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NT045
ทวัรอ์เมรกิาตะวันตก ซานฟรานซสิโก ลาสเวกสั ลอสแองเจลสิ 11 วัน 8 คนื (BR)
ทัวรอ์เมรกิา , 11 วัน 8 คนื ,

Springhill Suites Chantilly  , Excalibur Casino Hotel  , HOLIDAY INN AIRPORT  , DOUBLE TREE ORANGE
 , HYATT PLACE  , WYNDHAM VISALIA  , HOLIDAY INN LA MIRADA

ยอดเขาทวนิพคี - ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ - ลอ่งเรอือา่วซาน ฟรานซสิโก - Union Square - สะพานโกลเดน้เกท
เมอืงมอนเทอรเ์รย ์- เมอืงเฟรสโน - BARSTOW FACTORY OUTLET - ลาสเวกสั - The Hollywood Walk of Fame

อุทยานแหง่ชาตไิบรซแ์คนยอน - Horseshoe bend - ทะเลสาบพาวเวลล ์- เมอืงเพจ
ภูเขาหนิทราย - แกรนดแ์คนยอ่นฝงั South rim - เมอืงคงิสแ์มน - เมอืงออนตารโิอ มลิล ์- เมอืงอนาแฮม

ดสีนยีแ์ลนดป์ารค์ - โรงละครไชนสี เธยีเตอร ์- ดอลบ ีเธยีเตอร ์- โรงถ่ายภาพยนตย์นูเิวอรแ์ซล

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ไตห้วนั - ซาน ฟรานซสิโก

14.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิอวีเีอ แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ที
คอยอํานวยความสะดวก

17.10 น.
ออกเดนิทางสู ่ไตห้วนั โดย สายการบนิ อวีเีอ แอร ์เทยีวบนิท ีBR068

21.45 น.
เดนิทางถงึ ไตห้วนั เพอืรอเปลยีนเครือง

23.30 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงซานฟรานซสิโก เทยีวบนิท ีBR028



.
***เครอืงบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***

18.30 น.
ถงึ สนามบนิซาน ฟรานซสิโก (San Francisco International Airport) (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 14 ชวัโมง)
นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก

ทพีกั
HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ยอดเขาทวนิพคี - ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ - ลอ่งเรอือา่วซาน ฟรานซสิโก - Union Square - สะพานโกลเดน้เกท

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นสู ่ยอดเขาทวนิพคี (Twin Peak) เพอืใหท้า่นไดช้มทวิทัศน ์อันงดงามของเมอืง

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืฟิชเชอร ์แมนวารฟ์ (Fisherman’s Wharf) เป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทยีวไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร สวนสนุก
พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํ และเป็นทตัีงของ PIER 39 จดุทมีสีงิโตทะเลมานอนตากแดดนับรอ้ยตัว ใหท้า่นอสิระเลอืกซอืสนิคา้และของทรีะลกึ

จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก ชมความงามของตัวเมอืง โดยเรือจะผา่นชม เกาะอลัคาทรสั (Alcatraz)
เกาะทเีคยเป็นทคีมุขังนักโทษอเมรกิาในอดตี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นถ่ายรูปและชม สะพานแขวนโกลเดน้เกท (Golden Gate Bridge) อันโดง่ดัง
ผลงานวศิวกรรมอันล ้าํเลศิปลายยุคปฎวัิตอิุตสาหกรรมทอีอกแบบโดย นายโยเซฟ แบรม์านนส์เตร๊าซ ์ทมีคีวามยาวถงึ 4,200 ฟตุ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่Union Square แหลง่ชอ้ปปิงของคนคลังชอ้ปโดยแท ้หลากหลายดว้ยรา้นคา้มากมาย เชน่ รา้นขายยีนสย์ีหอ้ลวีายส์
มซีเูปอรม์ารเ์ก็ต Virgin Megastore, Gump, สนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio
Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เป็นตน้ อสิระทา่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
มอนเทอรเ์รย ์- เฟรสโน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอนเทอรเ์รย ์(Monterey) ตังอยู่ในรัฐแคลฟิอรเ์นีย เป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร์
ตังอยู่ชายฝังทะเลทมีชีอืเสยีงทางดา้นการทอ่งเทยีวทสีวยงาม และในเรืองความอุดมสมบรูณ์และความหลากหลายของชวีติทางทะเล ซงึไดแ้ก่
สงิโตทะเล, นากทะเล, สาหร่ายทะเล, ปลาโลมา และอนืๆอกีเป็นจํานวนมาก นอกจากนียังเป็นทตัีงของหมู่บา้นชาวประมงดังเดมิ
รวมไปถงึอุตสาหกรรมโรงงานปลากระป๋องทมีชีอืเสยีง แตเ่มอืเกดิสงครามโลกครังท ี2 จงึทําใหโ้รงงานปิดตัวหมด

