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NT594
ทวัรอ์เมรกิาตะวันตก ซานฟรานซสิโก ลอสแองเจลสิ แกรนดแ์คนยอน 10 วัน 6 คนื (MU)
ทัวรอ์เมรกิา , 10 วัน 6 คนื ,

Excalibur Casino Hotel  , Crown Plaza Union City Hotel  , Hartford Hotel  , WYNDHAM VISALIA

ยอดเขาทวนิพคี - ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ - ลอ่งเรอือา่วซานฟรานซสิโก - สะพานโกลเดน้เกท
Union Square - อุทยานแหง่ชาต ิโยเซมติ ี- น้าํตกโยเซมติ ี- เฟรสโน - BARSTOW FACTORY OUTLET

ลาสเวกสั - อุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น - สถานสีกาย วอลค์ (Sky walk) - Ontario Mills - ลอสแอนเจลสิ
Hollywood Boulevard - โรงถ่ายภาพยนตรย์นูเิวอรแ์ซล - โรงละครไชนสี เธยีเตอร ์- ดอลบ ีเธยีเตอร์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

23.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไชนา่อสีเทริน์ (MU) ประต ู10 เคาทเ์ตอร์
U พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก

วนัท ี2
เซยีงไฮ ้- ซานฟรานซสิโก - ยอดเขาทวนิพคี - ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ - ลอ่งเรอือา่วซานฟรานซสิโก - สะพานโกลเดน้เกท -
Union Square



02.30 น.
ออกเดนิทางสู ่เซยีงไฮ ้โดย สายการบนิไชนา่อสีเทริน์ เทยีวบนิท ีMU548
***คณะเดนิทางตังแตวั่นท ี11 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.55 น. และถงึเซยีงไฮเ้วลา 07.20 น.***

07.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิผูต่ง เมอืงเซยีงไฮ ้ประเทศจนี เพอืรอเปลยีนเครือง

13.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงซานฟรานซสิโก เทยีวบนิท ีMU589 
***คณะเดนิทางตังแตวั่นท ี11 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 14.20 น. และถงึซาน ฟรานซสิโก เวลา 09.30 น.***

.
***เครอืงบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***

09.30 น.
ถงึ สนามบนิซานฟรานซสิโก (San Francisco International Airport) (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 14 ชวัโมง)

นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงซานฟรานซสิโก (San Francisco) นครมหาเสน่หแ์หง่มลรัฐแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ
เมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนวิยอรก์ 

นําทา่นสู ่ยอดเขาทวนิพคี (Twin Peak) เพอืใหท้า่นไดช้มทวิทัศน ์อันงดงามของเมอืง

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

จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก

ชมความงามของตัวเมอืง โดยเรือจะผา่นชม เกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะทเีคยเป็นทคีมุขังนักโทษอเมรกิาในอดตี

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

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
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
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
CROWNE PLAZA UNION CITY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
อทุยานแหง่ชาต ิโยเซมติ ี- น้าํตกโยเซมติ ี- เฟรสโน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิยเซมติ ี(Yosemite National Park)  อุทยานแหง่ชาตทิมีขีนาดใหญ่และธรรมชาตอัินสวยงาม
ตังอยู่ในรัฐแคลฟิอเนีย มพีนืท ี1,189 ตารางไมล ์หรือ 3,081 ตารางกโิลเมตร โดยมพีนืทจีรดทะเลทรายเนวาดา
อุทยานแหง่ชาตโิยเซมติเีป็นสถานททีอ่งเทยีวสําคัญแหง่หนงึของสหรัฐอเมรกิา มนัีกทอ่งเทยีวเฉลยี 3 ลา้นคนตอ่ปี และไดเ้ป็นมรดกโลกเมอืปี



ค.ศ.1984 โยเซมติเีป็นทรีูจั้กในชอืของหนา้ผาหนิแกรนติ ยอดเขาโดมครงึซกี (Half dome)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นชม น้าํตกโยเซมติ ี(Yosemite Falls)  ซงึเป็นน ้าํตกทสีวยเห็นโดดเดน่แตไ่กล เป็นน ้าํตกทสีงูทสีดุแหง่หนงึของประเทศสหรัฐอเมรกิา

จากนันนําทา่นชม เอล แคปปิตอล (El Capitan) ซงึเป็นอกีสญัลักษณ์หนงึของอุทยานนี เป็นภเูขาหนิขนาดใหญ่ ตังฉากขนึไปถงึ 900 เมตร)

