รายละเอียดโปรแกรม

Day 1 (27 Dec 15):

กรุงเทพฯ - ไทเป (ไต้หวัน) - ลอสแองเจลิส - ไชนีส เธียเตอร์ - ฮอลลีวูดวอล์ กออฟเฟม

08.00 น.

11.10 น.
15.40 น.
17.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 8 แถว S เคาน์ เตอร์ สายการบินไชน่ า แอร์ ไลน์
เจ้าหน้ าทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ ท่านก่อนขึนเครือง (กรุ ณามาให้ ตรงเวลาเนือง จากกฎของ
สายการบิน ท่ านต้องมาแสดงตัวของท่ านเอง)
เหิรฟ้ าสู่ ลอสแองเจลิส โดยสายการบินไชน่ าแอร์ ไลน์ เทียวบินที CI 834
เดินทางถึงสนามบินไทเป (ประเทศไต้หวัน) เพือแวะเปลียนเครือง
เหิรฟ้ าต่อสู่ ลอสแองเจลิส โดยสายการบินไชน่ าแอร์ ไลน์ เทียวบินที CI 6
.................................... บินผ่านข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล ....................................

12.45 น.

เดินทางถึง มหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 14 ชม.) นําท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองลอสแองเจลิส หรื อแอลเอ (L.A.) ซึงเป็ นเมืองใหญ่ที
มีประชากรมากทีสุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริ กา และเป็ นหนึงในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
การบันเทิง ลอสแองเจลิสตังอยูใ่ นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชือเมืองลอสแองเจลิส มาจากคําว่า โลสอังเคเลส (LOS
ÁNGELES) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ งชื อเมืองนันมีค วามหมายว่า "เมืองแห่ งเทพ"
เช่นเดียวกับกรุ งเทพ จากนันนําท่านชม ไชนีส เธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึงท่านจะได้ถ่ายรู ปกับ
รอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชือดังทีประทับไว้พร้อมชือจารึ กของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวดู้ นําท่าน
ชม ฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็ นทางเท้าทีอยูส่ องข้างทางถนน ฮอลลี
วูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรี ท ในทิศเหนื อ-ใต้ ตังอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส
รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริ กา เป็ นระยะทางเดินเท้าทังสิ น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วย
แผ่นหินตบแต่งเป็ นรู ปดาวห้าแฉก จํานวนมากกว่า 2000 ดวง จารึ กชือของนักแสดง และบุคคลทีมีชือเสียงใน
วงการมายา จาก 5 วงการ ซึงถือเป็ นเกียรติสูงสุด สําหรับผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้จารึ กชือ คือ วงการภาพยนตร์ /
วงการโทรทัศน์ / วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าพักโรงแรม HOLIDAY INN LA MIRADA, LOS ANGELES หรือระดับเทียบเท่ า

Day 2 (28 Dec 15): ดิสนีย์แลนด์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิงใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ดิสนียแ์ ลนด์ ท่านจะได้
สนุ กกับสวนสนุ กดิสนี ย ์ เต็มวันอย่างจุใจและคุ ้มค่า ฟรี เครื องเล่นทุก ชนิ ด ท่านจะได้พบกับเครื องเล่นอัน
ทันสมัยนและสุดสนุกทีสุ ดแห่ งใหม่ของโลก ซึงแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน MAIN STREET USA ท่านจะได้พบ
กับร้านค้าขายของที ระลึกและร้านอาหารมากมายและสุ ด สนุ กกับ รถไฟไอนําโบราณรอบสวนสนุ กและ
ขบวนพาเหรดอันยิงใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ ตูนขวัญ ใจพร้อมถ่ายรู ปเป็ นทีระลึก TOMORROW LAND
ท่านจะได้สนุกกับเครื องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN เครื องเล่นทีสนุกสุดๆ BUZZ
LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื อง เล่น ที ปกป้ องจัก รวาลยิงต่ อสู้ผรู้ ุ ก รานพร้ อมเก็บคะแนน
ORBITORN เครื องเล่นขับยานอวกาศสุ ดสนุ ก FANTASY LAND สุ ดสนุ กกับเมืองเทพนิ ยายท่านจะได้พบ
กับโชว์อนั ยิงใหญ่ตระการตาและตัวการ์ ตูนที ท่านชืนชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิ ทรา ซินเดอเรลา
มิกกีเมาท์ หมีพลูและเพือนๆตัวการ์ ตูน อันเป็ นทีใฝ่ ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่ งการ
ผจญภัยอัน ตืนเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรื อในป่ าอันน่ าสนุ กสนานผจญภัยกับสัต ว์ป่าอันน่ า
ตืนเต้นนานาชนิ ด TARZAN'S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของทาร์ ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF
THE LION KING เพลิดเพลิน กับโชว์อนั ยิงใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ ตูนในเรื องไลอ้อนคิงค์RAFTS
TO TARZAN?S TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ ซาน LIKI TIKIS ท่านจะได้เพลิดเพลิน
กับเสียงดนตรี แห่งป่ าอันไพเราะพร้อมกับตืนเต้นกับสายนําอันเย็นฉํา
(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นเพือความสะดวกแก่การท่ องเทียวในสวนสนุก)

