
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ชมความงดงามของอทุยานแห่งชาติเยลโล่ สโตน์ และทวิทศัน์ของภูเขาทีเ่รียงรายอย่างสวยงาม 
เข้าชมความสวยงามของอทุยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน และเขือ่นบัฟฟาโล บิลล์ 

ชมอนุสรณ์สถานเมาท์รัชมอร์ และ เดอะ เครซ่ี ฮอร์ส  
ชมความยิง่ใหญ่ของแกรนด์แคนยอนส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (West Rim) 

ช้อปป้ิงในเอ้าท์เลท็อย่างจุใจ ณ ลาส เวกสั พรีเมีย่ม เอาท์เลท 
กาํหนดการเดินทาง 

27 มี.ค.-06 เม.ย.//08-18 เม.ย.//29 เม.ย.-09 พ.ค.//27 พ.ค.-06 มิ.ย.//18-28 มิ.ย. 2563  
( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 



              

วนัที่1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซีแอตเตลิ(สหรัฐ อเมริกา) 
13.00 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M 06-16 สายการบินคาเธ่ย์ แป

ซิฟิค พบพนักงานของบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านก่อนเดินทาง 
16.20 น.  นําท่านเหิรฟ้า ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบิน CX822 
20.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง จากน้ันนําท่านต่อเคร่ือง 
23.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองซีแอตเติล้ ประเทศสหรัฐ อเมริกา โดยเทีย่วบินที ่CX858 (ประมาณ 12 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

***** เดินทางข้ามเขตแบ่งเวลาสากล ***** 
21.00 น. เดินทางถึงนครซีแอตเติล้ หลงัจาผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากน้ันนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ทีพ่กั  

พกัที่:  Crown Plaza Hotel Seattle / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่2 ซีแอตเติล้ – ตลาดไพน์ เพลส – ร้านสตาร์บั๊ค แห่งแรก 
 หอคอยสเปซ นีดเดิล้ – บอซแมน(เยลโล่ สโตน์) 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังท่ีท่ีใหญ่และมีความสําคญัทางด้านการ

ท่องเท่ียว และเศษฐกิจมากท่ีสุด ของมลรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก
และทะเลสาบวอชิงตัน อยู่ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - 
แคนาดา 154 กิโลเมตรเพียงเท่านั้น "นครซีแอตเติล" เป็นเมือง
ขนาดใหญ่พอสมควร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองลว้นเต็มไปดว้ย
ตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามคํ่าคืน แต่หลายๆ
คนท่ีเคยมาเยือนเมืองน้ีกลบัเรียกขานเมืองน้ีว่า มหานครแห่งสี
เขียวขจี เน่ืองจากเมืองเต็มไปดว้ยพื้นท่ีสีเขียว นอกจากน้ีแลว้ซี
แอตเติล ยงัไดรั้บการยกยอ่งจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่ง
อเมริกา  (ASTA) จากการจดัอนัดบัให้ซีแอตเติลเป็น 1 ใน 10
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมใน สหรัฐอเมริกาอีกดว้ย นําท่านชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของ
ซีแอตเติล ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างข้ึน ปี ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังท่ีซี
แอตเติลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน World’s Fair ภายในสเปซ นีดเดิล 
จะประกอบไปดว้ยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า 
(Sky City restaurant) ท่ีสามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนั้น
นาํท่านสู่ยา่น ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ยา่นธุรกิจท่ีสําคญัของซี
แอตเติล ชมอาคาร บา้นเรือน และตึกท่ีมีความสําคญัทางด้าน
สถาปัตยกรรมท่ีถือวา่มีความงดงามท่ีสุดของเมืองนาํท่านสัมผสั
ความเก่าแก่ของเมืองท่ีไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซ่ึง
ถือวา่เป็นยา่นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในซีแอตเติล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ีจดัแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดงั, ห้องอาหาร



              

