าย้อนนหลงั 6 เดือนและปรบัสมุดอพัเดทไมเ่กิน 15 วนั
นับจากวนันัดหมายย่ืนวีซ่า พร้อมสาํเนาหน้าบญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชียอดเงินไมน้่อยกว่าหลกัแสน 

- หากมกีารต่อเลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่เกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่า
กวา่ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้า่สดุไมต่ ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซีา่ แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่ี
การเคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ 
อาท ิไมม่กีารเคลือ่นไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอืน่ๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณมีเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณทีีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย  

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูลาํเนา   

 
o กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย  

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา  โดยทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัผูป้กครองอืน่โดยระบุความสมัพนัธ์และมเีอกสารชีแ้จงความสมัพนัธ์แนบโดยมเีนื้อหายนิดชีดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตร
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ดว้ย และจดหมายชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุความสมัพนัธ์เป็นภาษาองักฤษจากบดิาและมารดา รวมถงึ
ผูป้กครองทีเ่ดนิทางไปดว้ยทา่นนัน้ๆ 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ ถงึแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
***    กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยก เลกิวซีา่
ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิัทฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณมีกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบลว่งหน้า แต่
หากกรณทีา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้
จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั   ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงค์ ในการยืน่ขอวซีา่
ทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทาง
ภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  

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

ขัน้ตอนการให้ข้อมลูและการนัดย่ืนและนัดสมัภาษณ์  
ท่านจะต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดในใบคาํร้องน้ีด้วยตวัท่านเองก่อนทาํการย่ืนวีซ่า  

หากท่านท่ีไมส่ามารถกรอกได้เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้คาํปรึกษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซ่ึงไมร่วมในราคา
ทวัร ์กรณุาแจ้งความจาํนงต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ และกรอกข้อมูลให้พร้อมก่อน เน่ืองจาก ข้อมูล 
ส่วนใหญ่นัน้เป็นข้อมูลของผูเ้ดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถว้นสมบูรณ์ ทาง  
บริษทัฯ จึงจะดาํเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัน้จึงจะทาํการนัดวนัและเวลาในการย่ืน และท่านสามารถ  
เตรียมเอกสารตามข้อมูลเบือ้งต้นพร้อมกบัค่าวีซ่านํามาในวนัย่ืนเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าท่ีเพื่อ  
ขอคาํแนะนําเพ่ิมเติม  
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น
จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหม่
ทกุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
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***    กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้ งสถานทตู ยกเลกิวซีา่
ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณมีกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบลว่งหน้า แต่
หากกรณทีา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้
จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเที่ ยวยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเทา่นัน้การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั  ***                       
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