
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

เทียวครบ 3 มหานครดัง ลอสแองเจลิส  ลาสเวกสั และซานฟรานซิสโก 

เพลินเพลินกับดินแดนทีใครๆก็ใฝ่ฝันจะมาเยือน พบกับสวนสนุกใหม่และใหญ่ทีสุดของโลก “ดิสนีย์แลนด์ “ 

ให้ท่านได้สนุกกับการเสียงโชค หรือชมความอลังการต่างๆทีย่าน STRIP เทียว ลาสเวกัส ฉายา “เมืองแห่งบาป “ 

สัมผสัความยิงใหญ่ของสิงมหัศจรรย์ของโลก อุทยานแห่งชาตแิกรนด์แคนย่อน ฝัง WEST RIM+SKY WALK 

ช้อปปิงเอ้าท์เล็ทดังกับสินค้าแบรนด์กว่า 200 ร้านค้า อาทิเช่น 



 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ- ลอสแอนเจลิส 

DESERT PREMIUM OUTLET และ LAS VEGAS PREMIUM OUTLET 

พร้อมเดินทางโดยสายการบินประจาํชาติ ไชน่า แอร์ไลน์  

 

รายละเอียดโปรแกรม 

  

 

08.30น. คณะพบกนัท ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ 

11.15 น. ออกเดินทางสู่ลอสแองเจลสิ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI 834 

15.55 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวนั เพอืแวะเปลยีนเครือง 

17.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ลอสแองเจลสิ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI 6 

 

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

14.10 น. เดินทางถึง มหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 14 ชม.) นาํท่านผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และเดินทางเขา้สู่ ตวัเมอืงลอสแองเจลิส หรือแอลเอ (L.A.) ซึงเป็นเมือง

ใหญ่ทีมีประชากรมากทีสุดอนัดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึงในศูนยก์ลางทางด้านเศรษฐกิจ 

วฒันธรรม และการบนัเทิง ลอสแองเจลิสตงัอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชือเมืองลอสแองเจลิส มาจากคาํว่า 

โลสองัเคเลส (LOS ÁNGELES) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึงชือเมืองนันมีความหมายว่า 

"เมืองแห่งเทพ" เช่นเดียวกบักรุงเทพ จากนนันาํท่านชม ไชนีส เธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึงท่าน

จะไดถ่้ายรูปกบัรอยมือ รอยเทา้ของเหล่าดาราชือดงัทีประทบัไวพ้ร้อมชือจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนน

ฮอลลีวูด้ นาํท่านชม ฮอลลวูีดวอล์กออฟเฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทางเทา้ทีอยู่สอง

ขา้งทางถนน ฮอลลีวดู บูเลวาร์ด ในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต ้ตงัอยู่ในฮอลลี

วูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเทา้ทงัสิน 3 1/2 ไมล ์ฮอลลีวูด วอลก์ 

ออฟ เฟม ประดบัดว้ยแผน่หินตบแต่งเป็นรูปดาวหา้แฉก จาํนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชือของนักแสดง 

และบุคคลทีมีชือเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึงถือเป็นเกียรติสูงสุด สาํหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือกให้จารึก

ชือ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทศัน์ / วงการดนตรี / วงการวิทย ุ/ วงการละครเวที 

 

 

 

 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 



 

วนัทีสอง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

 นําท่านเข้าสู่ทีพกัHOLIDAY INN BUENA PARK HOTELหรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

นาํท่านเขา้สู่ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ อาณาจกัรสวนสนุกอนัยงิใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ดิสนียแ์ลนด ์ท่าน

จะไดส้นุกกบัสวนสนุกดิสนีย ์เต็มวนัอยา่งจุใจและคุม้ค่า ฟรีเครืองเล่นทุกชนิด ท่านจะไดพ้บกบัเครืองเล่น

อนัทนัสมยันและสุดสนุกทีสุดแห่งใหม่ของโลก ซึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านจะได้

พบกบัร้านคา้ขายของทีระลึกและร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกบั รถไฟไอนาํโบราณรอบสวนสนุกและ

