
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

ซานฟรานซิสโก –มอนเทอเรย์-โซลแวง-ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส 

เที�ยวอเมรกิาอยา่งแตกต่าง…. สมัผสับรรยากาศเมืองรมิทะเล 

 ที�ขึ�นชื�อว่าสวยที�สดุของอเมรกิาในเสน้แปซิฟิกโคสต ์ 
ซานฟรานซิสโก –ชมสวน Japanese Garden Tea-ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก 

 Fisherman’s Wharf-Pier 39 –สะพานโกลเดน้เกท 

Walt Disney Family Museum เที6ยวเมืองชาวแดนิชแห่งเดียวในอเมริกาที6โซลแวง   

เมืองซานตา้บารบ์าร่า-ลอสแองเจลิส และสนกุกบัโรงถ่ายยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     โดยสายการบินอีวีเอ แอร ์(BR)  
 

ซานฟรานซิสโก เมอืงเศรษฐกจิที �มขีนาดใหญ่ ใหท้่านล่องเรอืชมอ่าวซานฟรานซสิโก ชมสะพานแขวนโกลเดน้เกท ผลงาน
วศิวกรรมอนัลํ'าเลศิ และชมววิเกาะอลัคาทรสัที �อดตีเคยเป็นที �คุมขงันกัโทษอเมรกิา 

มอนเทอเรย ์ เมอืงชายฝั �งทะเลที �มชีื �อเสยีงทางดา้นการท่องเที �ยวที �สวยงามและไดร้บัความนิยมมากแห่งหนึ �งในรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
เป็นเมอืงที �อบอวลไปดว้ยบรรยากาศชลิล์ๆ รมิฝั �งทะเลของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

โซลแวง เมอืงที �ไดช้ื �อว่า Danish town ที �อยู่ทางตอนเหนือของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เมอืงเลก็ๆ แห่งนี'เป็นที �ตั 'งรกรากของชาว
เดนมารก์-อเมรกินั ที �ยา้ยมาปักหลกัตั 'งแต่ปี 6766 เป็นเมอืงที �มสีถาปัตยกรรมแบบแดนิช 

ซานต้าบารบ์ารา่ เมอืงที �ถูกขนานนามว่า “รเิวยีร่าแห่งอเมรกิา” ดว้ยสถานที �ตั 'งที �ตั 'งอยู่ชายฝั �งทะเลที �ลอ้มรอบดว้ยภูเขาอนัสวยงาม  
กิลรอยพรีเมี �ยมเอ้าทเ์ลท ท่านชอ้ปปิ'งสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนดด์งัที �พรเีมี �ยมเอา้ทเ์ลท 
ลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาที �ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน โรงถ่ายยนิูเวอรแซล สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร ที �ใชใ้นการถ่าย

ทาํจรงิของภาพยนตรท์ี �โด่งดงัเรื �องต่างๆ เช่น คงิคอง จอวส ์ฯลฯ 
 

กาํหนดการเดินทาง   �� ก.พ.-�� มี.ค. /��-� มี.ค. / ��เม.ย.-�� พ.ค. ���� 
    และ �-�� พ.ค.���� 
 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู-ไทเป-ซานฟรานซิสโก 
14.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ เคาน์เตอรส์ายการบนิอวีเีอแอร ์ แถว R ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เจา้หน้าที�คอย

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึ+นเครื�อง  
(กรณุามาใหต้รงเวลาเนื�องจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) 

17.10 น. ออกจากกรงุเทพฯ สูไ่ทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เที'ยวบินที' BR068 
  (เดนิทางเดอืนเม.ย.-พ.ค.ABCA เวลาบนิเปลี �ยนเป็น 6C.AB-A6.6B) 
21.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป ใหท้า่นแวะเปลี�ยนเครื�อง 
23.30 น. เดนิทางสูน่ครซานฟรานซสิโก โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เที'ยวบินที' BR028 

       +++++++++ เครื �องบินทาํการบินข้ามเส้นแบง่เวลาสากล +++++++++ 
18.30 น. ถึงนครซานฟรานซิสโก (ในวนัเดียวกนั) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนั@นนํา

