
 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

รายละเอยีดโปรแกรม 

 

 
Day 1 (27 Dec 15):          กรุงเทพฯ - ไทเป (ไต้หวนั) - ลอสแองเจลิส - ไชนีส เธียเตอร์ - ฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟม 



 
08.00 น.   คณะพร้อมกนั ณ สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูม ิชัน 4 ประตู 8 แถว S เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ 

เจ้าหน้าทีคอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึนเครือง (กรุณามาให้ตรงเวลาเนือง จากกฎของ

สายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 

11.10 น.  เหิรฟ้าสู่ ลอสแองเจลสิ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI 834 

15.40 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) เพอืแวะเปลยีนเครือง 

17.00 น.  เหิรฟ้าต่อสู่ ลอสแองเจลสิ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI 6 
 

.................................... บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล .................................... 
 

12.45 น. เดินทางถึง มหานครลอสแองเจลสิ (LOS ANGELES) (เวลาชา้กว่าประเทศไทย 14 ชม.) นาํท่านผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองลอสแองเจลิส หรือแอลเอ (L.A.) ซึงเป็นเมืองใหญ่ที

มีประชากรมากทีสุดอนัดบั 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึงในศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และ

การบนัเทิง ลอสแองเจลิสตงัอยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชือเมืองลอสแองเจลิส มาจากคาํว่า โลสองัเคเลส (LOS 

ÁNGELES) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึงชือเมืองนันมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" 

เช่นเดียวกบักรุงเทพ จากนันนาํท่านชม ไชนีส เธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึงท่านจะไดถ่้ายรูปกบั

รอยมือ รอยเทา้ของเหล่าดาราชือดงัทีประทบัไวพ้ร้อมชือจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด้ นาํท่าน

ชม ฮอลลวูีดวอล์กออฟเฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทางเทา้ทีอยูส่องขา้งทางถนน ฮอลลี

วดู บูเลวาร์ด ในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต ้ตงัอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส 

รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเทา้ทงัสิน 3 1/2 ไมล ์ฮอลลีวูด วอลก์ ออฟ เฟม ประดบัดว้ย

แผน่หินตบแต่งเป็นรูปดาวหา้แฉก จาํนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชือของนกัแสดง และบุคคลทีมีชือเสียงใน

วงการมายา จาก 5 วงการ ซึงถือเป็นเกียรติสูงสุด สาํหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือกให้จารึกชือ คือ วงการภาพยนตร์ / 

วงการโทรทศัน์ / วงการดนตรี / วงการวิทย ุ/ วงการละครเวที 

 
คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเข้าพกัโรงแรม HOLIDAY INN LA MIRADA, LOS ANGELES หรือระดับเทียบเท่า 



 

 
 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

.....อิสระท่านพกัผ่อนตามอัธยาศัย….. 

(อิสระอาหารกลางวนั และอาหารเย็น เพอืความสะดวกแก่การพกัผ่อน และท่องเทยีว) 
 

หรือท่านใดทีสนใจไป ดิสนีย์แลนด์  เพมิ 3,500 บาท/ท่าน 

(กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนเดนิทาง) 

ดิสนีย์แลนด์ อาณาจกัรสวนสนุกอนัยิงใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ดิสนียแ์ลนด์ ท่านจะไดส้นุกกบัสวน

สนุกดิสนีย ์เต็มวนัอยา่งจุใจและคุม้ค่า ฟรีเครืองเล่นทุกชนิด ท่านจะไดพ้บกบัเครืองเล่นอนัทนัสมยันและสุด

สนุกทีสุดแห่งใหม่ของโลก ซึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ขายของที

ระลึกและร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกบั รถไฟไอนาํโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอนัยงิใหญ่ 

ท่านจะพบกบัตวัการ์ตูนขวญั ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นทีระลึก TOMORROW LAND ท่านจะไดส้นุกกบัเครือง

เล่นแนวโลกอนาคตอนัทนัสมยั SPACE MOUNTAIN เครืองเล่นทีสนุกสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO 

