
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunshine in Yosemite 

อเมรกิาตะวนัตก อทุยานแหง่ชาตโิยเซมติ ิ
ซาน ฟรานซสิโก – ลาส เวกสั - แอลเอ 

9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิ EVA AIR (BR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รวมคา่เขา้อทุยานแหง่ชาตโิยเซมติ ิ(Yosemite National Park) 

อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น (Grand Canyon) 

โรงถา่ยภาพยนตย์นูเิวอรแ์ซล(Universal Studios) 
***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท *** 

         กาํหนดการเดนิทาง        
                                                                             

วนัทีQ   1-9 เม.ย. 62 79,900.- 
วนัทีQ   13-21 เม.ย. 62 86,900.- 
วนัทีQ   25 เม.ย.-3 พ.ค. 62 79,900.- 
วนัทีQ   4-12 พ.ค. 62 79,900.- 
วนัทีQ   18-26 พ.ค. 62 86,900.- 

ราคาเร ิQมตน้ 79,900.- 
รายการทวัร ์ +ต ัZวเครืQองบนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีQ   1-9 ม.ิย. 62 89,900.- 
วนัทีQ   17-25 ม.ิย. 62 86,900.- 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํQา 

โรงแรมทีQพกั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – ไตห้วัน – ซาน ฟรานซสิโก  ✈ ✈ ✈ 
HOLIDAY INN 
AIRPORT 

2 
ยอดเขาทวนิพคี – ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ – ลอ่งเรอือา่วซาน 

ฟรานซสิโก – สะพานโกลเดน้เกท-  Union Square  
O O X 

HOLIDAY INN 
AIRPORT 

3 อทุยานแหง่ชาตโิยเซมติ ี– นํAาตกโยเซมติ ี- เฟรสโน    O O O 
RADISSON 
FRESNO HOTEL   

4 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั O O O EXCALIBUR 

5 ชมแกรนดแ์คนยอ่น – เดนิบน Skywalk (รวมคา่เขา้ชม) O O O EXCALIBUR  

6 ลาส เวกสั – Ontario Mills – อนาแฮม O O O DOUBLE TREE 
ORANGE  

7 
อนาแฮม – Hollywood Boulevard –  

โรงถา่ยภาพยนตรย์นูเิวอรแ์ซล –  สนามบนิ 
O X O  

8 ***เครือ̂งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** ✈ ✈ ✈  

9 ไตห้วัน - กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัทีQ 1: กรงุเทพฯ – ไตห้วนั – ซาน ฟรานซสิโก  

12.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิอ.ีว.ีเอ.

แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ที ̂คอยอํานวยความสะดวก 

16.25 น. ออกจากประเทศไทย สูไ่ตห้วนั โดยสายการบนิ อวีเีอ เทีQยวบนิทีQ BR 068 

***คณะเดนิทางวนัทีQ 1-9 เม.ย. 62 ออกเดนิทางโดยเทีQยวบนิทีQ BR 202 เวลา 15.10 น. และ

ถงึไตห้วนั เวลา 20.00 น.***  

21.15 น. เดนิทางถงึไตห้วัน เพือ̂รอเปลีย̂นเครือ̂ง 

23.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซานฟรานซสิโก เทีย̂วบนิที ̂BR 028 

 ***เครือ̂งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

19.40 น.   ถงึสนามบนิซาน ฟรานซสิโก (San Francisco International Airport) (เวลาทอ้งถิน̂ชา้กว่า

ประเทศไทย 13 ชัว̂โมง) นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  จากนัAนนําทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัว

เมอืงซาน ฟรานซสิโก (San Francisco) นครมหาเสน่หแ์หง่มลรัฐแคลฟิอรเ์นยีตอนเหนือ เมอืงทีม̂ี

ประชากรหนาแน่นเป็นอนัดับสองของประเทศ รองจากมหานครนวิยอรก์  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีQพกั       นําเขา้สูท่ีพั̂ก โรงแรม HOLIDAY INN AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีQ 2: ยอดเขาทวนิพคี – ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ – ลอ่งเรอือา่วซาน ฟรานซสิโก –  

สะพานโกลเดน้เกท - Union Square 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู่ยอดเขาทวนิพคี (Twin Peak) เพือ̂ใหท้่านไดช้มทวิทัศน์ อันงดงามของเมอืง จากนัAนนํา

ท่านเดนิทางสูท่า่เรอืฟิชเชอร ์แมนวารฟ์ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย̂วไป

ดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร สวนสนุก พพิธิภัณฑส์ัตวนํ์Aา และเป็นทีต̂ั Aงของ PIER 39 จุดทีม̂สีงิโตทะเลมา

นอนตากแดดนับรอ้ยตัว ใหท้า่นอสิระเลอืกซืAอสนิคา้ ของทีร̂ะลกึ จากนัAนนําทา่นลอ่งเรอืชมอา่วซานฟ

รานซสิโก ชมความงามของตัวเมอืง โดยเรอืจะผ่านชมเกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะทีเ̂คยเป็นที^

คุมขังนักโทษอเมรกิาในอดีต จากนัAนนําท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเดน้เกท (Golden 

Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวศิวกรรมอันลํAาเลศิปลายยคุปฎวิัตอิตุสาหกรรมทีอ̂อกแบบโดย นาย

โยเซฟ แบรม์านนส์เตร๊าซ ์ทีม̂คีวามยาวถงึ 4,200 ฟตุ   

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 จากนัAนนําท่านเดนิทางสู่ Union Square แหล่งชอ้ปปิA งของคนคลั^งชอ้ปโดยแท ้หลากหลายดว้ย

รา้นคา้มากมาย เชน่ รา้นขายยนีสย์ีห̂อ้ลวีายส ์มซีเูปอรม์ารเ์ก็ต Virgin Megastore, Gump, สนิคา้แบ

รนดเ์นม เชน่ Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, 

Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เป็นตน้ อสิระทา่นเลอืกซืAอสนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํQา       อสิระอาหารคํ^า 

ทีQพกั       เขา้สูท่ีพั̂ก โรงแรม  HOLIDAY INN AIRPORT หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีQ 3: อทุยานแหง่ชาต ิโยเซมติ ี – นํ pาตกโยเซมติ ี-  เฟรสโน      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาตโิยเซมติ ี(Yosemite National Park)  อุทยานแห่งชาตทิี^มี

ขนาดใหญแ่ละธรรมชาตอินัสวยงามตั Aงอยูใ่นรัฐแคลฟิอเนยี มพีืAนที ̂1,189 ตารางไมล ์หรอื 3,081 ตาราง

กโิลเมตร โดยมพีืAนทีจ̂รดทะเลทรายเนวาดา อทุยานแห่งชาตโิยเซมติเีป็นสถานทีท̂อ่งเทีย̂วสําคัญแหง่

หนึง̂ของสหรัฐอเมรกิามนัีกทอ่งเทีย̂วเฉลีย̂ 3 ลา้นคนตอ่ปี และไดเ้ป็นมรดกโลกเมือ̂ปี ค.ศ. 1984 โยเซ

มติีเป็นที^รูจั้กในชือ̂ของหนา้ผาหนิแกรนิต ยอดเขาโดมครึง̂ซกี (Half dome) นํAาตกขนาดใหญ่หลาย

นํAาตก 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืAนเมอืง 

บา่ย นําท่านชมนํ pาตกโยเซมติ ี(Yosemite Falls) ซึง̂เป็นนํAาตกทีส̂วยเห็นโดดเด่นแตไ่กล เป็นนํAาตกทีส̂งู

ทีส̂ดุแห่งหนึง̂ของประเทศสหรัฐอเมรกิา จากนัAนนําท่านชมเอล แคปปิตอล (El Capitan) ซึง̂เป็นอกี

สญัลักษณ์หนึง̂ของอทุยานนีA เป็นภเูขาหนิขนาดใหญ ่ตั AงฉากขึAนไปถงึ 900 เมตร หลังจากนัAนนําทา่นชม

จดุจดุทีน่̂าสนใจอกีมากมายในอทุยานรวมถงึเซนตเินลร็อก (Sentinel Rock) และ กลาเซยีรพ์อยต ์

(Glacier Point) นับเป็นเทอืกเขาหนิแกรนติอกีจุดหนึง̂ทีถู̂กธารนํAาแข็งกัดกร่อนในอดตีกาล  จากนัAน

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเฟรสโน (Fresno) เมอืงใหญอ่นัดบั 5 ของรัฐแคลฟิอรเ์นยี เป็นศนูยก์ารธนาคาร 