, ร้านหนงัสือ และเคร่ืองประดบัมากมาย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) ทาวเวอร์ท่ี
สร้างข้ึนใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นนาํท่านเดินชมตลาดไพน์ เพลส ท่ีเสมือนหวัใจของเมืองซีแอตเต้ิล เน่ืองจาก
เป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง และไดแ้บ่งโซนขายสินคา้ต่างๆ ท่ีหลากหลาย ท่านสามารถซึมซบัวฒันธรรม
การกินอยูข่องผูค้นชาวซีแอตเต้ิล ไดเ้ป็นอยา่งดี นาํท่านแวะร้านสตาร์บัก๊ แห่งแรกของโลกท่ีกาํเนิดข้ึนมาใน
เมืองซีแอตเติลในปี ค.ศ.1971 มีเวลาให้ท่านเก็บภาพหรือสั่งเคร่ืองด่ืมไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรจากนั้น
นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินซีแอตเติล 
16.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองบอสซแมน โดยเทีย่วบินที ่AS…. 
19.50  น. เดินทางถึงสนามบินเมืองบอสซแมน จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 
คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร / นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Holiday Inn Express Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3  อุทยานแห่งชาต ิเยลโล่ สโตน – นํา้พุร้อนแมมมอธ นํา้พุร้อนโอลด์เฟธฟูล 
 จุดชมววิทะเลสาบเยลโล่ สโตนเวสต์ ทรัมป์ ไกเซอร์ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําท่านเข้าชม อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (Yellow Stone 

National Park) อุทยานนี้ตั้งอยู่ในบริเวณ มุมตะวนัตกเฉียงเหนือของ
รัฐไวโอมิง (Wyoming) และถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ
สหรัฐฯ มีอาณาบริเวณกว่า 6 ลา้นไร่จดัเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีเน้ือท่ีครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ รัฐไวโอมิง รัฐมอนทา
น่า และรัฐไอดาโฮ่ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมธรรมชาติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น
ทะเลสาบ นํ้ าตก ซ่ึงบางแห่งมีความสูงกว่านํ้ าตกไนแองการ่าของ
แคนาดาถึงสองเท่า มีนํ้ าพุร้อนซ่ึงบางแห่งพ่นนํ้ าข้ึนมาทุกชั่วโมง มี
ความสูง 125-180 ฟุต รวมทั้งเป็นท่ีอยู่ของสัตวป่์านานาชนิด อาทิ 
กวางมูส (Bull Moose), กวางเอลค์ (Bull Elk) , กวาง Pronghorn หมีสี
นํ้ าตาลขนาดยกัษ์พนัธ์ุ กริซล่ีย ์(Grizzly bear), หมีดาํ (Black Bear), 
ควายไบซนั (Bison) รวมถึงนกนํ้านานาชนิด อาทิ นกกระทุง (American 
White Pelican) ,หงส์ฟ้า(Trumpeter Swans)และนกเป็ดนํ้ า นาํท่านเขา้
ชม นํ้าพุร้อนแมมมอธ (Mammoth Hot Spring) ท่ีเป็นบ่อนํ้ าพุร้อนท่ีมี
หินปูน ก่อตวัข้ึนเป็นชั้นๆ โดยมีสีเหลืองอ่อนและสีนวลจบัตา มองดู
แลว้เหมือนนํ้ าตกท่ีกลายเป็นหิน อย่างน่าอศัจรรย ์นาํท่านเดินชมตาม
เส้นทางท่ีกาํหนดชมความสวยงามของธรรมชาติ 

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 



              