BLASTERS เครือง เล่นทีปกป้องจกัรวาลยงิต่อสูผู้รุ้กรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครืองเล่นขบัยาน

อวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกบัเมืองเทพนิยายท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยงิใหญ่ตระการตาและ

ตวัการ์ตูนที ท่านชืนชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท์ เจา้หญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกีเมาท์ หมีพลูและเพือนๆตัว

การ์ตูน อนัเป็นทีใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอนัตืนเต้น JUNGLE 

RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอนัน่าสนุกสนานผจญภยักบัสัตว์ป่าอนัน่าตืนเต้นนานาชนิด TARZAN'S 

TREEHOUSE บา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ท่านจะไดพ้บกบั FESTIVEL OF THE LION KING เพลิดเพลิน กบั

โชวอ์นัยิงใหญ่ตระการตาของเหล่าตวัการ์ตูนในเรืองไลออ้นคิงค ์RAFTS TO TARZAN?S TREEHOUSE 

สนุกกบัการล่องแพขา้มสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัเสียงดนตรี แห่งป่าอนัไพเราะ

พร้อมกบัตืนเตน้กบัสายนาํอนัเยน็ฉาํ  

(อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเยน็เพอืความสะดวกแก่การท่องเทียวในสวนสนุก) 

Day 2 (28 Dec 15):       อิสระพกัผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลอืกซือดสินีย์แลนด์ 



 

 
 นําท่านเข้าพกัโรงแรม HOLIDAY INN LA MIRADA, LOS ANGELES หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเชา้นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงลาสเวกสั เป็นเมืองทีตงัอยูใ่นมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานทีที

ชาวอเมริกนัและคนทวั โลก ใหฉ้ายาว่า "เมอืงแห่งคนบาป" (SIN CITY) ลาสเวกสัเป็นสถาณทีทีมีลกัษณะ

พิเศษ เพราะเมืองทงั เมืองเจริญเติบโตขึนมาจากความกา้วหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลกั ให้

นกัท่องเทียวหลงัไหลเขา้มา ต่อมาก็ไดพ้ฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศนูยแ์สดงสินคา้ ศนูย์

ประชุม ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ซึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกว่าทีอืนในโลก 

จะหาไดค่้อนขา้งยากทีจะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตวักนัอย่างแน่นหนาใน บริเวณใกลเ้คียงกนั

เหมือนกบัเมืองลาสเวกสั  

เทียง   รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชอ้ปปิงที ซิทาเดลเอาท์เลท เซ็นเตอร์ (CITADEL OUTLET) ซึงสถานทีชอ้ปปิงมีสถานทีตงัทีใหญ่

และเป็นเอาทเ์ลท็ใหญ่ทีสุดในนครลอสแองเจิลลิ มีบริเวณใหญ่โตและกวา้งขวาง ประกอบดว้ยร้านคา้แบรนด์

เนมดงัทงัหลายทีมีร้านคา้อยูม่ากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30% - 70 % จากราคาปกติของสินคา้แบรนด์

เนม เหมาะสาํหรับทุกท่าน ทุกวยั เช่น GUESS, NINE WEST, H&M, COACH, BILLABONG, CALVIN 

KLEIN, and DKNY 

 
 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมอืงลาสเวกสั ให้ท่านอิสระชอ้ปปิง ณ ศูนยก์ารคา้ภายในเมือง หรือ

เสียงโชคตามอธัยาศยั และเพลิดเพลินกับโชว์ทีจัดแสดงไวห้น้าโรงแรมแต่ละแห่งใน ย่าน Strip ของ

ลาสเวกสั เช่น โชวภ์ูเขาไฟระเบิดที Mirage, โชวโ์จรสลดัทีโรงแรม Treasure Island, โชวน์าํพุเตน้ระบาํที 

Day 3 (29 Dec 15):        ลอสแองเจลิส - ซิทาเดลเอาท์เลท เซ็นเตอร์ - ลาสเวกัส - อิสระช้อปปิง  

    หรือเสียงโชค และเพลิดเพลนิกับโชว์ ย่าน Strip 



 
Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครืองเล่นวาดเสียวต่างๆทีตงัอยู่สูง ทีสุดในโลกในโรงแรม  Stratosphere, 