นําท่ านเข้ าพักโรงแรม HOLIDAY INN LA MIRADA, LOS ANGELES หรือระดับเทียบเท่ า

Day 3 (29 Dec 15):
เช้ า

ลอสแองเจลิส - ซิทาเดลเอาท์ เลท เซ็นเตอร์ - ลาสเวกัส - อิสระช้ อปปิ ง
หรือเสี ยงโชค และเพลิดเพลินกับโชว์ ย่ าน Strip

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านําท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เป็ นเมืองทีตังอยูใ่ นมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริ กา เป็ นสถานทีที
ชาวอเมริ กนั และคนทัว โลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่ งคนบาป" (SIN CITY) ลาสเวกัสเป็ นสถาณทีทีมีลกั ษณะ

เทียง

พิเศษ เพราะเมืองทัง เมืองเจริ ญเติบโตขึนมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็ นแรงดึงดูดหลัก ให้
นักท่องเทียวหลังไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พฒั นาไปสู่ธุรกิจบริ การใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์
ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึงล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าทีอืนในโลก
จะหาได้ค่อนข้างยากทีจะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่ นหนาใน บริ เวณใกล้เคียงกัน
เหมือนกับเมืองลาสเวกัส
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
นําท่านช้อปปิ งที ซิทาเดลเอาท์ เลท เซ็นเตอร์ (CITADEL OUTLET) ซึงสถานทีช้อปปิ งมีสถานทีตังทีใหญ่
และเป็ นเอาท์เล็ทใหญ่ทีสุดในนครลอสแองเจิลลิ มีบริ เวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์
เนมดังทังหลายทีมีร้านค้าอยูม่ ากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30% - 70 % จากราคาปกติของสิ นค้าแบรนด์
เนม เหมาะสําหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น GUESS, NINE WEST, H&M, COACH, BILLABONG, CALVIN
KLEIN, and DKNY

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองลาสเวกัส ให้ท่านอิสระช้อปปิ ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรื อ
เสี ยงโชคตามอัธยาศัย และเพลิด เพลิน กับโชว์ทีจัด แสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ ละแห่ งใน ย่ าน Strip ของ
ลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที Mirage, โชว์โจรสลัดทีโรงแรม Treasure Island, โชว์นาํ พุเต้นระบําที
Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื องเล่นวาดเสี ยวต่างๆทีตังอยู่สูง ทีสุ ดในโลกในโรงแรม Stratosphere,
ชมหนึงในพระพรหมของไทยซึงตังอยูท่ ีโรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟล และประตูชยั ซึงจําลองจาก
ปารี สพร้อมทังชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าพักโรงแรม CIRCUS CIRCUS, LAS VEGUS หรือระดับเทียบเท่ า

Day 4 (30 Dec 15):
เช้ า

ลาสเวกัส – ทัวร์ เสริมแกรนด์ แคนยอน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ท่ านใดทีสนใจจะไปชมแกรนด์ แ คนยอน สกายวอล์ ค เพิม 6,800 บาท/ท่ าน (ราคาอาจมีการเปลียนแปลง
กรุ ณาติดต่อแจ้งความประสงค์ ต่อบริษัท ทัวร์ ล่วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง เนืองจากต้ องทําการจองล่ วงหน้ า
ราคาดังกล่าวรวมอาหาร กลางวันให้ ท่านเรียบร้ อยแล้ว ใช้ เวลาในการท่ องเทียวประมาณ 10 ชม.)
นําท่านชม แกรนด์ แคนยอน GRAND CANYON สิ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทียิ งใหญ่แห่ งหนึ งของโลก
ประติมากรรมอันมหึ มามหาศาลนี ธรรมชาติได้สร้างขึนในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี จากการกัดเซาะ
ของแม่นาํ โคโรลาโด้ และกระแสลม ฝน หิ มะ จนกลายเป็ นหุ บเขาทีมีความยาว 446 กม. จุดทีกว้างทีสุ ด 29
กม. และลึก เกือบ 2 กม. จึงเป็ น สิ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก ให้ท่านเดินชมบน WEST
RIM + SKY WALK สะพานกระจกทีสร้างยืนเข้าไปในหุ บผา ทีจะทําให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ
ซึงทําให้ ตืนเต้นและหวาดเสียวพร้อมเลือกซือสินค้าของทีระลึก