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟรสโน (Fresno) เมอืงใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลฟิอรเ์นีย เป็นศนูยก์ารธนาคาร มอีาคารสงูไม่เกนิ 20 ชนั
ทําใหไ้ม่มกีารบดบังทวิทัศนช์นบทของเมอืง
*** กรณีทไีม่สามารถเดนิทางไปยังอุทยานแหง่ชาตโิยเซมติไีด ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธปิรับเปลยีนโปรแกรมไปยังเมอืง มอนเทอรเ์รย์
(Monterey) แทน *** 

จากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงเฟรสโน

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
จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงลาสเวกสั (Las Vegas) ซงึตังอยู่ในมลรัฐเนวาดา มฉีายาวา่ "เมอืงคนบาป" (Sin City)
โดยเป็นเมอืงทเีจรญิเตบิโตขนึมาจากกจิการการพนัน เป็นแม่เหล็กแรงดงึดดูหลักใหนั้กทอ่งเทยีวหลังไหลเขา้มา
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
ชมแกรนดแ์คนยอ่น - เดนิบน Skywalk - ลาสเวกสั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น (Grand Canyon) 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

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิบน สกายวอลค์ (Skywalk) ซงึเป็นกระจกแกว้รูปตัวยู ไดย้ืนออกมาจากหนา้ผา เหมอืนทา่นไดเ้ดนิอยู่บนอากาศ
ซงึสงูจากพนืแม่น ้าํกวา่ 1,200 เมตร 

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสูล่าส เวกัส

หมายเหตุ
- กรณีทา่นทตีอ้งการนัง เฮลคิอปเตอร ์เพอืชมแกรนด ์แคนย่อน กรุณาแจง้กับทางหัวหนา้ทัวร ์โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพมิประมาณ USD 220 ตอ่ทา่น
- สว่นทา่นทตีอ้งการอสิระเต็มวัน ไม่ไปชมอุทยานแหง่ชาต ิแกรนดแ์คนย่อนและสกายวอลค์ ลดทา่นละ่ 2,800 บาท กรุณาแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย
15 วันกอ่นการเดนิทาง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
EXCALIBUR หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ลาสเวกสั - Ontario Mills - ลอสแอนเจลสิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่นครลอส แอนเจลสิ (Los Angeles) หรือทรีูจั้กในชอื แอล เอ (L.A.) เป็นเมอืงใหญ่ทมีปีระชากรมากทสีดุอันดับ 2 ในสหรัฐอเมรกิา
และเป็นหนงึในศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการบันเทงิ โดยระหวา่งทางผา่น ออนตารโิอ 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
ไดเ้วลาอันสมควร ออกเดนิทางตอ่สู ่นครลอส แอนเจลสิ (Los Angeles)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
HARTFORD หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ลอสแอนเจลสิ - Hollywood Boulevard - โรงถา่ยภาพยนตรย์ูนเิวอรแ์ซล

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม



จากนันนําทา่นเดนิเลน่บนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเทา้อยู่สองขา้งทางของ ถนน Hollywood 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, แผน่ดนิถลม่ทรุดตัวในรถไฟใตด้นิหรือชมโชวก์ารแสดงพาดโผนทตีนืเตน้เรา้ใจ
หรือสนุกสนานกับเครืองเลน่ทันสมัย อาท ิเชน่ BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ทพีกั
HARTFORD หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
สนามบนิ - เซยีงไฮ้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลอส แอนเจลสิ

12.30 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย ดว้ยเทยีวบนิท ีMU586

***คณะเดนิทางตังแตวั่นท ี11 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 11.30 น. และถงึเซยีงไฮเ้วลา 17.40 น.***

.
***เครอืงบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***

วนัท ี9
เซยีงไฮ ้- กรุงเทพฯ

17.10 น.
ถงึ สนามบนิเซยีงไฮ ้แวะพักเพอืรอการเปลยีนเครือง

21.35 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ดว้ยเทยีวบนิท ีMU547
***คณะเดนิทางตังแตวั่นท ี11 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 20.40 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 00.55 น.***

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

01.05 น.



ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์เมรกิา
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 13:26 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 (คา่ธรรมเนยีมวซีา่จํานวน 7,600 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 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)
- เป็นพนักงาน หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทอีอกเอกสาร
ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยู ่(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทอีอกเอกสาร ชอื-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถา่ยรา้น สญัญาเช่าท  ีโฉนดทดีนิ เป็นตนั
4.หลกัฐานการเงนิ
4.1 กรณผีูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง ใช  ้สาํเนาสมดุเงนิฝาก 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 
4.2 กรณเีปลยีนบัญชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถา่ยสาํเนาสมดุบัญชมีาทังสองเลม่ (ทังเลม่เกา่ - เลม่ใหม)่
4.3 กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง 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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