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อเมริกาตะวันตก 10 วัน 6 คืน 

 ซานฟรานซิสโก-โซลแวง-ซานตา้บาบารร์า่-ลอสแองเจลิส 
เที่ยวอเมริกาอย่างแตกต่าง…. สัมผัสบรรยากาศเมอืงริมทะเล 

 ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของอเมริกาในเส้นแปซิฟิกโคสต์  
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ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก-Fisherman’s Wharf-Pier 39 –สะพาน
โกลเด้นเกท- เที่ยวเมอืงชาวแดนิชแห่งเดียวในอเมริกาที่โซลแวง    

เมอืงซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส และสนุกกับโรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 

     โดยสายการบินอีวีเอ แอร ์(BR)  
 

ซานฟรานซิสโก เมอืงเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่ ใหท้่านล่องเรอืชมอ่าวซานฟรานซสิโก ชมสะพานแขวนโกลเดน้เกท ผลงาน
วศิวกรรมอนัล ้าเลศิ และชมววิเกาะอลัคาทรสัทีอ่ดตีเคยเป็นทีคุ่มขงันกัโทษอเมรกิา 

มอนเทอเรย ์ เมอืงชายฝัง่ทะเลทีม่ชีือ่เสยีงทางดา้นการท่องเทีย่วทีส่วยงามและไดร้บัความนิยมมากแห่งหนึง่ในรฐั
แคลฟิอรเ์นีย เป็นเมอืงทีอ่บอวลไปดว้ยบรรยากาศชลิล์ๆ รมิฝัง่ทะเลของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

โซลแวง เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่า Danish town ทีอ่ยู่ทางตอนเหนือของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เมอืงเลก็ๆ แห่งน้ีเป็นทีต่ ัง้รกราก
ของชาวเดนมารก์-อเมรกินั ทีย่า้ยมาปักหลกัตัง้แต่ปี 1911 เป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมแบบแดนิช 

ซานต้าบารบ์าร่า เมอืงทีถู่กขนานนามว่า “รเิวยีร่าแห่งอเมรกิา” ดว้ยสถานทีต่ัง้ทีต่ ัง้อยู่ชายฝัง่ทะเลทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาอนั
สวยงาม  

กิลรอยพรีเมีย่มเอ้าท์เลท ท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนดด์งัทีพ่รเีมีย่มเอ้าทเ์ลท 
ลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาทีทุ่กคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน โรงถ่ายยนิูเวอรแซล สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ชใ้น

การถ่ายท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่งต่างๆ เช่น คงิคอง จอวส ์ฯลฯ 
 

ก าหนดการเดินทาง  22 ก.พ.-02 มี.ค. / 20-29 มี.ค./ 08-17 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-ซานฟรานซิสโก-สะพานโกลเด้นท์เกท-ยอดเขาทวินพีค-สะพานโกลเด้นท์เกท-ล่องเรือชมอ่าว-
Fisherman’s Wharf-Pier 39-อลาโมส่แควร ์

01.45 น. ออกจากกรงุเทพฯ สูไ่ทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เท่ียวบินท่ี BR-206 
06.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป ใหท้า่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 
10.15 น. เดนิทางสูน่ครซานฟรานซสิโก โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เท่ียวบินท่ี BR-008 
 