มอีาคารสงูไมเ่กนิ 20 ชั Aน ทําใหไ้มม่กีารบดบงัทวิทัศนช์นบทของเมอืง 

คํQา       รับประทานอาหารคํา̂ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีQพกั       เขา้สูท่ีพั̂ก โรงแรม RADISSON FRESNO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีQ 4: เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูล่าสเวกสั โดยระหวา่งทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ทีใ̂หญ่

ที^สุด ใหท้่านชอ้ปปิA งสนิคา้ราคาตรงจากโรงงาน พบกับรา้นขายเสืAอผา้ดังๆ อาทเิช่น Polo Ralph 

Lauren,  Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, 

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืAนเมอืง  

บา่ย จากนัAนนําท่านเดนิทางตอ่ จนเขา้สูเ่มอืงลาสเวกสั (Las Vegas) ซึง̂ตั Aงอยูใ่นมลรัฐเนวาดา มฉีายาวา่ 

"เมอืงคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมอืงทีเ̂จรญิเตบิโตขึAนมาจากกจิการการพนันเป็นแม่เหล็กแรง

ดงึดูดหลักใหนั้กท่องเทีย̂วหลั^งไหลเขา้มา เมอืงทีม̂โีรงแรมสุดหรูหราอลังการทั Aงภายในและภายนอก

อาคาร อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิAงเต็มทีบ̂นถนน Strip  

คํQา      รับประทานอาหารคํ^า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีQพกั       เขา้สูท่ีพั̂ก โรงแรม EXCALIBUR หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในยามคํQาคนืทา่นสามารถทอ่งราตรเีมอืงลาสเวกสั โดยการเดนิเลน่ทีQถนน The Strip หรอืเสีQยง

โชคในสถานคาสโิน หรอืพบกบัการแสดงโชวห์นา้โรงแรมตา่งๆ ซึQงแตล่ะโรงแรม ก็จะแตกตา่ง

กนัออกไป อาทเิชน่ โชวภ์เูขาไฟระเบดิ โชวนํ์ pาพุทีQสวยงามตระการตา 

วนัทีQ 5: ชมแกรนดแ์คนยอ่น – เดนิบน Skywalk 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมอุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น (Grand Canyon) ความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิี^

ย ิง̂ใหญ่แหง่หนึง̂ของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดใหเ้ป็นหนึง̂ในอนุรักษ์สถานของโลกตามมตขิองสหประชาชาต ิ

แกรนดแ์คนยอ่นถกูคน้พบเมือ̂ปี ค.ศ.1776 ปีเดยีวกบัทีอ̂เมรกิาประกาศเอกราชจากองักฤษ เกดิขึAนโดย

อทิธพิลของแม่นํAาโคโลราโดทีไ̂หลผ่านทีร̂าบสงู ทําใหเ้กดิการสกึกร่อนพังทลายของหนิอันเป็นเวลา 

225 ลา้นปีมาแลว้ ตอ่มาพืAนโลกเริม̂ยกตัวสงูขึAน อนัเนือ̂งมาจากแรงดันและความรอ้นอันมหาศาลภายใต ้

พืAนโลก ทําใหเ้กดิการเปลีย̂นรูปและกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ ่การยกตัวของแผ่นดนิทําใหท้าง

ทีลํ̂าธารไหลผ่านมคีวามลาดชนัและนํAาไหลแรงมากขึAน พัดเอาทรายและตะกอนไปตามนํAาเกดิการกัด

เซาะลกึลงไปทีละนอ้ยๆในเปลอืกโลก วัดจากขอบลงไปกน้หุบเหวกว่า    1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 

เมตร ) และอาจลกึว่าสองเท่าของความหนาของเปลอืกโลก กอ่ใหเ้กดิหนิแกรนติและหนิชั Aนแบบต่างๆ 

พืAนดนิทีเ̂ป็นหนิทรายถกูนํAาและลมกดัเซาะจนเป็นรอ่งลกึ สลับซบัซอ้นนานนับลา้นปี  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืAนเมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิบนสกายวอลค์ (Skywalk) ซึง̂เป็นกระจกแกว้รูปตัวย ูไดย้ืน̂ออกมาจากหนา้ผา เหมอืน

ท่านไดเ้ดนิอยูบ่นอากาศ ซึง̂สงูจากพืAนแมนํ่Aากว่า 1,200 เมตร จากนัAนนําท่านเดนิทางกลับสูล่าส เวกสั 

*** กรณีทา่นทีQตอ้งการน ัQง เฮลคิอปเตอร ์เพืQอชมแกรนด ์แคนยอ่น กรุณาแจง้กบัทางหวัหนา้

ทวัร ์โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิQมประมาณ USD 220 ตอ่ทา่น ***  