ท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมืองซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่หแ์หง่มลรฐัแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ เป็นเมอืงสาํคญัของ
รฐัแคลฟิอรเ์นีย เป็นผูนํ้าทั +งทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้และวฒันธรรม ตั +งอยูร่ะหว่างอา่วซานฟรานซสิโกและชายฝั �ง
แปซฟิิคถอืเป็นเมอืงที�น่าไปเยยืนมากที�สดุอกีเมอืงหนึ�งของอเมรกิา ดว้ยธรรมชาตอินังดงาม ทั +งภมูปิระเทศแบบ
หบุเขาและทศันียภาพรมิอา่ว สภาพอากาศที�ไมร่อ้นและหนาวจนเกนิไป อกีทั +งยงัมสีถานที�ทอ่งเที�ยวอนัถอืเป็น ? 
ใน @ สิ�งมหศัจรรยข์องโลก อยา่งสะพานโกลเดน้ทเ์กทดว้ย 
จากนั +นนําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั A.C ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 

 

ปรับราคาทัวร์ 

��ธ.ค.�� 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที �สอง ซานฟรานซิสโก-ยอดเขาทวินพีค-สะพานโกลเด้นท์เกท-ล่องเรือชมอ่าว-Fisherman’s Wharf-Pier 39 

                    สวน Japanese Garden Tea อนัโด่งดงั- The Walt Disney Family Museum-ซานฟรานซิสโก 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าที'โรงแรม  จากนั +นนําท่านเที�ยวชมเมอืง ซานฟรานซิสโก San Francisco นครที�มมีนต์
เสน่ห์แห่งมลรฐัแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ นําท่านขึ�นยอดเขาทวินพีค (Twin Peaks) เพื�อใหท้่านไดช้มทวิทศัน์อนั
งดงามของเมอืงซานฟรานซสิโก  ชมสะพานโกลเด้นท์เกท (Golden Gate Bridge) สญัลกัษณ์ของเมอืงซานฟราน
ซสิโก สะพานแขวนที�ทาสแีดงสด เพื�อป้องกนัไม่ไหเ้หลก็ซึ�งเป็นโครงสรา้งหลกัของสะพานเกดิสนิมเนื�องจากเกลอื
ของลมทะเลในมหาสมุทรแปซฟิิก สะพานแห่งนี+ถอืว่าเป็นสิ�งมหศัจรรย์ทางวศิวกรรมของโลกยุคปัจจุบนั ตั +งอยู่ใน
เมอืงซานฟรานซสิโก เป็นสะพานแขวนที�ยาวที�สดุแหง่หนึ�งของโลก คอืมรีะยะทาง 2.7 กโิลเมตร สงู 223.5 เมตร มี
โครงสรา้งแขง็แรงที�ทอดขา้มอา่วทางตอนเหนือของเมอืงซานฟรานซสิโก จากนั +นนําทา่นเดนิทางสู ่ท่าเรือฟิชเชอร์
แมนวารฟ์ (Fisherman’s Wharf) ในสมยัก่อนฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ เป็นเพยีงท่าเรอืที�ชาวประมงใชเ้ป็นที�ซื+อขาย 
แลกเปลี�ยนสินค้าพวกสตัว์ทะเลที�จบัมาได้ในแต่ละวันเท่านั +นเอง แต่ปัจจุบันนี+สถานที�แห่งนี+กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวขึ+นชื�อ โดยเฉพาะตรงบรเิวณท่าเรอื 39 หรอื Pier 39 ท่าเรอืสญัลกัษณ์ของเมอืงซานฟรานซสิโก ซึ�งจะ
เตม็ไปดว้ยรา้นขายของ รา้นอาหารขึ+นชื�อและมกีารแสดงต่างๆ รวมถงึมา้หมุน ซึ�งเป็นอกีหนึ�งจุดที�ดงึความสนใจ
ใหก้บัผูท้ี�มาเยอืนทา่เรอืแหง่นี+นอกจากรา้นคา้และรา้นอาหารจาํนวนมากตรงบรเิวณทา่เรอื 39 ที�นี�ยงัมจีุดที�น่าสนใจ
อกีอย่างคอื สงิโตทะเล ที�มานอนอาบแดดกนันับรอ้ยตวัในช่วงฤดูหนาว นําท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก 
ผ่านชมเกาะอัลคาทรสั (Alcatraz) เกาะที�อดีตเคยเป็นที�คุมขังนักโทษอเมริกาและชมสะพานแขวนโกลเด้น
เกท ผลงานวศิวกรรมอนัลํ+าเลศิปลายยคุปฎวิตัอิตุสาหกรรมที�ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบรม์านน์สเตร๊าซ์ และให้
ทา่นถ่ายรปูเป็นที�ระลกึกบัสะพานแขวนที�ยาวที�สดุในโลก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านชมสวนญี'ปุ่ น Japanese Garden Tea สวนสวยท่ามกลางธรรมชาตทิี�ตกแต่งสไตล์ญี�ปุ่ นที�มคีวามงดงาม