ขบวนพาเหรดอนัยงิใหญ่ ท่านจะพบกบัตวัการ์ตูนขวญั ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นทีระลึก TOMORROW LAND 

ท่านจะได้สนุกกบัเครืองเล่นแนวโลกอนาคตอนัทันสมยั SPACE MOUNTAIN เครืองเล่นทีสนุกสุดๆ 

BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครือง เล่นทีปกป้องจกัรวาลยงิต่อสู้ผูรุ้กรานพร้อมเก็บคะแนน 

ORBITORN เครืองเล่นขบัยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกบัเมืองเทพนิยายท่านจะไดพ้บ

กบัโชวอ์นัยงิใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตูนที ท่านชืนชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท์ เจา้หญิงนิทรา ซินเดอเรลา 

มิกกีเมาท ์หมีพลแูละเพือนๆตวัการ์ตูน อนัเป็นทีใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการ

ผจญภยัอนัตืนเตน้ JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอนัน่าสนุกสนานผจญภยักบัสัตวป่์าอนัน่า

ตืนเตน้นานาชนิด TARZAN'S TREEHOUSE บา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ท่านจะไดพ้บกบั FESTIVEL OF 

THE LION KING เพลิดเพลิน กบัโชวอ์นัยงิใหญ่ตระการตาของเหล่าตวัการ์ตูนในเรืองไลออ้นคิงคR์AFTS 

TO TARZAN?S TREEHOUSE สนุกกบัการล่องแพขา้มสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน

กบัเสียงดนตรี แห่งป่าอนัไพเราะพร้อมกบัตืนเตน้กบัสายนาํอนัเยน็ฉาํ 

(อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเยน็เพอืความสะดวกแก่การท่องเทียวในสวนสนุก) 

 

 

 

 
 

 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั HOLIDAY INN BUENA PARKHOTELหรือระดับเทียบเท่า 



 

วนัทีสาม ลอสแองเจลิส - ลาสเวกัส - อิสระช้อปปิง DESERT HILLS PREMIUM OUTLETS- ย่าน 

STRIP 

 

  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

จากนันนาํท่านเดินทางไปยงั เมืองลาสเวกัส ระหว่างทางแวะ ช้อปปิง ณ DESERT HILLS PREMIUM 

OUTLETS ท่านจะไดซื้อสินคา้ทงัเสือผา้ รองเทา้และของใชต่้างๆมากมายกว่า 200 ร้านคา้ พร้อมทงัสิง

บนัเทิงต่างๆมากมาย อาทิเช่น โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร โซนเกมส์ และอืนๆ  

 

 

 

 

 

 

เทียง รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร 

เดินทางต่อถึง เมอืงลาสเวกสั (LAS VEGAS) เมืองทีเจริญเติบโตขึนมาจากความกา้วหน้าของกิจการพนัน

เป็นแรงดึงดูดใหน้กัท่องเทียวหลงัไหลเขา้มา ต่อมาไดมี้การพฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม 

ศนูยแ์สดงสินคา้ ศนูยป์ระชุม ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ 

 

 

 

 

 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 หลงัจากรับประทานอาหารคาํ ใหท่้านอิสระชอ้ปปิง ณ ศูนยก์ารคา้ภายในเมือง หรือเสียงโชคตามอธัยาศยั 

และเพลิดเพลินกบัโชวที์จดัแสดงไวห้นา้โรงแรมแต่ละแห่งใน ย่าน STRIP ของลาสเวกสั เช่น โชวภ์ูเขาไฟ

ระเบิดที MIRAGE, โชวโ์จรสลดัทีโรงแรม TREASUREISLAND, โชวน์าํพุเตน้ระบาํที BELLAGIO ฯลฯ 

ชมรถไฟเหาะและเครืองเล่นวาดเสียวต่างๆทีตงัอยูสู่ง ทีสุดในโลกในโรงแรม  STRATOSPHERE, ชมหนึง

ในพระพรหมของไทยซึงตงัอยู่ทีโรงแรม CAESARPALACE, ชมหอไอเฟล และประตูชยั ซึงจาํลองจาก

ปารีสพร้อมทงัชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN 

 

 

 



 