ชมหนึงในพระพรหมของไทยซึงตงัอยูที่โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟล และประตูชยั ซึงจาํลองจาก

ปารีสพร้อมทงัชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเข้าพกัโรงแรม CIRCUS CIRCUS, LAS VEGUS หรือระดับเทียบเท่า 

 
 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม อุทยานแห่งชาตแิกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) สิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติทียงิใหญ่แห่งหนึง

ของโลก ประติมากรรมอนัมหึมามหาศาลนีธรรมชาติไดส้ร้างขึนในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ลา้นปีจากการ

กดัเซาะของแม่นาํโคโรลาโด ้และกระแสลม ฝน หิมะ จนกลายเป็นหุบเขาทีมีความยาว 446 กม. จุดทีกวา้ง

ทีสุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็น สิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก   

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ จุดบริการอาหารของอุทยาน 

ให้ท่านเดินชมบน WEST RIM + SKY WALK สะพานกระจกทีสร้างยืนเขา้ไปในหุบผา ซึงสูงจากพืน

แม่นาํกว่า 1,200 เมตร ทีจะทาํให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ ซึงทาํให้ตืนเตน้และหวาดเสียวพร้อม

เลือกซือสินคา้ของทีระลึก 

Day 4 (30 Dec 15):           ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาตแิกรนด์แคนย่อน + SKY WALK 



 

 
นําท่านเข้าพกัโรงแรม CIRCUS CIRCUS, LAS VEGUS หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนนันาํท่านชอ้ปปิง ลาสเวกัส พรีเมียมเ อาท์เลท (LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS) เป็นแหล่งช้

อปปิ ง OUTLETS ทีใหญ่ทีสุดในลาส เวกัส มีแบรนเนม ทีนํามาลดราคามากมาย เช่น COACH, 

BURBERRY, LACOSTE, DIESEL, A/X, SALVADOR FARRAGAMO, ENERGIES MISS SIXTY, 

CALVIN KLEIN ETC. ถือไดว้่าเป็นสถานทีทีนบัชอ้ปปิงไม่ควรพลาด 

 

(อสิระอาหารกลางวนัเพอืความสะดวกแก่การช้อปปิง) 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน เมืองใหญ่ อนัดบั 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนยก์าร

ธนาคารทีมีประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลาทีสุดอาคารสูงสุด 

เพียงแค่ 20 ชนั จึงไม่บดบงัทิวทศัน์ชนบทของทีนี ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความ เป็นเมืองสาํหรับ "มนุษยเ์ดิน

ดิน" มากกว่าหุ่นยนต ์

  นําท่านเข้าพกัโรงแรม PARK INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า (เฟรสโน) พร้อมรับประทานอาหารคาํ 

 
 

 

Day 5 (31 Dec 15):           ลาสเวกัส - ลาสเวกัส พรีเมียมเ อาท์เลท - เมืองเฟสโน 

Day 6 (1 Jan 16):       เมืองเฟสโน – ซานฟรานซิสโก - Pier 39 - ล่องอ่าวซานฟรานซิสโก - เกาะอัลคาทราซ –  

   Fisherman’s Wharf - สะพานโกลเด้นเกท - ถนนลอมบาร์ด - ยูเนียน สแควร์ 

 



 
 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมอืงซานฟรานซิสโก เมืองทีถือว่าเป็นเมืองทีติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองทีโรแมนติ

กเมืองหนึงของประเทศสหรัฐอเมริกา.... จากนันนําท่านท่านสู่ ท่าเรือหมายเลข 39 (PIER 39) ท่าเรือ

สญัลกัษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกทีเต็มไปดว้ยนกัท่องเทียวจากทวัทุกมุมโลก 

นาํท่านลงเรือ ล่องอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงดงามของตวัเมือง ผ่านชม เกาะอัลคาทราซ สถานทีคุมขงั