บ่าย จากน้ันนําท่านเข้าชม นํ้าพุร้อนโอลด์เฟธฟูล (Old Faithful Geyser) ข้ึนช่ือวา่เป็นนํ้ าพุร้อนท่ีมีซ่ือสัตยท่ี์สุด
แห่งหน่ึงคือจะปะทุข้ึนมาอยา่งสมํ่าเสมอ ประมาณ 21-23 คร้ังต่อวนั พุ่งสูงประมาณ 43-46 เมตร นานถึง 4 
นาทีนบัเป็นเวลากวา่ 100 ปีมาแลว้ นําท่านเดินเข้าชมชมบริเวณนํ้าพุร้อนที่ Geyser Basin และ Fountain 
Pot Point / นําท่านเข้าชม บ่อโคลนภูเขาไฟ (Mud 
Volcano) ณ เวิง้ผา บริเวณท่ีเคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ 
บ่อโคลนน้ีจะเดือด และมีฟองผุดข้ึนอยู่ตลอดเวลา 
อุณหภูมิโดยเฉล่ียภายในบ่อประมาณ 184 ฟาเรนต์
ไฮต ์หรือ ประมาณ 83 เซลเซียส จนไดเ้วลาอนัสมควร 
นาํท่านเขา้สู่จุดชมววิเวสท ์ทรัมป์ ไกเซอร์ เป็นบริเวณ
ท่ีมีนํ้ าพุ ร้อนอยู่มากมาย และเป็นจุดชมวิวของ
ทะเลสาบเยลโล่ สโตน์อีกดว้ย ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร / นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Holiday Inn Express Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4 เวสต์ เยลโล่ สโตน – อุทยานแห่งชาตแิกรนด์ทีทอน - เขือ่นบัฟฟาโล่ บิลล์ – โคดี ้
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเขาสู่ อุทยานแห่งชาติ Grand Teton เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ทางใตข้องอุทยานแห่งชาติ เยลโล่ 

สโตน์  ในอุทยานมียอดเขาท่ีทอดยาวถึง 64 กม. และมีพื้นท่ีเช่ือมต่อกนักบัอุทยานแห่งชาติ ดี.จอห์นดี.ร็อกก้ี 
เฟลเลอร์ จูเนียร์ อุทยานแกรนด์ ทีทอน ถูกคน้พบโดยชาวอินเดียนแดงทอ้งถ่ิน รวบรวมชนเผ่าเร่ร่อนคน
แรกเร่ิมอพยพเขา้มา ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 นกัสํารวจผิวขาว
คนแรกไดพ้บกบัชาวโชโชโฟนตะวนัออก ระหวา่งปีค. ศ. 1810 
และค.ศ. 1840 จึงดึงดูดบริษทัคา้ขายขนสัตว ์เขา้มาล่าสัตวใ์น
บริเวณน้ี รัฐบาลสหรัฐฯเขา้มาในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 และใน
ปี 1929 ไดก่้อตั้งอุทยานแห่งชาติ Grand Teton ข้ึนเพื่อปกป้อง
ดินแดนทั้งหมดรวมถึงหุบเขาแจ็กสันโฮล เม่ือนักอนุรักษ์นํา
โดย John D. Rockefeller จูเนียร์ เร่ิมซ้ือท่ีดินใน Jackson Hole 
เพื่อเพิ่มเขา้ไปในอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ Grand Teton 
เป็นสถานท่ียอดนิยมสําหรับการปีนเขาปีนเขา การตกปลาและการเดินป่า มีสถานท่ีตั้งแคมป์มากกวา่ 1,000 
แห่งและเส้นทางเดินป่าระยะทางกว่า 320 ไมล์ นาํท่านนัง่รถชมวิวในเส้นทาง 42 ไมล์ ท่ีเล่ืองช่ือ ท่านจะ
ประทบัใจไปกบัธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และงดงาม ทาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นโคลเตอร์ เบย ์วิลเลจ (Colter Bay 
Village) เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดจุดหน่ึงของอุทยาน มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมวิวหรือเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 



              