สํ าหรั บท่ านทีไม่ ไ ด้ ไ ปแกรนด์ แคนยอน ให้ท่านพัก ผ่อนตามอัทธยาศัย หรื ออิสระช้อปปิ ง ณ ศูน ย์ก ารค้า
ภายในเมือง หรื อเสียงโชคตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับโชว์ทีจัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ละแห่ งใน ย่ าน
Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที Mirage, โชว์โจรสลัดทีโรงแรม Treasure Island, โชว์นาํ พุเต้น
ระบํา ที Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื องเล่น วาดเสี ยวต่ างๆที ตังอยู่สูง ที สุ ด ในโลกในโรงแรม
Stratosphere, ชมหนึงในพระพรหมของไทยซึงตังอยู่ทีโรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟล และประตูชยั
ซึงจําลองจากปารี สพร้อมทังชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian
(อิสระกลางวันและอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพือสะดวกแก่การท่ องเทียว)
นําท่ านเข้ าพักโรงแรม CIRCUS CIRCUS, LAS VEGUS หรือระดับเทียบเท่ า

Day 5 (31 Dec 15):
เช้ า

ลาสเวกัส - ลาสเวกัส พรีเมียมเ อาท์ เลท - เมืองเฟสโน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านช้อปปิ ง ลาสเวกัส พรีเมียมเ อาท์ เลท (LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS) เป็ นแหล่งช้
อปปิ ง OUTLETS ที ใหญ่ ที สุ ด ในลาส เวกัส มี แ บรนเนม ที นํา มาลดราคามากมาย เช่ น COACH,
BURBERRY, LACOSTE, DIESEL, A/X, SALVADOR FARRAGAMO, ENERGIES MISS SIXTY,
CALVIN KLEIN ETC. ถือได้ว่าเป็ นสถานทีทีนับช้อปปิ งไม่ควรพลาด

(อิสระอาหารกลางวันเพือความสะดวกแก่การช้ อปปิ ง)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน เมืองใหญ่ อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย เป็ นศูนย์การ
ธนาคารทีมีประสิ ทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ ายตรงเวลาทีสุ ดอาคารสูงสุ ด
เพียงแค่ 20 ชัน จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของทีนี ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความ เป็ นเมืองสําหรับ "มนุ ษย์เดิน
ดิน" มากกว่าหุ่นยนต์
นําท่ านเข้ าพักโรงแรม PARK INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า (เฟรสโน) พร้ อมรับประทานอาหารคํา

Day 6 (1 Jan 16):

เช้ า

เมืองเฟสโน – ซานฟรานซิสโก - Pier 39 - ล่ องอ่ าวซานฟรานซิสโก - เกาะอัลคาทราซ –
Fisherman’s Wharf - สะพานโกลเด้ นเกท - ถนนลอมบาร์ ด - ยูเนียน สแควร์

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซานฟรานซิสโก เมืองทีถือว่าเป็ นเมืองทีติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองทีโรแมนติ
กเมืองหนึ งของประเทศสหรัฐอเมริ กา.... จากนันนําท่ านท่านสู่ ท่ าเรือ หมายเลข 39 (PIER 39) ท่าเรื อ
สัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกทีเต็มไปด้วยนักท่องเทียวจากทัวทุกมุมโลก

นําท่านลงเรื อ ล่องอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงดงามของตัวเมือง ผ่านชม เกาะอัลคาทราซ สถานทีคุมขัง
อาชญากรนามระบือ “อัลคาโปน” ในอดีต หลังจากล่องอ่าวซานฟราน