หมายเหต ุ: สว่นทา่นทีQตอ้งการอสิระเต็มวนั ไมไ่ปชมอุทยานแหง่ชาต ิ    แกรนดแ์คนยอ่นและ

สกายวอลค์ ลดทา่นละ่ 2,800 บาท กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง  

คํQา        รับประทานอาหารคํา̂ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีQพกั         เขา้สูท่ ีQพกั โรงแรม EXCALIBUR หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีQ 6: ลาส เวกสั – Ontario Mills – อนาแฮม  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูน่ครลอส แอนเจลสิ  (Los Angeles) หรอืทีรู̂จั้กในชือ̂ แอล เอ (L.A.) เป็นเมอืงใหญ่ทีม̂ี

ประชากรมากทีสุ̂ดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมรกิา และเป็นหนึง̂ในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม 

และการบันเทงิ โดยระหว่างทางผ่านออนตารโิอ มลิล ์( Ontario Mills )ใหท้่านเลอืกซืAอสนิคา้แบ

รนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, 

American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, 

Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงอนาแฮม (Anaheim) เมอืงแห่งความสนุกสนานเป็นที^ตั Aงของดสีนยีแ์ลนดป์ารค์ 

(Disneyland Park ) 

คํQา       รับประทานอาหารคํา̂ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีQพกั        เขา้สูท่ีพั̂ก โรงแรม DOUBLE TREE ORANGE หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีQ 7: อนาแฮม – Hollywood Boulevard – โรงถา่ยภาพยนตรย์นูเิวอรแ์ซล – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัAนนําท่านเดนิเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเทา้อยู่สองขา้งทางของ

ถนนHollywood Boulevard โดยมคีวามยาวประมาณ 2,100 เมตร ทีต̂บแตง่เป็นรปูดาวหา้แฉก กวา่ 

2,000 ดวง โดยจะจารกึชือ̂ของบคุคลทีม̂ชี ือ̂เสยีง โดยสว่นใหญ่มาจากวงการบันเทงิ ซึง̂ถอืเป็นเกยีรติ

สูงสุด สําหรับผูไ้ดรั้บคัดเลอืกใหจ้ารกึชือ̂ อาทเิชน่ Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky 

Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank 

Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมดา้นหนา้โรงละคร

ไชนสี เธยีเตอร ์(Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ที^เก่าแก่ที^สุดของฮอลลีวูด้ ที^

ด า้นหนา้จะเต็มไปดว้ยรอยประทับมือของดาราชื^อดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร์ 

(DolbyTheatre) สถานทีม̂อบรางวัลออสการ ์จากนัAนนําทา่น       เขา้ชมโรงถา่ยภาพยนตย์นูเิวอร์

แซล (Universal Studios) ในเนืAอทีก̂วา่ 1,000 ไร ่ 

กลางวนั        อสิระอาหารกลางวนัภายในโรงถา่ยภาพยนตย์นูเิวอรแ์ซล  

บา่ย ใหท้่านไดอ้สิระ ชมเบืAองหลังเทคนคิและขั Aนตอนของการถ่ายทําภาพยนตร ์ทีส̂รา้งขึAนมาเพือ̂ประกอบ

ฉากอย่างละเอยีดทีใ̂ชใ้นการถ่ายทําจรงิของ อาทเิชน่ ฉากนํAาท่วมถล่มเมอืง, แผ่นดนิถล่มทรุดตัวใน

รถไฟใตด้นิหรอืชมโชวก์ารแสดงพาดโผนทีต̂ืAนเตน้เรา้ใจ หรอืสนุกสนานกบัเครือ̂งเลน่ทันสมยั อาท ิเชน่ 

BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR  

คํQา        รับประทานอาหารคํา̂ ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

 หลังอาหารคํา̂นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลอส แอนเจลสิ 

วนัทีQ 8:   ***เครืQองบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***  

00.05 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย ดว้ยเทีQยวบนิทีQ BR 011 

 ***เครืQองบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

วนัทีQ 9: ไตห้วนั - กรงุเทพฯ  

05.15 น. ถงึสนามบนิไตห้วัน แวะพักเพือ̂รอการเปลีย̂นเครือ̂ง 

08.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีQยวบนิทีQ BR 211 

11.10 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ}การยา้ยเมอืงทีQเขา้พกั เชน่ กรณีทีQเมอืงน ัpนมี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีQใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีQยนตามความ

เหมาะสม 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการทีจ̂ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท̂าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย̂วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก̂องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Aงในกรณีทีท̂า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีAาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง̂      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลีย̂นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย̂ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลีย̂นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค̂ณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมืQอทา่นทําการซืpอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงืQอนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีQลกูคา้ตอ้งออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีQของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัpง มฉิะน ัpนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัpงส ิpน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีQยนแปลงได ้ท ัpงนีpข ึpนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีQไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

โปรแกรม : อเมรกิาตะวนัตก ซาน ฟรานซสิโก – อทุยานแหง่ชาตโิยเซมติ ิ- 
ลาส เวกสั – แอลเอ  9 วนั 6 คนื  
โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  1-9 เม.ย. 62 dfg552kh 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 79,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 79,900.- 

พกัหอ้งเดีQยว เพิQมทา่นละ 14,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 79,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 
79,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัZวเครืQองบนิ ทา่นละ 61,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท*** 

ช ัpนธุรกจิเพิQมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิQมตน้ทีQทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืQอทีQน ัQง confirm เทา่น ัpน) 80,000.- 

กรณีไมเ่ดนิทางไปอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น ลดทา่นละ่ 2,800.-  
 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  13-21 เม.ย. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 86,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 86,900.- 

พกัหอ้งเดีQยว เพิQมทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 86,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 
86,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัZวเครืQองบนิ ทา่นละ 59,888.- 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท*** 

ช ัpนธุรกจิเพิQมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิQมตน้ทีQทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืQอทีQน ัQง confirm เทา่น ัpน) 80,000.- 

กรณีไมเ่ดนิทางไปอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น ลดทา่นละ่ 2,800.-  

 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  25 เม.ย.-3 พ.ค. 62  

4-12 พ.ค. 62   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 79,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 79,900.- 

พกัหอ้งเดีQยว เพิQมทา่นละ 14,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 79,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 
79,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัZวเครืQองบนิ ทา่นละ 61,900.- 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท*** 

ช ัpนธุรกจิเพิQมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิQมตน้ทีQทา่นละ 80,000.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืQอทีQน ัQง confirm เทา่น ัpน) 

กรณีไมเ่ดนิทางไปอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น ลดทา่นละ่ 2,800.-  

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  18-26 พ.ค. 62    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 86,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 86,900.- 

พกัหอ้งเดีQยว เพิQมทา่นละ 14,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 86,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 
86,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัZวเครืQองบนิ ทา่นละ 56,900.- 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท*** 

ช ัpนธุรกจิเพิQมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิQมตน้ทีQทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืQอทีQน ัQง confirm เทา่น ัpน) 80,000.- 

กรณีไมเ่ดนิทางไปอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น ลดทา่นละ่ 2,800.-  

 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  1-9 ม.ิย. 62    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 89,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 89,900.- 

พกัหอ้งเดีQยว เพิQมทา่นละ 14,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 89,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 
89,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัZวเครืQองบนิ ทา่นละ 59,900.- 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท*** 

ช ัpนธุรกจิเพิQมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิQมตน้ทีQทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืQอทีQน ัQง confirm เทา่น ัpน) 80,000.- 

กรณีไมเ่ดนิทางไปอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น ลดทา่นละ่ 2,800.-  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  17-25 ม.ิย. 62    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 86,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 86,900.- 

พกัหอ้งเดีQยว เพิQมทา่นละ 14,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 86,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิQมเตมิเรืQองโรงแรมทีQพกั) 
86,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัZวเครืQองบนิ ทา่นละ 56,900.- 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท*** 

ช ัpนธุรกจิเพิQมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิQมตน้ทีQทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืQอทีQน ัQง confirm เทา่น ัpน) 80,000.- 

กรณีไมเ่ดนิทางไปอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น ลดทา่นละ่ 2,800.-  

 

อตัราคา่บรกิารนีpรวม  
1. คา่ตั�วเครือ̂งบนิ ชั Aนประหยัด ( Economy Class) ทีร̂ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ̂นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย̂วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร̂ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร̂ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท̂อ่งเทีย̂วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงืQอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีQ) 