บ่าย  จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองโคดี้ (Cody) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเป็นวีรชนของภาคตะวนัตกผูห้น่ึง คือ พนั
เอกบฟัฟาโล่ บิลล์ โคด้ี ไดก่้อตั้งข้ึน และมีรูปอนุสาวรียต์วัเขา
กาํลงัข่ีมา้ถือปืนอยู ่เขาเคยเป็นทั้งคนข่ีมา้ด่วน เป็นทหาร และนกั
ล่าควายป่าไบซัน เล่ากนัว่าเขาสามารถล่าควายป่าไบซัน ได้ถึง 
5,000 ตวัภายในปีคร่ึงเท่านั้น เขามีเพื่อนเป็นผูน้าํอินเดียนมาก
มาย และฮอลลีวูด้ยงัไดท้าํภาพยนตร์เก่ียวกบัประวติัชีวิตอนัโลด
โผนของเขาดว้ย ระหวา่งทาง ท่านจะไดช้มทศันียภาพสองขา้ง
ทางเป็นภูเขาหินสีแดงสลบัแคนยอนโชชอนเน่ ซ่ึงสวยงาม
ประทบัใจตลอดเส้นทาง / พร้อมนาํท่านเขา้ชม เขื่อนบัฟฟาโล่ 
บิลล์ (Buffalo Bill’s Dam) ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญัแห่งหน่ึงของเมืองโคด้ี สร้างในปี ค.ศ.1905 – 
1910 ในปีท่ีสร้างเสร็จ ไดส้ร้างสถิติเป็นเข่ือนท่ีสูงท่ีสุดในโลกในสมยันั้น 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร / นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Best Western Premier Ivy Inn & Suites / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5 โคดี ้– บัฟฟาโล่ – จลิเลตต์ – เดวลิส์ ทาวเวอร์ – แรพดิ ซิตี ้
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนาํท่านนัง่รถผา่นชม เมืองโคดี ้(Cody) ออกเดินทางสู่เมืองเรพิด ซิต้ี ผา่นชมเมืองต่างๆระหวา่งทางซ่ึง

ส่วนใหญ่ จะเป็นเมืองสไตล์ Wild West แบบฉบบั
คาวบ์อย ตะวนัตก ผา่นเมืองบฟัฟาโล่ ผา่นชมยอดเขา
สูงตระหง่านของเทือกเขาบ๊ิกฮอร์น (Bighorn) ชม
ทศันียภาพท่ีสวยงาม ส่วนใหญ่ของเมืองเป็นท่ีเปิด
โล่งกวา้งมีกิจกรรมกลางแจง้มากมายในช่วงฤดูร้อน
โดยเฉพาะการแข็งขนัโรดีโอ (Rodeo) ท่ีสุดแสนเร้า
ใจ จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองจิลเล็ตต ์ตั้งอยูใ่น
รัฐ เซา้ท ์ดาโกตา้ 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางเข้าชมหอคอยปิศาจ (Devil’s Tower 

National Monument) อนุสรณ์สถานธรรมชาติ ซ่ึง
เป็นปรากฏการณ์ด้านธรณีวิทยาท่ีแปลกประหลาด 
เป็นแท่งหินลาวาท่ีผุดข้ึนมาเหนือพื้นพิภพเม่ือ 60 
ลา้นปี มีความสูงขนาด 260 เมตร เป็นลกัษณะการก่อตวัของกองหินเป็นเนินร่องชนั (ซ่ึงเป็นท่ีท่ีสูงท่ีสุดของ
ธรรมชาติลกัษณะเดียวกนัในสหรัฐฯ) ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองแรพิด ซิต้ี(Rapid City) 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร / นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

พกัที่:  Fairfield Inn & Suites by Marriott Rapid City / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 



              

วนัที่6 แรพดิ ซิตี ้– อุทยานป่าแห่งชาตแิบลค็ ฮิลล์ – เครซ่ี ฮอร์ส 
 เมาท์ รัชมอร์(หน้าผาประธานาธิบด)ี – เมืองเชเยน 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณอุทยานป่าแห่งชาติแบล็ค ฮิลล์ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีตั้งอนุสรณ์สถานท่ีสําคญั นําท่าน