อยา่งมาก ถอืเป็นสวนญี�ปุ่ นที�เกา่แกท่ี�สดุในอเมรกิาตั +งอยู่ภายใน Golden Gate Park พรั �งพรอ้มไปดว้ยดอกไมแ้ละ
ตน้ไมแ้ละสมุนไพรหลากหลายชนิด รวมทั +งทะเลสาบ, นํ+าตกและสายนํ+า ซึ�งภายในสวนยงัมอีาคารไมส้ไตล์ญี�ปุ่ น
จดัเป็น  Tea House ซึ�งบรกิารชาและเครื�องดื�ม รวมถงึของว่างต่างๆ ไว้บรกิารในราคาไม่แพง ท่านสามารถนั �ง
พกัผอ่นคลายอรยิาบถหรอืจะลองชมิชาญี�ปุ่ นทา่มกลางบรรยากาศอนัรม่รื�นไดต้ามอธัยาศยั  
จากนั +นนําทา่นชม The Walt Disney Family Museum เป็นมวิเซยีมที�สมบูรณ์ที�สดุของผูใ้หก้าํเนิดมกิกี+เมา้ส ์และ
สตูดโิอระดบัโลกอย่างวอลทด์สินีย ์โดยรวบรวมประวตั ิผลงาน แบบร่างเเรกของตวัการต์ูนต่างๆที�ไมน่่าจะหาดูได้
จากที�ไหน รวมถงึรวบรวมเเละเล่าเรื�องราวไปจนถงึวาระสดุทา้ยของชวีติของชายผูม้นีามว่า Walt Disney 

คํ'า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั A.C ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที �สาม ซานฟรานซิสโก-ถนนลอมบารด์-อลาโม่สแควร-์กิลรอยพรีเมี �ยมเอ้าท์เลท-มอนเทอเรย ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  
 จากนั �นนําท่านชมถนนลอมบาร์ด Lombard Street หรอืที�คนไทยนิยมเรยีกกนัว่าถนนลําบาก ตั �งอยู่ในย่าน 

Russian Hill เป็นถนนที�คดเคี�ยวที�สุดในโลก สรา้งขึ�นมาตั �งแต่ปี พ.ศ. CDEF เพื�อเชื�อมถนนไฮด์กบัถนนลเิวนเวริ์ท
โดยไต่ลงมาตามเนินชนั DI องศา ซกิแซก K โคง้หกัศอกแบบวนัเวยข์าลง ระหว่างทางคดเคี�ยวนี�ตกแต่งตน้ไมแ้ละ
ดอกไมส้วยงามและมบีนัไดคนเดนิทั �งสองขา้งทาง จากนั +นนําท่านสู่อลัลาโม่สแควร ์Alamo Square เพื�อชมและ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายรปูภายนอกกบัสถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตลว์คิตอเรยีผสมผสานกบัวฒันธรรมแบบอเมรกิาที�รูจ้กักนัในนาม 
Painted Ladies หนึ�งในสถานที�ยอดฮติที�ฮอลลวีูด้ นิยมมาถ่ายทาํภาพยนตร ์และเป็นสถานที�ที�ชาวอเมรกินั นิยมมา
ถ่าย Pre Wedding กนัมากที�สดุ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่กิลรอยพรีเมี'ยมเอ้าท์เลท (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ ?.Ad ชั �วโมง) ใหท้่านได้ชอ้ปปิ+ งที� Gilroy 

Premium Outlet ที�มีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น Adidas, Nike, Puma, Aldo, Asics, 
Banana Republic, Boss, Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, Columbia, Converse, DKNY, Ecco, Gap, 
Guess, Samsonite ที�ราคาถกูกว่าเมอืงไทยถงึ 50%  

 ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มืองมอนเทอเรย ์Monterey เมอืงชายฝั �งทะเลที�มชีื�อเสยีงทางดา้นการทอ่งเที�ยว
ที�สวยงามและได้รบัความนิยมมากแห่งหนึ�งในรฐัแคลฟิอรเ์นีย เป็นเมอืงที�อบอวลไปด้วยบรรยากาศชลิล์ๆรมิฝั �ง
ทะเลของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั �วโมง) 

คํ'า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั A.C ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที �สี � มอนเทอเรย-์คนัเนรี โรว ์- Lovers Point Park-โซลแวง 

เช้า              รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   
 จากนั +นนําทา่นชมเมืองมอนเทอเรย ์เมอืงที�มคีวามสาํคญัทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละชื�อเสยีงในเรื�องความอดุม

สมบรูณ์และความหลากหลายของชวีติทางทะเล ซึ�งไดแ้ก ่สงิโตทะเล , นากทะเล , สาหรา่ยทะเล, ปลาโลมา และ
สตัวท์ะเลอื�นๆอกีเป็นจาํนวนมาก นอกจากนี+ยงัเป็นที�ตั +งของหมูบ่า้นชาวประมงดั +งเดมิ รวมไปถงึอตุสาหกรรม
โรงงานปลากระป๋องที�มชีื�อเสยีง แต่เมื�อเกดิสงครามโลกครั +งที� v จงึทาํใหโ้รงงานปิดตวัลงไป  
นําทา่นชมย่านคนัเนรีโรว ์Cannery Row ยา่นรมินํ+าที�มคีณุคา่ทางประวตัศิาสตรเ์กี�ยวกบัอตุสาหกรรมการผลติ
ปลาซารด์นีกระป๋อง ซึ�งถกูทาํใหเ้ป็นที�รูจ้กัโดยนกัเขยีนอเมรกินัชื�อ จอหน์ สไตน์เบค จากนวนิยายภาษาองักฤษ 
เรื�อง คนัเนร ีโรว ์ซึ�งถกูตพีมิพใ์นปี ?wxC และถกูถ่ายทาํเป็นภาพยตรใ์นปี ?wyv   
จากนั +นชมฟิชเชอร์แมนวารฟ์  ท่าเทยีบเรอืชาวประมงที�มคีวามสําคญัทางด้านประวตัิศาสตร์ ในปี ?wzd เป็น
ตลาดขายสง่ปลา ซึ�งปัจจุบนักลายเป็นแหล่งทอ่งเที�ยวที�มชีื�อเสยีง ซึ�งเรยีงรายไปดว้ยรา้นอาหารทะเล รา้นขายของที�
ระลกึ, รา้นเครื�องประดบั , หอศลิป์ , หา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้จากนั +นนําทา่นแวะถ่ายรปูกบัจุดชมววิ Lovers Point 

Park จุดชมววิและสวนสาธารณะรมิหน้าผาเล็กๆที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งใน Pacific Grove และเป็นที�ที�นักท่องเที�ยว
นิยมมาอาบแดด พายเรอืคายคั ขี�จกัรยานหรอืปิกนิกรมิชายหาดกนัเป็นอยา่งมาก 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั +นนําท่านเดินทางสู่เมืองโซลแวง Solvang เมืองที�ได้ชื�อว่า Danish Town ที�อยู่ทางตอนเหนือของรัฐ
แคลฟิอร์เนีย เมอืงเล็กๆ แห่งนี+เป็นที�ตั +งรกรากของชาวเดนมาร์ก-อเมรกินั ที�ย้ายมาปักหลกัตั +งแต่ปี ?w?? ทําให้
ได้รบัวฒันธรรมของชาวแดนิช อาคารบ้านเรอืนต่างๆ ตกแต่งด้วยสสีนัสดใส มีทั +งร้านค้า รา้นขายของที�ระลึก 
รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นไอตมิ เป็นตน้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั �วโมง) จากนั +นนําทา่นชมเมอืงโซลแวง ชม 
Old Admission Santa Ines กอ่ตั +งโดยนกับุญฟรานซสิ เป็นโบสถเ์กา่แกท่ี�สรา้งขึ+นตั +งแต่ปี ?ydx และเป็น ? ใน v? 
โบสถท์ี�ถกูสรา้งขึ+นตามชายฝั �งทะเลแปซฟิิกอนัมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั นําทา่นชมและถ่ายรปูกบัจตุัรสัทโิวลแีละกงัหนั