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

06.30 น. ถงึนครซานฟรานซิสโก (ในวนัเดียวกนั) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงและศลุกากร  จากนัน้
น าท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมอืงซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่หแ์หง่มลรฐัแคลฟิอรเ์นยีตอนเหนอื  เป็นเมอืง
สาํคญัของรฐัแคลฟิอรเ์นยี เป็นผูนํ้าทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้และวฒันธรรม ตัง้อยู่ระหวา่งอ่าว ซานฟราน
ซสิโกและชายฝัง่แปซฟิิคถอืเป็นเมอืงทีน่่าไปเยยืนมากทีส่ดุอกีเมอืงหนึง่ของอเมรกิา  ดว้ยธรรมชาติ อนั
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งดงาม ทัง้ภูมปิระเทศแบบหบุเขาและทศันยีภาพรมิอ่าว สภาพอากาศทีไ่มร่อ้นและหนาวจนเกนิไป อกีทัง้ยงั
มสีถานทีท่อ่งเทีย่วอนัถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก อย่างสะพานโกลเด้นท์เกทดว้ย  น าทา่นขึน้ยอด
เขาทวินพีค (Twin Peaks) เพือ่ใหท้า่นไดช้มทวิทศัน์อนังดงามของเมอืงซานฟราน ซสิโก  ชมสะพานโกล
เด้นท์เกท (Golden Gate Bridge) สญัลกัษณ์ของเมอืงซานฟรานซสิโก สะพานแขวนทีท่าสแีดงสด เพือ่
ป้องกนัไมไ่หเ้หลก็ซึง่เป็นโครงสรา้งหลกัของสะพานเกดิสนมิเนื่องจากเกลอืของลมทะเลในมหาสมทุร
แปซฟิิก สะพานแหง่นี้ถอืวา่เป็นสิง่มหศัจรรย์ทางวศิวกรรมของโลกยุคปัจจุ บนั ตัง้อยู่ในเมอืงซานฟรานซสิ
โก เป็นสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก คอืมรีะยะทาง 2.7 กโิลเมตร สงู 223.5 เมตร มโีครงสรา้ง
แขง็แรงทีท่อดขา้มอ่าวทางตอนเหนอืของเมอืงซานฟรานซสิโก  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  ท่าเรือฟิชเชอร์
แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) ในสมยักอ่น ฟิชเชอร์แมน วารฟ์ เป็นเพยีงทา่เรอืทีช่าวประมงใชเ้ป็นที่
ซือ้ขาย แลกเปลีย่นสนิคา้พวกสตัวท์ะเลทีจ่บัมาไดใ้นแต่ละวนัเทา่นัน้เอง  แต่ปัจจุบนันี้สถานทีแ่หง่นี้
กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ โดยเฉพาะตรงบรเิวณทา่เรอื 39 หรอื Pier 39 ทา่เรอืสญัลกัษณ์ของเมอืง
ซานฟรานซสิโก ซึง่จะเตม็ไปดว้ยรา้นขายของ รา้นอาหารขึน้ชือ่และมกีารแสดงต่างๆ รวมถงึมา้หมนุ ซึง่
เป็นอกีหนึง่จุดทีด่งึความสนใจใหก้บัผูท้ ีม่าเยอืนทา่เรอืแหง่นี้นอกจากรา้นคา้และรา้นอาหารจํานวนมากตรง
บรเิวณทา่เรอื 39 ทีน่ีย่งัมจีุดทีน่่าสนใจอกีอย่างคอื สงิโตทะเล ทีม่านอนอ าบแดดกนันบัรอ้ยตวัในชว่งฤดู
หนาว  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่น ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก  ผา่นชม เกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะที่ อดตี เคยเป็นทีค่มุขงั

นกัโทษอเมรกิาและชม สะพานแขวนโกลเดน้เกท  ผลงานวศิวกรรมอนัลํ้าเลศิปลายยุคปฎวิตัอิุตสาหกรรมที่
ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบรม์านน์สเตร๊าซ ์ และใหท้า่นถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบัสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุใน
โลก จากนัน้นําทา่นสู่อลัลาโมส่แควร ์ Alamo Square เพือ่ชมและถ่ายรปูภายนอกกบั สถาปัตยกรรมแบบ
โดมโคง้สไตลว์คิตอเรยีผสมผสานกบัวฒันธรรมแบบอเมรกิาทีรู่จ้กักนัในนาม Painted Ladies หนึง่ในสถานที่
ยอดฮติทีฮ่อลลวีูด้ นยิมมาถ่ายทาํภาพยนตร ์และเป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกินั นยิมมาถ่าย Pre Wedding กนั
มากทีส่ดุ   

ค า่             รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
             จากนัน้นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ซานฟรานซิสโก-กิลรอยพรีเมีย่มเอ้าท์เลท-มอนเทอเรย์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูกิ่ลรอยพรีเม่ียมเอ้าท์เลท (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  
ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที ่Gilroy Premium Outlet ทีม่สีนิคา้แบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ดงั อาทเิชน่ Adidas, 
Nike, Puma, Aldo, Asics, Banana Republic, Boss, Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, 
Columbia, Converse, DKNY, Ecco, Gap, Guess, Samsonite ทีร่าคาถูกกวา่เมอืงไทยถงึ 50%  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงมอนเทอเรย ์Monterey เมอืงชายฝัง่ทะเลทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการทอ่งเทีย่วที่