เข้าชมโครงการแกะสลักภูเขาอนุสาวรีย์เครซ่ี ฮอร์ส (Crazy Horse) นกัรบอินเดียนผูย้ิ่งใหญ่ อนุสาวรียเ์ครซ่ี 
ฮอร์ส สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงผูน้าํอเมริกนัสัญชาติอินเดียแดงท่ีมีช่ือเสียง ลกัษณะท่ีจดัสร้างเป็นการ
แกะสลกัภูเขาเป็นอนุสาวรียข์นาดใหญ่บนภูผาแบลค ฮิลส์ อนุสาวรียเ์ป็นลกัษณะของคนข่ีมา้ ถา้สร้างเสร็จ 
อนุสรณ์สถานเครซ่ี ฮอร์ส จะเป็นภูผาแกะสลกัท่ีใหญ่ท่ีสุด ในโลก ท่ียาวถึง 641 ฟุตและสูงถึง 563 ฟุต จะมี
ขนาดใหญ่กวา่ สฟิงคซ์ ท่ีอียิปต ์และจะสูงกวา่อนุสรณ์สถานวอชิงตนัท่ีวอชิงตนั ดี ซี และช่วงราบของท่อน
แขนของผูน้าํอเมริกนัท่ีแกะสลกัจะมีขนาดยาวเกินกวา่ 3 สนามอเมริกนัฟุตบอล 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางเข้าชม อนุสรณ์สถานเมาท์รัชมอร์ (Mount Rushmore National Memorial) หนา้ผา

หินแกะสลกัเป็นรูปหนา้ของอดีต
ท่านประธานาธิบดีคนสําคัญ 4 
คนของสหรัฐอเมริกา  ได้แก่ 
ประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน
,โธมัส เจฟเฟอร์สัน ,ธีโอดอร์ 
รูสเวลท์ และ  อับบราฮัม 
ลินคอลน์ ซ่ึงสร้างในปี 1927 โดย
ป ร ะ ติ ม า ก ร กัท ซัน  บ อร์ ก ลัม 
(Gutzon Borglum) โดย
จุดประสงค์เร่ิมแรกในการสร้าง 
ทางการของรัฐเซาธ์ดาโกต้า ได้
สร้างประติมากรรมน้ีข้ึนมาก็เพื่อ
ต้ อ ง ก า ร ห า ส่ิ ง ดึ ง ดู ด ใ ห้
นกัท่องเท่ียวแวะมาชมแบล็กฮิลล ์
ซ่ึงปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีกลายเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีตอ้งแวะมาชม 
ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองเชเยน 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร / นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Best Western Plus Frontier Inn / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 



              

วนัที่7 เชเยน – เดนเวอร์ – ลาส เวกสั – ชมแสงสีเสียง 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เดนเวอร์ (Denver) 
11.00 ออกเดินทางสู่เมืองลาส เวกสั โดยเทีย่วบินที.่.. 
12.30 เดินทางถึงเมืองลาส เวกสั จากน้ันนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 
เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารไทย 
บ่าย จากน้ัน นําท่านเข้าสู่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ที่สุดใน Las Vegas มีแบ

รนด์เนมมากมาย อาทิ  Coach, Burberry, Lacoste, 
Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss 
Sixty, Calvin Klein หลงัจากนั้นเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์
จดัแสดงไวห้น้าโรงแรมแต่ละแห่งในย่านถนน Strip 
ของลาสเวกสั เช่น โชวภู์เขาไฟระเบิดท่ี Mirage, โชว์
โจรสลดัท่ีโรงแรม Treasure Island, โชวน์ํ้ าพุเตน้ระบาํ
ท่ี Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่น
หวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้ งอยู่สูงท่ีสุดในโลกในโรงแรม 
Stratosphere, ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยูท่ี่ 
โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟลและประตูชยัซ่ึง
จาํลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ดว้ย 

คํ่า อสิระอาหารคํ่าเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที่:  BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8 ลาส เวกสั – แกรนด์แคนยอน – Sky Walk – เขือ่นฮูเวอร์  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 นําท่านออกเดินทางสู่ วนอุทยานแกรนด์แคนยอน ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหน่ึงในเจ็ดของโลก (ระยะทาง 