เทียง

รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
อิสระท่านช้อปปิ ง FISHERMAN’S WHARF ซึงตังอยู่บริ เวณท่าเรื อหมายเลข 39 มีร้านค้าน่ ารักมากมาย
และสิงโตทะเลให้ชมกัน พร้อมกับวิวทีสวยงามของอ่าวซานฟราน นําท่านชม สะพานโกลเด้ นเกท ผลงาน
วิศวกรรมอันลําเลิศปลายยุคปฎิวตั ิอุตสาหกรรมทีออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊ าซ์ ให้ท่านถ่ายรู ป
เป็ นทีระลึกกับสะพานแขวนทีเคยยาวทีสุดในโลก ยาวถึง 4,200 ฟุต กว้าง 90 ฟุต สัญลักษณ์ของนครซานฟ
รานซิสโก จากนันนําท่านสัมผัส ถนนลอมบาร์ ด (ถนนCROOKEST STREET) บางคนเรี ยกว่า ถนนงู เป็ น
ถนนทีคดเคียวทีสุดถนนหนึงในอเมริ กา และเป็ นถนนทีมีชือเสี ยงทีสุ ดในเมืองซานฟรานซิสโก สร้างขึนมา
ตังแต่ปีคศ1922 เพือเชือมถนนไฮด์กบั ถนนลีเวนเวิร์ท โดยไต่ลงมา ตามเนิ นชัน40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหัก
ศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงามประดับมากมาย มีบนั ไดคนเดิน2ข้างทางให้
เดินขึนไปได้ สองข้างทางของถนนนี ขนาบด้วยแมนชันเก่าแก่สวยงามราคาแพง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนันให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ งสิ นค้าแบรนด์เนมดังจากทัวโลกที UNION SQUARE แหล่งช้อปปิ ง
ขนาดใหญ่ทีสุ ด ในเมืองซานฟรานซิ สโก และยังเป็ นแหล่งต้น กําเนิ ดตํานานแห่ งยีนส์ Levi’s เริ มต้นที นี
ซานฟรานซิสโก
สมควรแก่เวลานําท่ านเดินทางสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก.....

Day 7 (2 Jan 16):
00.05 น.

ซานฟรานซิสโก

เหิรฟ้ ากลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไชน่ าแอร์ ไลน์ เทียวบินที CI 3

.................................... บินผ่านข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล ....................................

Day 8 (3 Jan 16):
06.00 น.
07.15 น.
10.05 น.

สนามบินไทเป (ประเทศไต้หวัน) - สนามบินสุ วรรณภูมิ

เดินทางถึงสนามบินไทเป (ประเทศไต้หวัน) เพือแวะเปลียนเครือง
เหิรฟ้ าต่อสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไชน่ าแอร์ ไลน์ เทียวบินที CI 833
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ........

………………….หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม………………….

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการดินทาง
27 ธ.ค. 58 – 3 ม.ค.59

เด็ก อายุ 2-12 ปี

ผู้ใหญ่ พัก

พักเดียว

ห้ องละ 2 ท่ าน

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ไม่ มีเตียง

เพิมท่ านละ

87,900

87,900

82,900

16,000

อัตราค่าบริการนีรวม









ตัวเครื องบินไป–กลับ ชันประหยัด รวมภาษีสนามบินและค่าภาษีนาํ มัน เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารตามทีระบุไว้ในรายการ
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระทีโหลดลงใต้ทอ้ งเครื อง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ นําหนักไม่เกิน 23 กก.
ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน
ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1.5 ล้านบาท **พิเศษให้ความคุม้ ครองกระเป๋ าและไฟท์
ดีเลย์ ทุกๆ 12 ชัวโมง จ่าย 2,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไม่ รวม



ค่าดําเนินการทําหนังสือเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืนใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ









ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา ประมาณ 5,900 บาท (อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลียนแปลง ขึนอยู่กบั เรทเงิน ณ
วันทีชําระ)
ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระทีเกินกว่าสายการบินกําหนด
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 3 USD.X 6 วัน = 18 USD.
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ มาตรฐานวันละ 3 USD.X 8 วัน = 24 USD.