นําทา่นผา่น เสน้ทาง 17 MILE DRIVE ซงึเป็นทาง Pacific Coast highway เรียบชายฝังจนถงึเมอืงมอนเทอรเ์รย์

นําทา่นชม ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ (Fisherman's Wharf) ซงึเป็นทา่เทยีบเรือชาวประมงทมีคีวามสําคัญทางดา้นประวัตศิาสตร ์ในปี 1960



เป็นตลาดขายสง่ปลา ซงึปัจจบัุนกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีง ซงึเรียงรายไปดว้ยรา้นอาหารมากมาย รา้นขายของทรีะลกึ,
รา้นเครืองประดับ, หอศลิป์, หา้งสรรพสนิคา้ และอนืๆ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟรสโน (Fresno) เมอืงใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลฟิอรเ์นีย เป็นศนูยก์ารธนาคาร มอีาคารสงูไม่เกนิ 20 ชนั
ทําใหไ้ม่มกีารบดบังทวิทัศนช์นบทของเมอืง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
WYNDHAM VISALIA หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เฟรสโน - BARSTOW FACTORY OUTLET - ลาสเวกสั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ลาสเวกสั โดยระหวา่งทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ทใีหญ่ทสีดุ
ใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ราคาตรงจากโรงงาน พบกับรา้นขายเสอืผา้ดัง  ๆอาทเิชน่ Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP,
Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่เขา้สู ่เมอืงลาสเวกสั (Las Vegas) ซงึตังอยู่ในมลรัฐเนวาดา มฉีายาวา่ "เมอืงคนบาป" (Sin City)
โดยเป็นเมอืงทเีจรญิเตบิโตขนึมาจากกจิการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดงึดดูหลักใหนั้กทอ่งเทยีวหลังไหลเขา้มา
เมอืงทมีโีรงแรมสดุหรูหราอลังการทังภายในและภายนอกอาคาร 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงเต็มทบีน ถนน Strip

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ทพีกั
EXCALIBUR หรือเทยีบเทา่

ในยามค่าํคนืทา่นสามารถทอ่งราตรีเมอืงลาสเวกัส โดยการเดนิเลน่ทถีนน The Strip หรือเสยีงโชคในสถานคาสโิน
หรือพบกับการแสดงโชวห์นา้โรงแรมตา่ง  ๆซงึแตล่ะโรงแรม ก็จะแตกตา่งกันออกไป อาทเิชน่ โชวภ์เูขาไฟระเบดิ โชวน์ ้าํพทุสีวยงามตระการตา

วนัท ี5
อทุยานแหง่ชาตไิบรซแ์คนยอน - Horseshoe bend - ทะเลสาบพาวเวลล ์- เมอืงเพจ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตไิบรซแ์คนยอน (Bryce Canyon National Park) ซงึตังอยู่ทางตอนใตข้องรัฐยูทาห ์(Utah)
โดยภมูปิระเทศของไบรซแ์คนยอนเป็นหนา้ผาสงู อยู่เหนือระดับน ้าํทะเลถงึ 8000-9000 ฟตุ
ไบรซแ์คนยอนเปรียบไดก้ับสถานทจัีดแสดงแสงสธีรรมชาต ิดว้ยรูปลักษณ์และสขีองหนิทเีปลยีนแปลงไปตามสภาพแสงของวัน
เอกลักษณ์ของไบรซแ์คนยอนคอื แทง่หนิยอดแหลม  ๆเรียกวา่ ฮดู ู(Hoodoos) ทขีนึเรียงกันเป็นแนว มรีูปร่างรูปทรงแปลกประหลาด