อาชญากรนามระบือ “อลัคาโปน” ในอดีต หลงัจากล่องอ่าวซานฟราน 

 
เทียง  รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร 

อิสระท่านชอ้ปปิง FISHERMAN’S WHARF ซึงตงัอยู่บริเวณท่าเรือหมายเลข 39 มีร้านคา้น่ารักมากมาย 

และสิงโตทะเลใหช้มกนั พร้อมกบัวิวทีสวยงามของอ่าวซานฟราน นาํท่านชม สะพานโกลเด้นเกท ผลงาน

วิศวกรรมอนัลาํเลิศปลายยคุปฎิวติัอุตสาหกรรมทีออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ ์ใหท่้านถ่ายรูป

เป็นทีระลึกกบัสะพานแขวนทีเคยยาวทีสุดในโลก ยาวถึง 4,200 ฟุต กวา้ง 90 ฟุต สัญลกัษณ์ของนครซานฟ

รานซิสโก จากนนันาํท่านสัมผสั ถนนลอมบาร์ด (ถนนCROOKEST STREET) บางคนเรียกว่า ถนนงู เป็น

ถนนทีคดเคียวทีสุดถนนหนึงในอเมริกา และเป็นถนนทีมีชือเสียงทีสุดในเมืองซานฟรานซิสโก สร้างขึนมา

ตงัแต่ปีคศ1922 เพือเชือมถนนไฮดก์บัถนนลีเวนเวิร์ท โดยไต่ลงมา ตามเนินชนั40 องศา ซิกแซก 8 โคง้หัก

ศอกแบบวนัเวยข์าลง ระหว่างโคง้ตกแต่งตน้ไมด้อกไมส้วยงามประดบัมากมาย มีบนัไดคนเดิน2ขา้งทางให้

เดินขึนไปได ้สองขา้งทางของถนนนี ขนาบดว้ยแมนชนัเก่าแก่สวยงามราคาแพง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนันให้ท่านอิสระกบัการชอ้ปปิงสินคา้แบรนด์เนมดงัจากทวัโลกที  UNION SQUARE แหล่งชอ้ปปิง

ขนาดใหญ่ทีสุดในเมืองซานฟรานซิสโก และยงัเป็นแหล่งตน้กาํเนิดตาํนานแห่งยีนส์ Levi’s เริมต้นทีนี 

ซานฟรานซิสโก 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก..... 

 
 

 

00.05 น.  เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI 3 
 

.................................... บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล .................................... 
 

 

 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) เพอืแวะเปลยีนเครือง 

07.15 น.  เหิรฟ้าต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI 833 

10.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ........ 
 

………………….หมายเหต:ุ โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม…………………. 
 

 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการดินทาง 

ผู้ใหญ่ พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี พักเดียว 

เพิมท่านละ พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 

27 ธ.ค. 58 – 3 ม.ค.59 89,900 89,900 84,900 16,000 
 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 

 ตวัเครืองบินไป–กลบั ชนัประหยดั รวมภาษีสนามบินและค่าภาษีนาํมนั เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าอาหารตามทีระบุไวใ้นรายการ 

 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  

 ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดลงใตท้อ้งเครือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 23 กก.  

Day 7 (2 Jan 16):          ซานฟรานซิสโก 

Day 8 (3 Jan 16):         สนามบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) - สนามบินสุวรรณภูม ิ



 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจาํนวน 1 ท่าน 

 ค่าประกนัสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1.5 ลา้นบาท **พิเศษให้ความคุม้ครองกระเป๋าและไฟท์

ดีเลย ์ทุกๆ 12 ชวัโมง จ่าย 2,000 บาท 
 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยนืใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสหรัฐอเมริกา ประมาณ 5,900 บาท (อตัราค่าธรรมเนียมอาจมกีารเปลยีนแปลง ขนึอยู่กบัเรทเงิน ณ 

วนัทีชําระ) ฟรีค่าบริการ  

 ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีเกินกว่าสายการบินกาํหนด  

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 ค่าทิปพนกังานขับรถ มาตรฐานวนัละ 3 USD.X 6 วนั = 18 USD.     

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวนัละ 3 USD.X 8 วนั = 24 USD.     
 

เงอืนไขการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางตาํกว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเนืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน

ตามจริงเท่านนั เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีทียนืวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณจีองทัวร์ และให้ทางบริษัททําวซ่ีาให้ หากวซ่ีาไม่ผ่านจะมค่ีาบริการ 2,000 บาท 

 กรณจีองทัวร์ และให้ทางบริษัททําวซ่ีาให้ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธเิลอืนวนัเดนิทาง ซึงค่า

ทัวร์อาจมกีารเปลยีนแปลง ขนึอยู่กบัวนัเดินทางทีต้องการทําการจองใหม่ หรือหากต้องการยกเลกิการเดินทาง จะมี

ค่าบริการในการทําวซ่ีา 4,000 บาท 
 

การชําระเงิน 



 
 ยืนยันการสํารองทีนังกบัเจา้หนา้ทีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง 

 ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจอง เงินมดัจาํถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือทงัหมดชาํระล่วงหนา้ 30วนัก่อนเดินทาง 

 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไขและขอ

สงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํ 

 หลงัจากสํารองทีนงัเรียบร้อยแลว้เจา้หนา้ทีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอืนทีแจง้ไวใ้นโปรแกรม เพือ

ดาํเนินการยืนขอวซ่ีา (สําหรับประเทศทีตอ้งทาํวซ่ีา) 

 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั 

 คืนเงินมดัจาํทงัหมด 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั 

 หกัเงินมดัจาํ 50%/ท่าน 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 หกัเงินมดัจาํ 100%/ท่าน 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 หกัเงินค่าทวัร์ 50%/ท่าน 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง 

กรณีตั วเครืองบินเป็นตั วราคาพิเศษ หรือตั วแบบ NON-

REFUND 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 

 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 

 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถ

ยืนขอวีซ่าได้ทันตามกาํหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม คือค่าวีซ่า และค่าเปลียนชือตั ว

เครืองบินเท่านัน ทังนีต้องไม่อยู่ในเงือนไขตวัทีไม่อนุญาตให้เปลียนชือ และไม่อนุญาตให้คืนบัตร

โดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวี



 
ซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการ

ยกเลิกพร้อมกนัทงัหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที

ท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานฑูต ทางบริษทัฯขอแนะนาํให้ท่านยืนวีซ่า

แบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยนืวีซ่าแบบกรุ๊ป 
 

 

ตวัเครืองบิน 

 ตวัเครืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายทีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกาํหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนาํมนัเชือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราทีทางสายการบินแจง้ ณ วนัทีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนทีเพิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการ

เรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 

 

โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัขึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอืนๆ อาจทาํใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ  

 โดยทวัไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากทีสุด คือ 3 คนเท่านนั 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดียว และตอ้ง

ชาํระค่าหอ้งพกัเดียวเพิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้ครืองปรับอากาศ เนืองจากเป็นประเทศทีอยู่ในแถบอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนทีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 

 นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดลงใตท้อ้งเครือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ นาํหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (สาํหรับ

ผูโ้ดยสารชนั Economy Class) หากสมัภาระมีนาํหนกัเกิน สายการบินมีสิทธิเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมได ้

 กระเป๋าสมัภาระทีสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิว)  

 ** เงือนไขขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน 

 



 
 

เอกสารประกอบการยืนวซ่ีาอเมริกา 

ผูที้ประสงคย์นืคาํร้องขอวีซ่า ต้องมาสถานฑูตด้วยตวัเอง  เพือเขา้รับการสมัภาษณ์ตามเวลาทีสถานทูตนดัหมาย 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 5,900 บาท (ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอาจมกีารเปลยีนแปลง) + ไม่คดิค่าบริการ (ไม่รวมในราคาทัวร์) 

 หนงัสือเดินทาง (Passport) ทีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสําหรับติดหน้าวีซ่าเป็น อ ย่ า ง

นอ้ย 2 หนา้ หากมี หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพือประโยชน์ในการอนุมติัวีซ่าจาก

สถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิว (เป็นสีเหลียมจตุัรัส) จาํนวน 3 รูป พืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แวน่ ไม่ยิ ม (เห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% 

ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขดูขีด รอยแมก๊ เยบ็กระดาษ หรือเปือนนาํหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) เป็นรูปทีถ่ายจากร้านเท่านนั (ไม่

อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์   

 หลกัฐานส่วนตวั – สําเนาทะเบียนบา้น, สําเนาบตัรประชาชน, สําเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส

เสียชีวติ), สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) กรณีเป็นเดก็อายุตาํกวา่ 15 ปีใชส้ําเนาใบสูติบตัร  

 หลกัฐานการทาํงาน – หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั ให้ระบุตาํแหน่ง, วนัเริมทาํงาน, อตัราเงินเดือน (เป็น

ภาษาอังกฤษเท่านัน), กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไม่เกิน 3 เดือน), กรณี

เป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน) 

 หลกัฐานการเงิน – หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (Bank Guarantee) เอกสารตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั ก่อนวนันัด

สมัภาษณ์ , สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน แสดงยอดล่าสุดก่อนยืนวีซ่า ภายใน 7 วนั (หากเล่มปัจจุบนัไม่ถึง 6 เดือน 

ตอ้งถ่ายสําเนาเล่มเก่าดว้ย) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน (นําสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงไปในวันสัมภาษณ์

ด้วย) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยู่ภายใตก้ารอุปการะเลียงดู เช่น ภรรยาทีไม่ไดท้าํงานใหแ้สดงเอกสารขา้งตน้ทงัหมดของสามี หรือผูเ้ดินทาง

ทีมีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทงัหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

 กรณีทีเดก็อายุตาํกวา่ 18 ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง ตอ้งทาํหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จาก

อาํเภอหรือเขตทีท่านอยู่ และแสดงเอกสารขา้งตน้ทงัหมดของบิดา-มารดาดว้ย 

 กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีขึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย์ สําหรับผูสู้งอายุ ไม่ได้

รวมอยู่ในค่าบริการ) 
 

หมายเหตุ  

1. ก่อนวนัสมัภาษณ์วีซ่า 1 วนั จะมีเจา้หนา้ทีแผนกวีซ่าโทรไปนดัเรืองเวลา-สถานที เพืออธิบายขอ้มลูและรับเอกสารในการ

สมัภาษณ์ 

2. ในวนัสมัภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย (ไม่จาํเป็นต้องมาก่อนเวลา เนืองจากสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลานัด

ในเอกสาร) 

 

ข้อมูลส่วนตวั (สําหรับขอวซ่ีาอเมริกา) 



 
กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการขออนุมัตวิซ่ีา 

Passport Number ................................................................................................................................................................ 

พาสปอร์ตเคยหายหรือถกูขโมยหรือไม่      ใช่          ไม่ใช่  เหตุผล .................................................................................. 

ชือ (ไทย) ...................................................................... นามสกุล (ไทย.................................................................................. 

ชือ (ENG) ...................................................................... นามสกุล (ENG) ............................................................................. 

ชือ-นามสกุล เดิม (ในกรณีเคยเปลียนชือ) (ENG) ................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเกิด (ENG) ................................................................................................................................................................ 

ทีอยูปั่จจุบนั (ENG) ................................................................................................................................................................ 

สถานภาพ        โสด   แต่งงาน         หยา่ร้าง 

ชือสถานทีทาํงานปัจจุบนั (ENG) ........................................................................................................................................... 

ทีอยูที่ทาํงานปัจจุบนั (ENG) .................................................................................................................................................. 

ตาํแหน่ง ........................................................................... รายไดต่้อเดือน ............................................................................. 

หนา้ทีทีรับผดิชอบในตาํแหน่งงาน ......................................................................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ (มือถือ) .................................................................... เบอร์ติดต่อ (ทีทาํงาน) ....................................................... 

เบอร์แฟกซ ์(ทีทาํงาน) ................................................................ อีเมล ์.................................................................................. 

ทีทํางานเดิม 

ชือสถานทีทาํงานเดิม (ENG) .................................................................................................................................................. 

ทีอยูที่ทาํงานเดิม (ENG) ........................................................................................................................................................ 