เงือนไขการเดินทาง











บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู้ ดินทางตํากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 15 วัน
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึ งถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื องจากการกระทําที ส่ อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีชําระมาแล้ว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ทีเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภู เขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
ตามจริ งเท่านัน เช่น ค่ามัดจําตัวเครื องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ทียืนวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
กรณีจองทัวร์ และให้ ทางบริษัททําวีซ่าให้ หากวีซ่าไม่ผ่านจะมีค่าบริการ 2,000 บาท
กรณีจองทัวร์ และให้ ทางบริษัททําวีซ่าให้ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเลือนวันเดินทาง ซึงค่า
ทัวร์ อาจมีการเปลียนแปลง ขึนอยู่กบั วันเดินทางทีต้องการทําการจองใหม่ หรือหากต้องการยกเลิกการเดินทาง จะมี
ค่าบริการในการทําวีซ่า 4,000 บาท

การชําระเงิน





ยืนยันการสํ ารองทีนังกับเจ้าหน้าทีฝ่ ายขาย พร้ อมส่ งสํ าเนาหนังสื อเดินทาง
ชําระเงินมัดจํา ท่ านละ 25,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันทีจอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
ค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือทังหมดชําระล่วงหน้า 30วันก่อนเดินทาง
หากท่านไม่ชาํ ระเงินค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไขและขอ
สงวนสิ ทธิ ในการคืนเงินมัดจํา



หลังจากสํารองทีนังเรี ยบร้ อยแล้วเจ้าหน้าทีฝ่ ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอืนทีแจ้งไว้ในโปรแกรม เพือ
ดําเนินการยืนขอวีซ่า (สําหรับประเทศทีต้องทําวีซ่า)

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจําทังหมด
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
 หักเงินมัดจํา 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
 หักเงินมัดจํา 100%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณี ตั วเครื องบิ น เป็ นตั วราคาพิ เ ศษ หรื อตั วแบบ NON-  หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
REFUND
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถ
ยืนขอวีซ่าได้ทัน ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษ ัทฯ ขอคิ ด ค่ าใช้จ่ ายเพิ ม คื อค่ าวีซ่า และค่ าเปลียนชื อตั ว
เครื องบิ น เท่ านัน ทังนี ต้องไม่อยู่ในเงื อนไขตัวที ไม่อนุ ญาตให้เปลียนชื อ และไม่อนุ ญาตให้คืน บัต ร
โดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวี
ซ่าไม่ว่าด้วยเหตุ ผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการ
ยกเลิกพร้อมกันทังหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงือนไขของวันเวลาทียกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที
ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานฑูต ทางบริ ษทั ฯขอแนะนําให้ท่านยืนวีซ่า
แบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็ วกว่าการยืนวีซ่าแบบกรุ๊ ป


ตัวเครืองบิน




ตัวเครื องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชําระค่าใช้จ่ายทีสาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนาํ มันเชือเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราทีทางสายการบินแจ้ง ณ วันทีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึนราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนทีเพิ ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการ
เรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันทีออกตัว

โรงแรมและห้ องพัก











ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึนอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอืนๆ อาจทําให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามทีต้องการ
โดยทัวไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู้ ข้าพักใน 1 ห้องมากทีสุด คือ 3 คนเท่านัน
โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจาํ นวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจําเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดียว และต้อง
ชําระค่าห้องพักเดียวเพิ มด้วย
โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิ ดใช้เครื องปรับอากาศ เนื องจากเป็ นประเทศทีอยู่ในแถบอุณหภูมิตาํ เครื องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน
ในกรณี ทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนทีคิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพือความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง






นําหนักกระเป๋ าสัมภาระทีโหลดลงใต้ทอ้ งเครื อง สายการบินอนุ ญาตท่านละ 2 ใบ นําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรั ม (สําหรับ
ผูโ้ ดยสารชัน Economy Class) หากสัมภาระมีนาํ หนักเกิน สายการบินมีสิทธิเรี ยกเก็บค่าระวางนําหนักเพิ มได้
กระเป๋ าสัมภาระทีสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึนเครื องได้ ต้องมีนาํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ว)
** เงือนไขขึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน

เอกสารประกอบการยืนวีซ่าอเมริกา
ผูท้ ีประสงค์ยนคํ
ื าร้องขอวีซ่า ต้องมาสถานฑูตด้ วยตัวเอง เพือเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาทีสถานทูตนัดหมาย
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ 5,900 บาท (ไม่รวมในราคาทัวร์) (อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลียนแปลง ขึนอยู่กบั เรทเงิน ณ
วันทีชําระ)
 หนังสื อเดินทาง (Passport) ทีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสําหรับติดหน้าวีซ่าเป็ นอย่างน้อย 2
หน้า หากมี หนังสื อเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพือประโยชน์ในการอนุมตั ิวซี ่ าจากสถานทูตฯ
 รู ปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ ว (เป็ นสี เหลียมจัตุรัส) จํานวน 3 รู ป พืนหลังสี ขาว หน้าตรงไม่ใส่ แว่น ไม่ยิ ม (เห็น
สัดส่ วนใบหน้าเกิน 50% ของรู ปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เย็บกระดาษ หรื อเปื อนนําหมึกปากกา (ถ่ ายไม่ เกิน 3 เดือน) เป็ นรู ป
ทีถ่ายจากร้ านเท่านัน (ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายด่วนหรื อโพราลอยด์)
 หลักฐานส่ วนตัว – สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรส
เสี ยชีวติ ), สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี) กรณี เป็ นเด็กอายุตากว่
ํ า 15 ปี ใช้สําเนาใบสู ติบตั ร
 หลัก ฐานการทํา งาน – หนังสื อ รั บรองจากจากหน่ วยงานหรื อบริ ษ ทั ให้ร ะบุ ตาํ แหน่ ง , วัน เริ มทํางาน, อัตราเงิ น เดื อน (เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านัน), กรณี เป็ นเจ้าของธุ รกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกไม่เกิ น 3 เดือน), กรณี
เป็ นนักศึกษาให้ใช้หนังสื อรับรองจากทางสถาบัน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน)
 หลักฐานการเงิน – หนังสื อรับรองการเงิ นจากทางธนาคาร (Bank Guarantee) เอกสารต้องมีอายุไม่เกิ น 15 วัน ก่ อนวันนัด
สัมภาษณ์ , สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน แสดงยอดล่าสุ ดก่อนยืนวีซ่า ภายใน 7 วัน (หากเล่มปั จจุบนั ไม่ถึง 6 เดือน
ต้องถ่ายสําเนาเล่มเก่าด้วย) สถานทูตไม่ รับพิจารณาเงินฝากบั ญชี กระแสรายวัน (นํ าสมุดบั ญชี เงินฝากเล่ มจริ งไปในวันสั มภาษณ์
ด้ วย)
 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นผูอ้ ยู่ภายใต้การอุปการะเลียงดู เช่น ภรรยาทีไม่ได้ทาํ งานให้แสดงเอกสารข้างต้นทังหมดของสามี หรื อผูเ้ ดินทาง
ทีมีคนรับรองค่าใช้จ่าย ให้ใช้เอกสารข้างต้นทังหมดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย
 กรณี ทีเด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้ อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึง ต้องทําหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จาก
อําเภอหรื อเขตทีท่านอยู่ และแสดงเอกสารข้างต้นทังหมดของบิดา-มารดาด้วย
 กรณี เป็ นผูส้ ู งอายุ อายุ 70 ปี ขึนไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สําหรั บผูส้ ู งอายุ ไม่ได้
รวมอยู่ในค่าบริ การ)

หมายเหตุ
1. ก่อนวันสัมภาษณ์วีซ่า 1 วัน จะมีเจ้าหน้าทีแผนกวีซ่าโทรไปนัดเรื องเวลา-สถานที เพืออธิบายข้อมูลและรับเอกสารในการ
สัมภาษณ์

2. ในวันสัมภาษณ์กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย (ไม่จาํ เป็ นต้องมาก่อนเวลา เนืองจากสถานทูตจะให้ เข้ าสั มภาษณ์ ตามเวลานัด
ในเอกสาร)