157 กม.//ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง) ชมอุทยานแห่งชาติ 
แกรนด์แคนยอนส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก ก่อ
ตวัข้ึนในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ลา้นปี เป็นหุบเขาท่ีมีความยาว
ถึง 446 กม.จุดท่ีกวา้ง ท่ีสุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.นาํท่านเขา้
ชมดา้น WEST RIM ท่ีซ่ึงท่านจะได ้สัมผสัประสบการณ์การเดิน
บน สกายวอล์ค (SKY WALK) ท่ีจะทาํให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่
บนอากาศ อยา่งน่าต่ืนเตน้ หวาดเสียว หมายเหตุ...ท่านใดสนใจน่ัง
เฮลคิอปเตอร์ชมแกรนด์แคนยอนกรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์ 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ แกรนด์แคนยอน (แบบปิกนิค) 



              

บ่าย จากน้ันเดินทางกลบันครลาสเวกัส ระหว่างทางแวะ ชม เข่ือนยักษ์ฮูเวอร์แดม (HOOVER DAM) (ระยะทาง 
63 กม.)  หรือ โบลเดอร์แดม เข่ือนคอนกรีต ขนาด
ใหญ่กั้นแม่นํ้ าโคโลราโด ตั้งอยูบ่นเขตแดนของ มลรัฐ
เนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ท่ีสร้างเสร็จ เม่ือปีค.ศ. 
1935 ซ่ึงในขณะท่ีก่อสร้างเสร็จ นบัเป็นเข่ือนคอนกรีต 
ขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ต่อมาเม่ือ เข่ือนแกรนด์คูลี 
สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 เข่ือนน้ีจึงตกลงมาเป็นท่ี
สอง ปัจจุบนัเข่ือนฮูเวอร์ เป็นเข่ือนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเล้ียงรัฐเนวาดาและรัฐใกลเ้คียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความ
งามตามธรรมชาติของ แนวหุบเขาอนักวา้งใหญ่ตระการตา และสายนํ้ าโคโลราโด ้ท่ีคดเค้ียว นาํท่านชมแนว
หุบเขาท่ียงัคงรักษาสภาพภูมิประเทศท่ีแปลกตาในมลรัฐอริโซน่า 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร/ กิจกรรมหลังทานอาหารคํ่า ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้า
โรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม 
Treasure Island, โชว์นํ้าพุเต้นระบําที่ Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้ งอยู่
สูงที่สุดในโลกในโรงแรม Stratosphere, ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยู่ที่ โรงแรม Caesar Palace, 
ชมหอไอเฟลและประตูชัยซ่ึงจําลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ด้วย 
(ท่านสามารถซ้ือรายการโชว์พเิศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์) 

พกัที่:  BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9 ลาส เวกสั – ลอส แองเจลสิ – ชมเมือง – สนามบิน – ฮ่องกง 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําท่านเดินทางเข้าสู่ ลอสแองเจลีส หรือที่รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 400 กม. // 

ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ช่ัวโมง)  ตั้ งอยู่
ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมือง
ศูนยก์ลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเช้ือชาติ
อาศยัอยู ่อีกทั้งยงัเป็นเมืองศูนยก์ารทางดา้น
อุตสาหกรรมความบนัเทิง เพราะเป็นท่ีตั้ ง
ของฮอลลิวูด้ บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ช่ือดงั
ของโลกนอกจากน้ี ลอสแอนเจลิส ยงัเป็น
เมืองท่ีมีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว อาทิ สวนสนุก ส่ิงก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภณัฑ์อาร์
ทแกลลอร่ี โรงละคร หา้งสรรพสินคา้ รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนทค์ลบั ท่ีช่วยสร้างสีสันในยามคํ่าคืนดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 



              