จากนันนําทา่นชม Horseshoe bend ซงึเป็นสว่นโคง้ของ แมน่้าํโคโรลาโด (Colorado River) ทมีลัีกษณะคลา้ยรูปเกอืกมา้
น ้าํเป็นสเีขยีวเขม้เหลอืบน ้าํเงนิ ประกอบกับน ้าํนงิทําใหทั้ศนียภาพสวยงาม ความลกึจากหนา้ผาถงึกน้แม่น ้าํ มคีวามลกึมากกวา่ 300 เมตร



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
หลังจากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเพจ (Page) อยู่ทางตอนบนของรัฐ Arizona เป็นเมอืงตน้น ้าํของ แกรนดแ์คนยอน
เนืองจากแม่น ้าํโคโลราโดจะไหลผา่นจากเมอืงเพจ ลงไปยังแกรนดแ์คนยอน
เมอืงนีเต็มไปดว้ยสถานททีอ่งเทยีงทางธรรมชาตมิากมายและลว้นเกยีวกับแม่น ้าํทังสนิ อาท ิเชน่ ทะเลสาบเหนอืเขอืน Glen Canyon ชอืวา่
Lake Powell ทมีนัีกทอ่งเทยีวมาเยือนปีละประมาณ 2 ลา้นคน หรือ Horseshoe bend จดุชมโคง้แม่น ้าํรูปเกอืกมา้บนหนา้ผาสงูกวา่ 1,000 ฟตุ
หรือราว  ๆ300 เมตร รวมทัง Antelope Canyon ภเูขาหนิทราย (Sandstone) ทมีรีวิลวดลายสวยงาม
เกดิจากการมนี ้าํหลากกัดเซาะหนิมานานนับลา้นๆปี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
HYATT PLACE หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เมอืงเพจ - Antelope Canyon - แกรนดแ์คนยอ่นฝงั South rim - เมอืงคงิสแ์มน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่Antelope Canyon ภเูขาหนิทราย (Sandstone) ทมีรีวิลวดลายสวยงาม เกดิจากการมนี ้าํหลากกัดเซาะหนิมานานนับลา้นๆปี
จนทําใหผ้นังถ ้าํเกดิรวิลายคลา้ยเกลยีวคลนืเวา้แหวง่ตามซอกถ ้าํ ทําใหเ้กดิชอ่งหนิทเีป็นรวิสวยงาม เลน่แสงกระทบกับดวงอาทติยท์สีาดสอ่ง
ทําใหแ้ตล่ะชว่งเวลาของวัน ภเูขาหนิทรายเหลา่นีมสีสีนัทตีา่งกันออกไป โดยในแตล่ะฤดกูาลจะมสีสีนีทแีตกตา่งกันออกไปดว้ย
อันขนึอยู่กับการหักเหของแสงในแตล่ะวัน เชน่ ฤดรูอ้น สสีนัจะเป็นโทนสแีดง สม้ และม่วง ฤดใูบไมร้่วง จะเป็นโทนสอี่อน เป็นตน้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นชม อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น (Grand Canyon) ฝัง South rim ความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิยีงิใหญ่แหง่หนงึของโลก
ปัจจบัุน ถูกจัดใหเ้ป็นหนงึในอนุรักษ์สถานของโลกตามมตขิองสหประชาชาต ิแกรนดแ์คนย่อนถูกคน้พบเมอืปี ค.ศ.1776
ปีเดยีวกับทอีเมรกิาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกดิขนึโดยอทิธพิลของแม่น ้าํโคโลราโดทไีหลผา่นทรีาบสงู
ทําใหเ้กดิการสกึกร่อนพังทลายของหนิอันเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ตอ่มาพนืโลกเรมิยกตัวสงูขนึ
อันเนืองมาจากแรงดันและความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้นืโลก ทําใหเ้กดิการเปลยีนรูปและกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ่
การยกตัวของแผน่ดนิทําใหท้างทลํีาธารไหลผา่นมคีวามลาดชนัและน ้าํไหลแรงมากขนึ
พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าํเกดิการกัดเซาะลกึลงไปทลีะนอ้ยๆในเปลอืกโลก วัดจากขอบลงไปกน้หบุเหวกวา่ 1 ไมล ์( ประมาณ 1,600
เมตร ) และอาจลกึวา่สองเทา่ของความหนาของเปลอืกโลก กอ่ใหเ้กดิหนิแกรนติและหนิชนัแบบตา่งๆ
พนืดนิทเีป็นหนิทรายถูกน ้าํและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลกึ สลับซบัซอ้นนานนับลา้นปี