ข้ อมูลส่ วนตัว (สํ าหรับขอวีซ่าอเมริกา)
กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการขออนุมัตวิ ซี ่ า
Passport Number ................................................................................................................................................................
พาสปอร์ตเคยหายหรื อถูกขโมยหรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่ เหตุผล ..................................................................................
ชือ (ไทย) ...................................................................... นามสกุล (ไทย..................................................................................
ชือ (ENG) ...................................................................... นามสกุล (ENG) .............................................................................
ชือ-นามสกุล เดิม (ในกรณี เคยเปลียนชือ) (ENG) ...................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................
จังหวัดทีเกิด (ENG) ................................................................................................................................................................
ทีอยูป่ ัจจุบนั (ENG) ................................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หย่าร้าง
ชือสถานทีทํางานปัจจุบนั (ENG) ...........................................................................................................................................
ทีอยูท่ ีทํางานปัจจุบนั (ENG) ..................................................................................................................................................
ตําแหน่ง ........................................................................... รายได้ต่อเดือน .............................................................................
หน้าทีทีรับผิดชอบในตําแหน่งงาน .........................................................................................................................................
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) .................................................................... เบอร์ติดต่อ (ทีทํางาน) .......................................................
เบอร์แฟกซ์ (ทีทํางาน) ................................................................ อีเมล์ ..................................................................................
ทีทํางานเดิม
ชือสถานทีทํางานเดิม (ENG) ..................................................................................................................................................
ทีอยูท่ ีทํางานเดิม (ENG) ........................................................................................................................................................
ตําแหน่งเดิม ............................................................................................................................................................................
หน้าทีทีรับผิดชอบในตําแหน่งงาน .........................................................................................................................................
เบอร์ติดต่อทีทํางานเดิม ..........................................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล เดิม (ในกรณี เคยเปลียนชือ) (ENG) ..................................................................................................................
การศึกษาสู งสุ ด
ชือสถาบัน (ENG) ...................................................................................................................................................................
ทีอยูส่ ถาบัน (ENG) ................................................................................................................................................................

สาขาวิชา (ENG) ....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทีเข้ารับการศึกษา (ค.ศ.) ........................................... วัน/เดือน/ปี ทีจบการศึกษา (ค.ศ) ....................................
การศึกษาระดับมัธยมหรือสู งกว่า
ชือสถาบัน (ENG) .................................................................................................................................................................
ทีอยูส่ ถาบัน (ENG) ..............................................................................................................................................................
สาขาวิชา (ENG)...................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทีเข้ารับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วัน/เดือน/ปี ทีจบการศึกษา (ค.ศ) ...........................
ครอบครัว
บิดา ชือ (ENG) ....................................................................... นามสกุล (ENG) ...................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) .............................................................................................................................................................
มารดา ชือ (ENG) ..................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ...........................................................................................................................................................
คู่สมรส ชือ (ENG) ................................................................... นามสกุล (ENG) ..................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) .............................................................................................................................................................
จังหวัดเกิดของคู่สมรส ...........................................................................................................................................................
ประวัตกิ ารเดินทางเข้ า – ออกประเทศอเมริกา
ท่านเคยได้รับวีซ่า USA หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
(ถ้าใช่) ประเภทวีซ่าทีเคยได้รับ ............................................................. วัน/เดือน/ปี ทีเคยได้รับ ..........................................
เลขวีซ่าทีเคยได้รับ ..................................................................................................................................................................
วันเดินทางเข้า USA ล่าสุด ............................................................ ระยะเวลาทีเข้าพัก ..........................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า USA หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
(ถ้าใช่) ประเภทวีซ่าทีเคยถูกปฏิเสธ ...................................................... วัน/เดือน/ปี ทีถูกปฏิเสธ .........................................
ท่านมีใบขับขีที USA หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
(ถ้ามี) หมายเลขใบขับขีเลขที .......................................................... รัฐทีออกใบขับขีให้ ......................................................
ประวัตกิ ารเดินทาง
ประเทศทีเคยเดินทาง (ภายใน 5 ปี หลัง)
1. .....................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................................................................
ข้ อมูลผู้ตดิ ต่อใน USA ถ้ ามี (สําคัญมากกรุ ณากรอกตามความเป็ นจริง เนืองจากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า)

ชือ (ENG) ............................................................................. นามสกุล(ENG)........................................................................
ทีอยู่ (ENG)..............................................................................................................................................................................
มีความสัมพันธ์เป็ น .................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ .............................................................. อีเมล์ ..............................................................................................
ข้ อมูลทัวไป
ภาษาทีพูดได้ ..........................................................................................................................................................................
โรคประจําตัว (ถ้ามี)
รักษาหายแล้วตังแต่ปี ค.ศ. .......................................
อยูใ่ นระหว่างการรักษา
อืน ๆ ..............................................................................................................................................................
อาชีพอิสระทีท่านประกอบอยู.่ ...............................................................................................................................................
ข้ อมูลของผู้มอี ปุ การะคุณ
ชือ-นามสกุล..........................................................................................................................................................................
ทีอยู่ ......................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ ........................................................................................................................................................................
เบอร์โทรติดต่อ ....................................................... Email .................................................................................................