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ̂นไขกรมธรรม)์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืpอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ืQองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิQมเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบีpยประกนัเร ิQมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีpยประกนัเร ิQมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีQมอีายตุ ัpงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิQม 7% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีpไมร่วม 

  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ̂งดืม̂ทีส̂ั^งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํAาหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิAน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส̂ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํAามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส̂ายการบนิมกีารปรับขึAนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง̂ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (จาํนวน 7,600 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ดอลลา่หส์หรฐั) 

เง ืQอนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีQน ัQงจะยนืยนัเมืQอไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัpน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ̂ดนิทาง ทีม̂อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ̂ทําการจองควิยืน̂วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ̂ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีQตอ้งการออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ̂ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั Aง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ̂ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ̂กดิขึAน 

5. การยืน̂วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Aนตอนการยืน̂วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั Aงแบบหมูค่ณะและยืน̂  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ̂ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ̂

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น̂ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย̂วใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว̂โมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ̂งจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั Aงหมด 

 

เง ืQอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีQเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีQเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีQเกดิข ึpนจรงิ 

 
  ขอ้มลูเบืpองตน้ในการเตรยีมเอกสารยืQนวซีา่และการยืQนขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด̂แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึAน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน̂วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ̂

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง̂บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่̂อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ̂กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ̂งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต̂นพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัAน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต̂ํากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม̂เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต̂ํากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน̂คํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื^องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง̂ในการยืน̂คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมต̂ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ̂ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัAนๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอ้มลูเพิQมเตมิเร ืQองต ัZวเครืQองบนิและทีQน ัQงบนเครืQองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน̂ั̂งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั�วเครือ̂งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครือ̂งบนิ ซึง̂มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครือ̂งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ̂กดิขึAนจรงิ และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น̂ังที ̂Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ̂ะน̂ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส̂ายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม̂รี่างกาย

แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน̂ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ̂ครือ̂งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํAาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่

ผูท้ ีม̂ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน̂ั̂ง Long leg ขึAนอยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ̂ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ̂ช็คอนิ

เทา่นัAน 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึAนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั Aงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั Aงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ}ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัpงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทีQ  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึpนไป) เนือ̂งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน̂ทีเ̂ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ̂กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง̂จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ̂นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั AงนีAทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ̂มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ̂ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืQนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ̂กดิขึAนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน̂วซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครือ̂งบนิ หรอืคา่ตั�วเครือ̂งบนิ (กรณีออกตั�วเครือ̂งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก̂รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัZวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัpงหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ̂งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ̂ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัpงหมด 

 

ขอ้มลูเพิQมเตมิเร ืQองโรงแรมทีQพกั 

1. เนืQองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีQยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) สว่นหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น จะเป็นเตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่น ัpน หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื 

อยูค่นละช ัpนกนั  

2. กรณีทีม̂งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึAนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ใน

การปรับเปลีย̂นหรอืยา้ยเมอืงเพือ̂ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืQนประมาณ 5 วนัทาํการ 

การยืQนวซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีQสถานทตู 

ในระหวา่งยืQนวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืQนขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีQยนแปลงกฎและเอกสารการยืQนอยูเ่ร ืQอย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน̂วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีQถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีQของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืQนขอวซีา่จะมเีง ืQอนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิQมเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืQนขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีpรวมไปถงึผู ้

เดนิทางทีQถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิAว หรอื 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ 

(พืAนหลังขาวเทา่นัAน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ̂งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม̂ชี ือ̂

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม̂ทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ̂อก

เอกสาร ชือ̂-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ̂สถานทตูทีย̂ืน̂) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ̂อกจากสถาบันทีกํ̂าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ̂อกเอกสาร ชือ̂-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ̂สถานทตูทีย̂ืน̂) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีAแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ̂โฉนดทีด̂นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัQวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยสาํเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลกูคา้ทํา

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืQนวซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีQมกีารเคลืQอนไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนสาํเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีp กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีQยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัAงสองเลม่ (ทัAงเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถ่ายสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ̂อกคา่ใชจ้า่ยให ้ (พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์ เชน่ สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Aงบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีQบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุา̂กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย̂นชือ̂-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย̂น) 

7. ทา่นไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

เอกสารยืQนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีQยนและขออพัเดทเพิQมเตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิQมเตมิ 
 

 

 

 

 