วนัทีสี อุทยานแห่งชาตแิกรนด์แคนยอน 

วนัทีห้า อิสระช้อปปิง ลาสเวกัส พรีเมียมเ อาท์เลท – เมืองเฟรสโน่ 

 

 
 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั CIRCUS CIRCUS LAS VEGAS HOTELหรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

นาํท่านชม แกรนด์แคนยอน GRAND CANYON  สิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติทียิงใหญ่แห่งหนึงของโลก 

ประติมากรรมอนัมหึมามหาศาลนีธรรมชาติไดส้ร้างขึนในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ลา้นปีจากการกดัเซาะ

ของแม่นาํโคโรลาโด ้และกระแสลม ฝน หิมะ จนกลายเป็นหุบเขาทีมีความยาว 446 กม. จุดทีกวา้งทีสุด 29 

กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็น สิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก  ให้ท่านเดินชมบน WEST 

RIM + SKY WALK สะพานกระจกทีสร้างยนืเขา้ไปในหุบผา ทีจะทาํใหท่้านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ

ซึงทาํให้ ตืนเตน้และหวาดเสียวพร้อมเลือกซือสินค้าของทีระลึก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่

ลาสเวกสั… 

 

 

 

 

 
 

(บริการอาหารกลางวนัระหว่างทัวร์แกรนด์แคนยอน) 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั CIRCUS CIRCUS LAS VEGAS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 



 

วนัทีหก เมืองเฟสโน – ซานฟรานซิสโก - PIER 39 - ล่องอ่าวซานฟรานซิสโก – เกาะอัลคาทราซ – 

FISHERMAN’S WHARF - สะพานโกลเด้นเกท - ถนนลอมบาร์ด - ยูเนียนสแควร์ 

จากนนันาํท่าน ช้อปปิง ลาสเวกสั พรีเมยีมเอาท์เลท (LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS) เป็นแหล่ง   

ชอ้ปปิง OUTLETS ทีใหญ่ทีสุดในลาส เวกสั มีแบรนดเ์นม ทีนาํมาลดราคามากมาย เช่น COACH, 

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

CALVIN KLEIN ETC. ถือไดว้่าเป็นสถานทีทีนกัชอ้ปปิงไม่ควรพลาด 

 

 

 

 
 

เทียง รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน เมืองใหญ่ อนัดบั 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนยก์าร

ธนาคารทีมีประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลาทีสุดอาคารสูงสุด 

เพียงแค่ 20 ชนั จึงไม่บดบงัทิวทศัน์ชนบทของทีนี ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความ เป็นเมืองสาํหรับ "มนุษยเ์ดิน

ดิน" มากกว่าหุ่นยนต ์

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั DOUBLE TREE FRESNO HOTELหรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

 จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมอืงซานฟรานซิสโก เมืองทีถือว่าเป็นเมืองทีติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองทีโรแมน

ติกเมืองหนึงของประเทศสหรัฐอเมริกา จากนันนาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหมายเลข 39 (PIER 39) ท่าเรือ

สัญลกัษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกทีเต็มไปดว้ยนักท่องเทียวจากทวัทุกมุมโลก นําท่านลงเรือ ล่องอ่าว

ซานฟรานซิสโก ชมความงดงามของตวัเมือง ผ่านชม เกาะอัลคาทราซ สถานทีคุมขงัอาชญากรนามระบือ 

“อลัคาโปน” ในอดีต หลงัจากล่องอ่าวซานฟราน 



 

วนัทีเจด็ ซานฟรานซิสโก 

 

 

 

 

 
 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร 

อสิระท่านช้อปปิง FISHERMAN’S WHARF ซึงตงัอยู่บริเวณท่าเรือหมายเลข 39 มีร้านคา้น่ารักมากมาย 

และสิงโตทะเลให้ชมกนั พร้อมกบัวิวทีสวยงามของอ่าวซานฟราน และสะพานโกลเดน้เกท นาํท่านชม 

สะพานโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอนัลาํเลิศปลายยคุปฎิวติัอุตสาหกรรมทีออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์