สวยงามและไดร้บัความนยิมมากแหง่หนึง่ในรฐัแคลฟิอรเ์นยี เป็นเมอืงทีอ่บอวลไปดว้ยบรรยากาศชลิล์ๆ รมิ
ฝัง่ทะเลของรฐัแคลฟิอรเ์นยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  นําทา่นชมเมอืงมอนเทอเรย์ เมอืงทีม่ ี
ความสาํคญัทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละชือ่เสยีงในเรือ่งความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของชวีติทาง
ทะเล ซึง่ไดแ้ก ่สงิโตทะเล , นากทะเล , สาหรา่ยทะเล, ปลาโลมา และสตัวท์ะเลอืน่ๆอกีเป็นจํานวนมาก 
นอกจากนี้ยงัเป็นทีต่ัง้ของหมูบ่า้นชาวประมงดัง้เดมิ รวมไปถงึอุตสาหกรรมโรงงานปลากระป๋องทีม่ชี ือ่เสยีง 



West  Coast USA (SFO-SOL-LAX) 10D6N / BR on 22Feb-02 Mar, 20-29Mar, 08-17Apr 2020    4 
 

แต่เมือ่เกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 จงึทาํใหโ้รงงานปิดตวัลงไป  นําทา่นชมย่านคนัเนรีโรว ์Cannery Row 
ย่านรมิน้ําทีม่คีณุคา่ทางประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัอุตสาหกรรมการผลติปลาซารด์นีกระป๋อง ซึง่ถูกทาํใหเ้ป็นที่
รูจ้กัโดยนกัเขยีนอเมรกินัชือ่ จอหน์ สไตน์เบค จากนวนยิายภาษาองักฤษ เรือ่ง คนัเนร ีโรว ์ซึง่ถูกตพีมิพใ์น
ปี 1945 และถูกถ่ายทาํเป็นภาพยตรใ์นปี 1982  ชมฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ Fisher’s man Wharf ทา่เทยีบเรอื
ชาวประมงทีม่คีวามสาํคญัทางดา้นประวตัศิาสตร ์ในปี 1960 เป็นตลาดขายสง่ปลา ซึง่ปัจจุบนักลายเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่เรยีงรายไปดว้ยรา้นอาหารทะเล รา้นขายของทีร่ะลกึ , รา้นเครือ่งประดบั, หอ
ศลิป์, หา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้จากนัน้นําทา่นแวะถ่ายรปูกบัจุดชมววิ  Lovers Point Park จุดชมววิและ
สวนสาธารณะรมิหน้าผาเลก็ๆทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ใน Pacific Grove และเป็นทีท่ีน่กัทอ่งเทีย่วนยิมมา
อาบแดด พายเรอืคายคั ขีจ่กัรยานหรอืปิกนกิรมิชายหาดกนัเป็นอย่างมาก 

ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีสี่ ่ มอนเทอเรย์ - โซลแวง 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโซลแวง Solvang เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่  Danish Town ทีอ่ยู่ทางตอนเหนอืของ รฐั
แคลฟิอรเ์นยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  นําทา่นชมเมอืงโซลแวง เมอืงเลก็ๆทีเ่ป็นทีต่ัง้รกรากของชาวเดนมารก์-อเมรกินั ทีย่า้ยมาปักหลกัตัง้แต่ปี 

1911 ทาํใหไ้ดร้บัวฒันธรรมของชาวแดนชิ อาคารบา้นเรอืนต่างๆ ตกแต่งดว้ยสสีนัสดใส มทีัง้รา้นคา้ รา้น
ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นไอตมิ นําทา่นชมและถ่ายรปูกบัจตัุรสัทโิวลแีละกงัหนัลมอนัเป็น
สญัลกัษณ์บ่งบอกความเป็นชมุชนของชาวดชัช ์ใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศน่ารกัของเมอืงโซลแวงตาม
อธัยาศยัหรอืจะเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัๆ ฝากคนทางบา้น  จากนัน้ชม Old Admission 
Santa Ines กอ่ตัง้โดยนกับุญฟรานซสิ เป็นโบสถ์เกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1804 และเป็น 1 ใน 21 โบสถ์ที่
ถูกสรา้งขึน้ตามชายฝัง่ทะเลแปซฟิิกอนัมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั  

คํา่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
             จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า  โซลแวง- ซานต้าบารบ์าร่า-ลอสแองเจลิส 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม    