ตาํแหน่งเดิม ............................................................................................................................................................................ 

หนา้ทีทีรับผดิชอบในตาํแหน่งงาน ......................................................................................................................................... 

เบอร์ติดต่อทีทาํงานเดิม .......................................................................................................................................................... 

ชือ-นามสกุล เดิม (ในกรณีเคยเปลียนชือ) (ENG) .................................................................................................................. 

การศึกษาสูงสุด 

ชือสถาบนั (ENG) ...................................................................................................................................................................  

ทีอยูส่ถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................ 

สาขาวิชา (ENG)  .................................................................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี ทีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ........................................... วนั/เดือน/ปี ทีจบการศึกษา (ค.ศ) .................................... 
 

การศึกษาระดับมธัยมหรือสูงกว่า 

ชือสถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................. 

ทีอยูส่ถาบนั (ENG) .............................................................................................................................................................. 



 
สาขาวิชา (ENG)................................................................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี ทีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วนั/เดือน/ปี ทีจบการศึกษา (ค.ศ) ........................... 

ครอบครัว 

บิดา ชือ (ENG) ....................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................. 

มารดา ชือ (ENG) ..................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................ 

วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ........................................................................................................................................................... 

คู่สมรส ชือ (ENG) ................................................................... นามสกุล (ENG) .................................................................. 

วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................. 

จงัหวดัเกิดของคู่สมรส ........................................................................................................................................................... 
 

ประวตักิารเดนิทางเข้า – ออกประเทศอเมริกา 

ท่านเคยไดรั้บวีซ่า USA หรือไม่   ใช่  ไม่ใช่ 

(ถา้ใช่) ประเภทวีซ่าทีเคยไดรั้บ ............................................................. วนั/เดือน/ปี ทีเคยไดรั้บ .......................................... 

เลขวีซ่าทีเคยไดรั้บ .................................................................................................................................................................. 

วนัเดินทางเขา้ USA ล่าสุด ............................................................ ระยะเวลาทีเขา้พกั .......................................................... 

ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่า USA หรือไม่  ใช่   ไม่ใช่    

(ถา้ใช่) ประเภทวีซ่าทีเคยถกูปฏิเสธ ...................................................... วนั/เดือน/ปี ทีถกูปฏิเสธ ......................................... 

ท่านมีใบขบัขีที USA หรือไม่    ใช่   ไม่ใช่ 

(ถา้มี) หมายเลขใบขบัขีเลขที .......................................................... รัฐทีออกใบขบัขีให ้...................................................... 
 

ประวตักิารเดนิทาง  ประเทศทีเคยเดินทาง (ภายใน 5 ปีหลงั) 

1.     ..................................................................................................................................................................................... 

2.     ..................................................................................................................................................................................... 

3.     ..................................................................................................................................................................................... 

4.     .................................................................................................................................................................................... 

5.     ..................................................................................................................................................................................... 

ข้อมูลผู้ตดิต่อใน USA ถ้าม ี(สําคญัมากกรุณากรอกตามความเป็นจริง เนืองจากมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

ชือ (ENG) ............................................................................. นามสกุล(ENG)........................................................................ 

ทีอยู ่(ENG).............................................................................................................................................................................. 

มีความสมัพนัธเ์ป็น ................................................................................................................................................................. 

เบอร์โทรศพัท ์.............................................................. อีเมล ์.............................................................................................. 
 

ข้อมูลทัวไป 



 
ภาษาทีพดูได ้.......................................................................................................................................................................... 

โรคประจาํตวั (ถา้มี) 

รักษาหายแลว้ตงัแต่ปี ค.ศ. .......................................     อยูใ่นระหว่างการรักษา 

 อืน ๆ .............................................................................................................................................................. 

อาชีพอิสระทีท่านประกอบอยู.่............................................................................................................................................... 
 

ข้อมูลของผู้มอีปุการะคุณ       

ชือ-นามสกุล.......................................................................................................................................................................... 

ทีอยู ่...................................................................................................................................................................................... 

ความสมัพนัธ ์........................................................................................................................................................................ 

เบอร์โทรติดต่อ ....................................................... Email ................................................................................................... 
 

 

 

 