บ่าย นําท่านชม มหานครลอสแองเจลสิ (LOS ANGELES) (L.A.) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั
สอง  ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการ บนัเทิงลอสแองเจ
ลิส ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแองเจลิสมา
จากคาํ ว่า โลสองัเคเลส (Los Ángeles) นําท่านผ่านชม 
ย่านธุรกิจ สําคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาวา่การเมืองมิวสิค
เซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวูด้ เบเวอร์ร่ีฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ 
(RODEO DRIVE) ในย่าน BEVERLY HILL ซ่ึงเป็น
ย่านช้อปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดในแอลเอ พร้อมกันน้ียงัเป็น
ย่านท่ีมีดาราฮอลิวูด้ อาศัยอยู่มากมาย ชมบริเวณไชนี
สเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซ่ึงท่านจะไดถ่้ายรูป
กับรอยมือ รอยเท้าของเหล่า ดาราช่ือดัง ท่ีประทับไว้
พร้อมช่ือจารึกของดาราตุก๊ตาทองบนถนนฮอลลีวูด้ นาํท่านชม ฮอลีวดูวอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of 
Fame) เป็นทางเทา้ท่ีอยูส่องขา้งทางถนนฮอลลีวูด้ บูเลวาร์ด ในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และไวน์ สตรีท ใน
ทิศเหนือ-ใต ้ตั้งอยูใ่นฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเทา้ทั้งส้ิน 3 
1/2 ไมล ์ฮอลลีวดู วอลก์ ออฟ เฟม ประดบัดว้ยแผน่หินตบแต่งเป็น รูปดาวหา้แฉก จาํนวนมากกวา่ 2000 ดวง 
จารึกช่ือ ของนกัแสดงและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด สําหรับผู ้
ไดรั้บคดัเลือก ให้จารึกช่ือ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทศัน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละคร
เวที 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร / นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินลอส แองเจลิส 

วนัที่10 อยู่ระหว่างบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล 
01.00 ออกเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เทีย่วบินที ่CX881 

*** เดนิทางข้ามเขตแบ่งเวลาสากลกลบักรุงเทพฯ *** 

วนัที่11 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  
06.45 เดินทางถึงเกาะฮ่องกง จากน้ันนําท่านต่อเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ 
08.15 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เทีย่วบินที ่CX705 
*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพือ่ความปลอดภยัในการเดนิทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มี
อาํนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั เมื่อท่านทําการจองและชําระเงินมัดจําแล้ว บริษัท
ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขของทางบริษทัฯ แล้ว 

 
 
 
 
 



              

อัตราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

27 ม.ีค.-06 เม.ย. 2563 127,900 127,900 122,900 24,900 

เม.ย.-ม.ิย. 2563 129,900 129,900 124,900 24,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 

   อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซีแอตเต้ิล // ลอส แองเจลิส-กรุงเทพฯหรือสลบัก่อน-หลงั (และไฟทภ์ายใน) 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 

12 ช.ม. / วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั

เป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (โรงแรมบางแห่งไม่มีพนกังานยกกระเป๋าบริการ ท่านท่ียกไม่ไหวอาจให้หวัหนา้ทวัร์
ช่วยบริการได ้กรุณาตรวจเช็กสัมภาระใหเ้รียบร้อยก่อนออกเดินทาง) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาอเมริกา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ท่านละ 8,500 บาท (ซ่ึงทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะ

ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 100 บาท ต่อท่าน / ต่อวนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 



              

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านกต่็อเมือ่ในคณะมผู้ีสํารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการยืน่วซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดาํเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 
120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจาํทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 



              

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แ ส ด ง ท า ง ก า ร เ งิ น อื่ น ๆ  ส า ม า ร ถ ยื่ น แ น บ เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้  ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้ ห ลั ก ฐ า น ก า ร เ งิ น ข อ ง ท่ า น ส ม บู ร ณ์ ท่ สุ ด )  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรง
กบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสําเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เ ด็ ก ต้ อ ง ทํ า เ อ ก ส า ร รั บ ร อ ง บั ญ ชี จ า ก ท า ง ธ น า ค า ร บิ ด า ห รื อ ม า ร ด า  
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