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชายฝัง่ทะเลแปซฟิิกทีไ่ดช้ือ่วา่สวยงามทีส่ดุ ท่ีเมอืงซานต้าบารบ์าร่า เมอืงที่
ถูกขนานนามวา่ “รเิวยีรา่แหง่อเมรกิา” ดว้ยอาคารบา้นเรอืนสว่นใหญ่ของเมอืงนี้มงุหลงัคาสสีม้แดงและ
ตัง้อยู่ชายฝัง่ทะเลทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาอนัสวยงามสดุบรรยาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
นําทา่นสูส่ะพานท่าเรือ Stearns Wharf สะพานไมท้ีท่ ีท่อดยาวเขา้ไปในทะเล โดยดา้นหน้าจะมรีปูปัน้
ปลาโลมาตัง้ตะหงา่นเป็นสญัลกัษณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยชายหาดสทีองสอ่งแสงระยบิระยบัของทะเลแปซฟิิก 
ใกล้ๆ กนัจะเป็นทา่จอดเรอืยอรช์ รา้นอาหาร น าท่านชม Santa Barbara Courthouse  ซึง่เป็นสถานที่
สาํคญัอกีแหง่หนึง่ของเมอืง สรา้งเสรจ็เมือ่ปี 1929 ออกแบบโดยสถาปนกิ Charles Willard Moore ตวั
อาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Spanish Colonial Revival  ซึง่ประกอบดว้ยอาคารหลกัทัง้หมด 4 หลงั 
ภายในมสีว่นทีน่่าสนใจหลายอย่าง อาท ิThe Mural Room, The Law Library, Sunken Garden ภายใน
ตกแต่งดว้ยกระเบื้องและหนิสลีวดลายสวยงามตระการตา และในบรเิวณเดยีวกนันี้ยงัมหีอนาฬกิา El 
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Mirador Clock Tower จุดชมววิประจําเมอืงทีม่คีวามสงูถงึ 26 เมตร ซึง่สามารถเหน็ววิมมุสงูของเมอืง
ซานตา้บารบ์ารา่ได้ 360 องศา  กอ่นนําทา่นสู่ถนน State Street ถนนทีเ่ป็นศนูย์รวมแหลง่ชอ้ปป้ิงของ 
แบรนด์เนมและหา้งชือ่ดงั รวมถงึรา้นคา้รา้นอาหารเก๋ๆ มากมาย อสิระใหท้า่นเดนิเลน่พกัผอ่นหรอือสิระ 
ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหรืออิสระท่องเท่ียวอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู่นครลอสแองเจลิส นครแหง่โลกมายาทีท่กุคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  ลอสแองเจลิส-ถนนฮอลลีวู้ด -The Getty Villa-ซานต้าโมนิก้า-ลอสแองเจลิส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 จากนัน้นําทา่นสู่ฮอลลีวู้ด บูเลอวารด์ สถานทีอ่นัมชีือ่เสยีงทางดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละแหลง่
บนัเทงิเป็นจํานวนมาก ทีม่ถีนนสายหลกั 3 แหง่ ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่ไดม้าทีน่ี้ ไดแ้ก ่Sun Set Street ที่
คลาคลํ่าไปดว้ยคลบัและแหลง่บนัเทงิยามคํ่าคนื ย่านถนนฮอลลีวู้ด ชมรอยฝ่ามอืฝ่าเทา้ของดาราดงัฮอลลี
วูด้ ที ่Hollywood Walk of Fame ใหท้า่นไดถ้่ายรปูสญัลกัษณ์ของดาราทีท่า่นชืน่ชอบ และ Melrose 
Avenue สวรรคข์องนกัชอ้ปป้ิงทัง้หลาย นอกจากนี้ กไ็มค่วรพลาดกบั โกดกั เธยีรเ์ตอร ์สถานทีจ่ดัการ
ประกาศรางวลัออสการท์กุปี ณ “ไชนีส เธียรเ์ตอร”์ โรงภาพยนตรท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของฮอลลวีูด้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  นําทา่นสู ่ The Getty Villa หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ J.Paul Getty Museum at the Getty Villa in Malibu ทีจ่ําลอง