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงคงิสแ์มน (Kingman)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
SPRINGHILL SUITES หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
คงิสแ์มน - Ontario Mills - อนาแฮม

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงออนตารโิอ มลิล ์(Ontario Mills) ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ DKNY, Polo Ralph Lauren,



Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein,
Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนาแฮม (Anaheim) เมอืงแหง่ความสนุกสนานเป็นทตัีงของ ดสีนยีแ์ลนดป์ารค์ (Disneyland Park)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
HOLIDAY INN LA MIRADA หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
เทยีวดสินยีแ์ลนดป์ารค์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่ดสินยีแ์ลนดป์ารค์ (Disneyland Park) ดนิแดนแหง่จนิตนาการและเทพนยิายของราชาการต์นู วอลท์ดสินีย์
โดยเป็นสวนสนุกแหง่แรกของ วอลท์ ดสินยี ์(The Walt Disney) เปิดเมอื 17 กรกฏาคม 2498 อสิระใหท้า่นไดเ้ลน่เครืองเลน่ อาท ิเชน่
นังรถไฟหัวจักรพลังไอน ้าํ,ADVENTURE LAND, TOMORROW LAND, FANTASYLAND, MICKEY’S TOON TOWN
สมัผัสกับชวีติโจรสลัดแครเิบยีน ผจญภัยบา้นผสีงิ ลอ่งเรือรอบโลกกับตุก๊ตาใน SMALL WORLD, Pirate of the Caribbean, ตนืเตน้กับ SPACE
MOUNTAIN ผจญภัยกับอนิเดยีน่าโจนส ์Indiana Jones ชมโชวต์า่ง  ๆเชน่ The Lion King หรือเลอืกซอืของทรีะลกึตา่งๆ
ชมขบวนพาเหรดของเหลา่การต์นู ของ Walt Disney
และและทา่นจะไดช้มขบวนพาเหรดไฟสดุอลังการของสวนสนุกและการจดุพลไุฟในชว่งค่าํอันสวยงาม ยงิใหญ่และตระการตา

หมายเหตุ
- ตวัเขา้สวนสนุกเป็นแบบ ONE DAY 1 PARK TICKET ถา้ตอ้งการเปลยีนเป็นตวัแบบ ONE DAY 2 PARK TICKET
กรุณาตดิตอ่ทางทางหวัหนา้ทวัร ์คา่ใชจ้า่ยเพมิประมาณ USD 60 ตอ่ทา่น
- กรณีไมเ่ขา้สวนสนุกดสีนยีแ์ลนด ์ปารค์ ลดทา่นละ่ 2,000 บาท กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง

เทยีง-ค่าํ
***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
DOUBLE TREE ORANGE หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
Hollywood Boulevard - โรงถา่ยภาพยนตรย์ูนเิวอรแ์ซล - นครลอส แอนเจลสิ - สนามบนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิเลน่บนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเทา้อยู่สองขา้งทางของถนนHollywood Boulevard
โดยมคีวามยาวประมาณ 2,100 เมตร ทตีบแตง่เป็นรูปดาวหา้แฉก กวา่ 2,000 ดวง โดยจะจารกึชอืของบคุคลทมีชีอืเสยีง
โดยสว่นใหญ่มาจากวงการบันเทงิ ซงึถอืเป็นเกยีรตสิงูสดุ สําหรับผูไ้ดรั้บคัดเลอืกใหจ้ารกึชอื อาทเิชน่ Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis,
Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley,
Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ

ชมดา้นหนา้ โรงละครไชนสี เธยีเตอร ์(Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตรท์เีกา่แกท่สีดุของฮอลลวีูด้
ทดีา้นหนา้จะเต็มไปดว้ยรอยประทับมอืของดาราชอืดังตา่งๆมากมาย

ชม ดอลบ ีเธยีเตอร ์(DolbyTheatre) สถานทมีอบรางวัลออสการ์



จากนันนําทา่นเขา้ชม โรงถา่ยภาพยนตย์ูนเิวอรแ์ซล (Universal Studios) ในเนือทกีวา่ 1,000 ไร่

เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนั ภายในโรงถา่ยภาพยนตย์ูนเิวอรแ์ซล***

บา่ย
ใหท้า่นไดอ้สิระ ชมเบอืงหลังเทคนคิและขันตอนของการถ่ายทําภาพยนตร ์ทสีรา้งขนึมาเพอืประกอบฉากอย่างละเอยีดทใีชใ้นการถ่ายทําจรงิของ
อาทเิชน่ ฉากน ้าํทว่มถลม่เมอืง, แผน่ดนิถลม่ทรุดตัวในรถไฟใตด้นิ หรือชมโชวก์ารแสดงพาดโผนทตีนืเตน้เรา้ใจ
หรือสนุกสนานกับเครืองเลน่ทันสมัย อาท ิเชน่ BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่นครลอส แอนเจลสิ (Los Angeles) หรือทรีูจั้กในชอื แอล เอ (L.A.) เป็นเมอืงใหญ่ทมีปีระชากรมากทสีดุอันดับ 2
ในสหรัฐอเมรกิา และเป็นหนงึในศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการบันเทงิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

หลังอาหารค่าํ นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลอส แอนเจลสิ

23.05 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย ดว้ยเทยีวบนิท ีBR011

วนัท ี10
***เครอืงบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***

วนัท ี11
ไตห้วนั - กรุงเทพฯ

05.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิไตห้วนั รอเปลยีนเครือง

07.35 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ดว้ยเทยีวบนิท ีBR211

10.30 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์เมรกิา
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี19 สงิหาคม 2562 เวลา 12:09 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์เมรกิา

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี
• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30
ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่วซีา่ประเทศอเมรกิา (คา่ธรรมเนยีมวซีา่จาํนวน 7,600 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (33 ดอลลา่สหรฐั)

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• ชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด



• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา

• ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นับจากวันยนืประมาณ 5 วันทําการ การยนืวซีา่ท่านจะตอ้งมาแสดงตนทสีถานทูต ในระหวา่งยนืวซีา่เขา้สถานทูตแลว้
ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

• ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี เพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืยๆ

1.หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่
6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) ***ในกรณทีถีอืพาสปอรต์
สญัชาตไิทย แตพ่าํนักอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนักเรยีน นักศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทใหท้ราบทันที
เพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้
ขอ้กาํหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***



2.รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นวิ หรอื 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พนืหลงัขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั
ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ)

3.หลกัฐานการทํางาน
• เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื
สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403)

• เป็นพนกังาน หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1
เดอืนนับจากวันทอีอกเอกสาร ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)

• นกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยู ่(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทอีอกเอกสาร
ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)

• กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถา่ยรา้น สญัญาเช่าท  ีโฉนดทดีนิ เป็นตนั

4.หลกัฐานการเงนิ
• กรณผีูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้าํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสาํเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน
รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช  ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 วันกอ่นวันยนืวซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน
• ในกรณทีมีกีารเคลอืนไหวบัญช  ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช  ้Bank Statement แทนสาํเนาสมดุเงนิฝาก

• สถานทูตไมร่บัพจิารณาบัญชตีดิลบ บัญชฝีากประจํา บัญชกีระแสรายวัน

• บัญชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบัตร ตราสารหน ีกองทุน และสลากออมสนิ

• กรณเีปลยีนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถา่ยสาํเนาสมดุบัญชมีาทังสองเลม่ (ทังเลม่เกา่ - เลม่ใหม)่

• กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ถา่ยสาํเนาสมดุบัญช  ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบุคคลทอีอกคา่ใชจ้่ายให ้
(พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพนัธ ์เช่น สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส)

5.กรณเีด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา
• หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย

• หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย

• หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา

• กรณเีดก็ทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

6.เอกสารสว่นตวั
• สาํเนาทะเบยีนบา้น

• บัตรประชาชน

• สตูบิัตร (กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี)

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี

• ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)

7.ทา่นไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสําเนาถกูตอ้ง

***เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ***

เงอืนไขเพมิเตมิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด
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