มานน์สเตร๊าซ ์ให้ท่านถ่ายรูปเป็นทีระลกึกบัสะพานแขวนทีเคยยาวทีสุดในโลก ยาวถึง 4,200 ฟุต กวา้ง 90 

ฟุต สญัลกัษณ์ของนครซานฟรานซิสโก จากนนันาํท่านชม ถนนลอมบาร์ด (ถนนCROOKEST STREET) 

บางคนเรียกว่า ถนนงู เป็นถนนทีคดเคียวทีสุดถนนหนึงในอเมริกา และเป็นถนนทีมีชือเสียงทีสุดในเมือง

ซานฟรานซิสโก สร้างขึนมาตงัแต่ปีคศ1922 เพือเชือมถนนไฮดก์บัถนนลีเวนเวิร์ท โดยไต่ลงมา ตามเนินชนั

40 องศา ซิกแซก 8 โคง้หกัศอกแบบวนัเวยข์าลง ระหว่างโคง้ตกแต่งตน้ไมด้อกไมส้วยงามประดบัมากมาย 

มีบนัไดคนเดิน2ขา้งทางใหเ้ดินขึนไปได ้สองขา้งทางของถนนนี ขนาบดว้ยแมนชนัเก่าแก่สวยงามราคาแพง 

 

 

 

 

 
 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนนัใหท่้านอิสระกบัการชอ้ปปิงสินคา้แบรนด์เนมดงัจากทวัโลกที  UNION SQUARE แหล่งชอ้ปปิง

ขนาดใหญ่ทีสุดในเมืองซานฟรานซิสโก และยงัเป็นแหล่งตน้กาํเนิดตาํนานแห่งยีนส์ LEVI’S เริมตน้ทีนี 

ซานฟรานซิสโก 

21.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก..... 

 

  
 

01.40 น.  เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI 3 
 

 

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



 
 

 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) เพอืแวะเปลยีนเครือง 

07.20 น.  เหิรฟ้าต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI 833 

10.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ........ 
 

 

**** หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม **** 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการดินทาง 

ผู้ใหญ่ พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี พักเดียว 

เพิมท่านละ พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 

23-30 ต.ค. , 5-12 ธ.ค. 58 75,900 75,900 70,900 10,000 

 
 

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.  

 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจาํนวน 1 ท่าน 

 ค่าประกนัสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1.5 ลา้นบาท **พิเศษ ใหค้วามคุม้ครองกระเป๋าและไฟลท์

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 

วนัทีแปด       สนามบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) - สนามบินสุวรรณภูม ิ



 
 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 ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเนืองมาจากการ

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

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภัย วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนตามจริงเท่านนั 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 

 ยนืยนัการสํารองทีนังกบัเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง 

 ชําระเงินมดัจาํ ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัทีจอง เงินมดัจาํถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

 ค่าทัวร์ส่วนทีเหลอื ชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30  วนั 

 พร้อมแจง้ชือเป็นภาษาองักฤษของทุกท่านทีตอ้งการเดินทางตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านันหรือส่งสาํเนาหน้า

หนงัสือเดินทาง ทีมอีายุการใช้งานเหลอืไม่ตาํกว่า 6 เดือน  

 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เงือนไข และขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํ 

 หลงัจากสาํรองทีนั งเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าทีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอืนทีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพือดาํเนินการยนืขอวีซ่า (สาํหรับประเทศทีตอ้งทาํวีซ่า) 

 



 

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 

กรณีตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ หรือตวัแบบ NON-REFUND 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 

 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 

 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยนืขอวีซ่าไดท้นั

ตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิม คือค่าวีซ่า และค่าเปลียนชือตวัเครืองบินเท่านัน ทงันีตอ้งไม่อยู่ใน

เงือนไขตวัทีไม่อนุญาตใหเ้ปลียนชือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทงัหมด ให้ถือ

เป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา

จากทางสถานฑูต ทางบริษทัฯขอแนะนาํใหท่้านยนืวีซ่าแบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยนืวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 

ตวัเครืองบิน 

 ตวัเครืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายที

สายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกาํหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนาํมนัเชือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราทีทางสายการบินแจง้ ณ วนัที

ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนทีเพิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใน

การเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 
 



 
โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (TWIN / DOUBLE ROOM) ประเภทหอ้งพกัขึนอยู่กบัการวางรูปแบบของ

แต่ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอืนๆ อาจทาํใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ  

 โดยทวัไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากทีสุด คือ 3 คนเท่านนั 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และ

เพิมเตียงเสริมให ้(EXTRA BED)  

 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเดียว 

และตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดียวเพิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้ครืองปรับอากาศ เนืองจากเป็นประเทศทีอยู่ในแถบอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวัจาก

ราคาต้นทุนทีคิดไว ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพือความเหมาะสมของ

โปรแกรม 
 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 

 นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดลงใตท้อ้งเครือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ นาํหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (สาํหรับ

ผูโ้ดยสารชนั ECONOMY CLASS) หากสมัภาระมีนาํหนกัเกิน สายการบินมีสิทธิเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมได ้

 กระเป๋าสมัภาระทีสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 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 

ผู้ทีประสงค์ยืนคาํร้องขอวซ่ีา ต้องมาสถานฑูตด้วยตวัเองเพอืเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาทีสถานทูตนัดหมาย 

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

 หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ทีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างสาํหรับติดหน้าวีซ่าเป็น

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ หากมี หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพือประโยชน์ในการอนุมติัวีซ่า

จากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิว (เป็นสีเหลียมจตุัรัส) จาํนวน 3 รูป พืนหลงัสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ ม (เห็นสัดส่วน

ใบหนา้เกิน 50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขดูขีด รอยแมก๊ เยบ็กระดาษ หรือเปือนนาํหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) 

เป็นรูปทีถ่ายจากร้านเท่านนั (ไม่อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์   



 
 หลกัฐานส่วนตวั – สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน, สาํเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร 

(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สาํเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) กรณีเป็นเด็กอายตุาํกว่า 15 ปีใชส้าํเนาใบสูติบตัร  

 หลกัฐานการทาํงาน– หนงัสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั ให้ระบุตาํแหน่ง, วนัเริมทาํงาน, อตัราเงินเดือน 

(เป็นภาษาองักฤษเท่านัน), กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไม่

เกิน 3 เดือน), กรณีเป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน) 

 หลกัฐานการเงิน–หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) เอกสารตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั 

ก่อนวนันดัสมัภาษณ์, สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน แสดงยอดล่าสุดก่อนยนืวีซ่า ภายใน 7 วนั (หากเล่ม

ปัจจุบนัไม่ถึง 6 เดือน ตอ้งถ่ายสาํเนาเล่มเก่าดว้ย) สถานทูตไม่รับพจิารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน (นําสมุดบัญชี

เงินฝากเล่มจริงไปในวนัสัมภาษณ์ด้วย) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยูภ่ายใตก้ารอุปการะเลียงดู เช่น ภรรยาทีไม่ไดท้าํงานใหแ้สดงเอกสารขา้งตน้ทงัหมดของสามี 

หรือผูเ้ดินทางทีมีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทงัหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

 กรณีทีเด็กอายตุาํกว่า 18 ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง ตอ้งทาํหนังสือยินยอมให้เดินทางไป

ต่างประเทศ จากอาํเภอหรือเขตทีท่านอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทงัหมดของบิดา-มารดาดว้ย 

 กรณีเป็นผูสู้งอาย ุอาย ุ70 ปีขึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์สาํหรับ

ผูสู้งอาย ุไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

 

หมายเหตุ  

1. ก่อนวนัสมัภาษณ์วีซ่า 1 วนั จะมีเจา้หนา้ทีแผนกวีซ่าโทรไปนัดเรืองเวลา-สถานที เพืออธิบายขอ้มูลและรับเอกสาร

ในการสมัภาษณ์ 

2. ในวนัสมัภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย (ไม่จําเป็นต้องมาก่อนเวลา เนืองจากสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตาม

เวลานัดในเอกสาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ข้อมูลส่วนตวั (สําหรับขอวซ่ีาอเมริกา) 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมผีลกบัการขออนุมตัวิซ่ีา 

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 .................................................................................................... 