เอา Villa Dei Papiri ซึง่เป็นบา้นของคหบดสีมยัโรมนั วา่กนัวา่บา้นทีจ่ําลองมานี้มีอยู่จรงิและยู่คนละฟากกบั
ภูเขาไฟวสิเุวยีสกบัเมอืงปอมเปอใีนเมอืงเนเป้ิลประเทศอติาล ี ซึง่การทีว่ลิลา่นี้สามารถสรา้งขึน้มาไดน้ัน้ 
เกดิจากการรวบรวมผงับา้นต่างๆ ของเมอืงในสมยัโรมนัทีว่า่มาแลว้เรยีบเรยีงใหม ่โดยสรา้งขึน้มาใหเ้หมอืน
จรงิทีส่ดุ ซึง่สถานทีต่ัง้ของ Getty Villa นี้ อยู่บนเนนิสงูมองลงมาเป็นทะเลเหมอืนทีเ่นเป้ิลเชน่กนั  

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซานต้าโมนิก้า Santa Monica ทางตะวนัตกของลอสแองเจลสิ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 20 นาท)ี  เป็นเมอืงทา่และมชีายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเมอืงหนึง่ของรฐัแคลฟิอรเ์นยีใหท้า่นอสิระ
กบัการเทีย่วชมบรรยากาศ California Beach ทีซ่านตาโมนกิา้ ทา่นสามารถเดนิเลน่ชมทา่เรอื  Santa 

Monica Pier ทีจ่ดัแต่งสไตล ์Old-Fashioned Amusement Park และถนนสาม Third Street ทีม่สีนิคา้แบ
รนด์ดงั รา้นอาหารแบบชาวอเมรกินัใหท้า่นได ้เดนิเลน่ชมบรรยากาศทอ้งถิน่อย่างจุใจ   

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
   จากนัน้เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จด็ ลอสแองเจลิส-อิสระเตม็วนั-ลอสแองเจลิส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

  อิสระเตม็วนัให้ท่านได้เท่ียวชมนครลอสแองเจลิสหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศยั อาทิ 
1.สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์Disneyland Park สวนสนุกของวอลซด์สินยี์แหง่แรกทีต่อ้งการใหค้รอบครวัได้
สนุกสนานรว่มกนั เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่17 กรกฎาคม 1955 ในรปูแบบของ “ดนิแดนแหง่เทพนยิายใน
ฝัน” บนเนื้อทีก่วา่ 400 ไร ่สวนสนุกแหง่นี้ยงัคงครองความนยิมเป็นอนัดบั 1 ในทัง้หมด 5 แหง่ทัว่โลก 
Adventure Land  / Frontier Land / Fantasy Land / Tomorrow Land  
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2.ช้อปป้ิงซิทาเดลเอาท์เลทเซน็เตอร ์Citadel Outlets ซึง่สถานทีช่อ้ปป้ิงมสีถานทีต่ัง้ทีใ่หญ่และเป็นเอาท์
เลท็ใหญ่ทีส่ดุในนครลอสแองเจลสิ มบีรเิวณใหญ่โตและกวา้งขวาง ประกอบดว้ยรา้นคา้แบรนด์เนมดงั
ทัง้หลายทีม่รีา้นคา้อยู่มากกวา่ 115 รา้น และราคาลดถงึ 30 – 70 % จากราคาปกตขิองสนิคา้แบรนด์เนม 
เหมาะสาํหรบัทุกทา่นทกุวยั 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 อสิระให้
ทา่นไดเ้ดนิเลน่หรอืจะเลอืกนัง่จบิชา กาแฟ ทีม่าจําหน่ายหลากหลายจุดในเอาทเ์ลทแหง่นี้  
3.กริฟฟริท Griffith Observatory หอดูดาวทีต่ัง้อยู่บนภูเขาเมา้ทฮ์อลลวีูด้ ซึง่สามารถมองเหน็เมอืง
ลอสแอนเจลสิไดอ้ย่างงดงามในยามคํ่าคนื เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่ปี ค.ศ. 1935 และเป็นจุดชมววิตัง้อยู่บนเชงิ
เขาฝัง่ซา้ยของภูเขาฮอลลวีดู ทีน่ีท่า่นจะไดช้มววิดาวน์ทาวน์ของฮอลลวีดูและมหาสมทุรแปซฟิิกรอบดา้น
แบบ 360 องศา 
4.ถา่ยรปูกบัป้าย Hollywood ทีต่ัง้อยู่บนเทอืกเขา Hollywood Hills ซึง่เหน็ไดจ้ากภาพยนตรห์ลายๆ เรือ่ง 
ดว้ยป้ายแหง่นี้เป็นสญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของดนิแดนแหง่นี้ ตัง้อย่างโดดเด่นอยู่บนเนนิเขามาตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1923 เขยีนดว้ยตวัอกัษรวา่“HOLLYWOOD” มสีขีาว สงูถงึ 14 เมตร เป็นจุดยอดนยิมของนกัทอ่งเทีย่วที่
ตอ้งมาถ่ายภาพกบัป้ายแหง่นี้ 
 (เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงอาหารกลางวนัและอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั) 
จากนัน้เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีแ่ปด สนุกกบัโรงถา่ยยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอเตม็วนั-สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม    

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

บา่ย  ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเลน่พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากโลกภาพยนตรต์่อ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดิ นทาง
กลบัสูน่ครลอสแองเจลสิ 

ค า่             รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

 

วนัทีเ่ก้า ลอสแองเจลิส-ไทเป 

00.05 เหริฟ้าจากลอสแองเจลสิ สูส่นามบนิเถาหยวน กรงุไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์  เท่ียวบินท่ี BR-011 

 

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

วนัทีสิ่บ  ไทเป-กรงุเทพฯ 
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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 ท่ีไมค่าดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ด้วย สาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์

ของคณะเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง 22 ก.พ.-02 มี.ค. / 20-29 มี.ค./ 08-17 เม.ย. 2563  
 

อเมริกาตะวนัตก 10 วนั 6 คืน / BR 
(ซานฟรานซิสโก-มอนเทอเรย-์โซลแวง 

ซานต้าบารบ์าร่า-ลอสแองเจลิส-ยนิูเวอรแ์ซลสตูดิโอ) 

22ก.พ.-02 มี.ค.//  
20-29 มี.ค.2563 

08-17 เม.ย.2563 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 77,900 79,900 
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 77,900 79,900 
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 72,900 74,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 14,500 16,500 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบิน 53,300 55,300 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 7,800 บาทและค่าทิปหวัหน้าทวัร์ท่านละ 1,000 บาท**  
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 
หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 15 ท่าน หากผูโ้ดยสารมี
จาํนวนตํา่กว่าจาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและเปล่ียนแปลง
อตัราค่าเดินทางหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั*** 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ  ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไมส่ามารถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 
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 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืใน
การจดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถา่ ยภาพและ
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 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ตั ว๋
แบบหมูค่ณะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้  
 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ-ซานฟรานซสิโก//ลอสแองเจลสิ-กรงุเทพฯ ชัน้
ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ  (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่หรอืพกัหอ้งละ 3 ทา่นโดยไมม่ี
เตยีงเสรมิ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ และ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่รถรบัสง่และระหวา่งการนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  
 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได้) 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่
อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่ งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 30 

ต.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ   

 
 

อตัราน้ีไมร่วม 

 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด 23 กโิลกรมัต่อ 1 ใบ (จํากดัทา่นละ 2 ใบ) 
 คา่ธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง 
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 คา่วซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หากตอ้งการใหท้างเจา้หน้าทีท่วัรย์ืน่ใหค้ดิคา่บรกิาร 7,800 บาท / ทา่น โดยเรยีกเกบ็เพิม่
จากมดัจําคา่ทวัรป์กติ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกห์รอืหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพร้อมคณะ โดยปกติประมาณ 1,000 บาทต่อทา่น  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ  
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว  
 คา่บรกิารและคา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าทกุแหง่ ซึง่ทา่นจะต้ องดูแลกระเป๋าและทรพัย์สนิของทา่นดว้ยตวัทา่นเอง 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  
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเ หนอืจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้  

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 เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน

เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
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o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื 

คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ  

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ 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 อาจจะไมไ่ดร้บั

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  

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 จะไ มม่กีารคนืเงนิใดๆ 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 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิ
ความเหมาะสม 
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** 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 จะเดนิทางมาถงึสนามบินของปลายทางเพือ่จะเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
(เทีย่วบนิในประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิกอ่นเวลา 2 ชัว่โมง , ต่างประเทศ 3 ชัว่โมง) ดงันัน้ ถา้เทีย่วบนิของ
ทา่นออกเดนิทางกอ่นเวลา  ทา่นจะตอ้งเสยีเงนิคา่นัง่แทก็ซีม่าทีส่นามบนิเอง ประมาณ 60 เหรยีญ และทา่นจะตอ้งสละสทิธิ ์
โปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ีท่า่นไดจ้่ายเงนิมาแลว้  

3.เมือ่ท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ทา่นสามารถแจง้วา่กลบั
เมือ่ไรกอ่นออกจากเมอืงไทยเทา่นัน้  เพราะถา้หลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไมส่ามารถเล่ือนวนัเดินทางได้อีก 
เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่าํหนดเทา่นัน้  ถา้ทา่นไมเ่ดนิทางทา่นกต็อ้งไปซือ้ตัว๋ใหมก่ลบัเอง โดยท่ี
ตัว๋เก่ากไ็มส่ามารถรีฟันเงินคืนได้ 

4.เมือ่ท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรณุาระวงัเสมอวา่ตัว๋กลบัของทา่นออก
เดนิทางกลบัจากเมอืงไหนสูก่รงุเทพ และเวลาเทา่ไร  เพือ่ทีถ่า้ทา่นตอ้งเดนิทางจากเมอืงอืน่เพือ่มาใชต้ัว๋กลบักรงุเทพ ทา่น
ตอ้งมาถงึสนามบนิทีเ่ป็นเมอืงทา่กอ่นกลบักรงุเทพ 4  ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

*** หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 
 

หมายเหตุ  
สาํหรบัท่านท่ีไมมี่วีซ่าประเทศอเมริกา 
สาํหรบัการย่ืนวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะต้องดาํเนินการย่ืนขอด้วยตวัเอง 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  

ข้อมูลเบือ้งต้นและหลกัฐานการทาํวีซ่าสหรฐัอเมริกา 

https://th.usembassy.gov/visas/
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2. อายุของวซีา่ คอื ระยะเวลาทีท่า่นสามารถใชเ้พือ่เดนิทางไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ผูข้อวซีา่ จะสามารถพ านกั
ในสหรฐัฯ ไดต้ามก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นวซีา่ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตดัสนิของเจา้หน้าทีส่ านกังานตรวจคนเขา้เมอืง
และสญัชาตสิหรฐัฯขในการก าหนดระยะเวลาทีท่า่นสามารถพ านกัไดใ้นสหรฐั  

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

*** หากทา่นประสงคจ์ะอยู่นานกวา่นัน้ ทา่นจะตอ้งยืน่ค ารอ้งขอ ยดืเวลาการพ านกักบัส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและ
สญัชาตสิหรฐัฯ โดยการยืน่ค ารอ้งของทา่นไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งหมายรบัประกนัวา่ ระยะเวลาที่ทา่นมสีทิธพิ านกัอยู่ในสหรฐัฯ 
จะถูกยดืออกไป 
** ลกูจา้งทีต่อ้งการขอวซีา่เพือ่รว่มเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งสง่ส าเนาการจา้งงานพรอ้มกบัเอกสารค า
รอ้งขอวซีา่ ** 

 
ผูย่ื้นคาํร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องย่ืนเอกสารประกอบคาํร้องขอวีซ่าดงัต่อไปน้ี หากย่ืนคาํร้องไม่ครบถว้น คาํร้อง
ของท่านจะไมถ่กูพิจารณา.. 

 หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํา่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้

สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค า
รอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสือเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซีา่อย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 
หน้า   

o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ย
เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่
ค ารอ้งขอวซีา่  

o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ    

 รปูถา่ยสีขนาด 2.5 น้ิว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 90 เปอรเ์ซน็ต์ของ
พื้นท่ีรปูถา่ย   

- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เนื่องจากสถานทตูจะต้องสแกนรปูลงบนวซีา่ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 

บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นดิสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

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

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน , เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  



West  Coast USA (SFO-SOL-LAX) 10D6N / BR on 22Feb-02 Mar, 20-29Mar, 08-17Apr 2020   
 13 
 

o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ  
o ส าเนาใบหย่า กรณทีา่นทีห่ย่าแลว้  

 
หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
วนัเริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้ง
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
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  
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- กรณมีเีงนิฝากในบัญชน้ีอยเกนิไปใน 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
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกิดขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย  

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

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่ นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
***    กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่
ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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** กรณมีกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นตอ้ง แจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบลว่งหน้า แต่
หากกรณทีา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้
จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั   ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่
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 านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากส ถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
***    กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่
ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  

** กรณมีกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่ า ทา่นจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบลว่งหน้า แต่
หากกรณทีา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้
จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทตูดว้ย  ** 

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