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลมอนัเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกความเป็นชมุชนของชาวดชัช ์ใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศน่ารกัของเมอืงโซลแวงตาม
อธัยาศยัหรอืจะเดนิเล่นชอ้ปปิ+ งเลอืกซื+อของที�ระลกึน่ารกัๆฝากคนทางบา้น 

คํ'า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

  นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั A.C ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที �ห้า  โซลแวง- ซานต้าบารบ์าร่า-ลอสแองเจลิส 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าที'โรงแรม    

จากนั �นนําท่านเดินทางสู่เมอืงชายฝั �งทะเลแปซิฟิกที�ได้ชื�อว่าสวยงามที�สุดที' เมืองซานต้าบารบ์าร่า เมอืงที�ถูก
ขนานนามว่า “รเิวยีร่าแห่งอเมรกิา” ด้วยอาคารบ้านเรอืนส่วนใหญ่ของเมอืงนี+มุงหลงัคาสสีม้แดงและตั +งอยู่ชายฝั �ง
ทะเลที�ลอ้มรอบดว้ยภเูขาอนัสวยงามสดุบรรยาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ ? ชั �วโมง)  
จากนั +นนําท่านสู่สะพานท่าเรือ Stearns Wharf สะพานไมท้ี�ที�ทอดยาวเขา้ไปในทะเล โดยด้านหน้าจะมรีูปปั+น
ปลาโลมาตั +งตะหงา่นเป็นสญัลกัษณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยชายหาดสทีองสอ่งแสงระยบิระยบัของทะเลแปซฟิิก ใกล้ๆ กนั
จะเป็นท่าจอดเรอืยอรช์ รา้นอาหาร นําท่านชม Santa Barbara Courthouse  ซึ�งเป็นสถานที�สาํคญัอกีแห่งหนึ�ง
ของเมอืง สรา้งเสรจ็เมื�อปี ?wvw ออกแบบโดยสถาปนิก Charles Willard Moore ตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ 
Spanish Colonial Revival  ซึ�งประกอบด้วยอาคารหลกัทั +งหมด x หลงั ภายในมสี่วนที�น่าสนใจหลายอย่าง อาท ิ
The Mural Room, The Law Library, Sunken Garden ภายในตกแต่งด้วยกระเบื+องและหินสีลวดลายสวยงาม
ตระการตา และในบรเิวณเดยีวกนันี+ยงัมหีอนาฬกิา El Mirador Clock Tower จุดชมววิประจําเมอืงที�มคีวามสงูถงึ 
vz เมตร ซึ�งสามารถเหน็ววิมุมสงูของเมอืงซานตา้บารบ์าร่าได ้Azd องศา  กอ่นนําท่านสูถ่นน State Street ถนน
ที�เป็นศนูยร์วมแหล่งชอ้ปปิ+ งของ 
แบรนดเ์นมและหา้งชื�อดงั รวมถงึรา้นคา้รา้นอาหารเก๋ๆ มากมาย อสิระใหท้า่นเดนิเล่นพกัผอ่นหรอือสิระ 
ชอ้ปปิ+ งตามอธัยาศยั  

(เพืDอความสะดวกในการเลือกซืJอสินค้าหรืออิสระท่องเทีDยวอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูน่ครลอสแองเจลิส นครแหง่โลกมายาที�ทกุคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ v ชั �วโมง)  

คํ'า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

  นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั A.C ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที �หก  ลอสแองเจลิส-ซานต้าโมนิก้า-The Getty Villa-ยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอ-ลอสแองเจลิส 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม    

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่เมอืง ซานต้าโมนิก้า ตั �งอยู่ทางตะวนัตกของลอสแองเจลสิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 
นาท)ี  เป็นเมอืงท่าและมชีายหาดที�มชีื�อเสยีงเมอืงหนึ�งของรฐัแคลฟิอรเ์นียใหท้่านอสิระกบัการเที�ยวชมบรรยากาศ 
California Beach ที�ซานตาโมนิก้า ท่านสามารถเดินเล่นชมท่าเรือ Santa Monica Pier ที�จ ัดแต่งสไตล์ Old-

Fashioned Amusement Park และถนนสาม Third Street ที�มสีนิคา้แบรนดด์งั รา้นอาหารแบบชาวอเมรกินัใหท้า่น
ได ้เดนิเล่นชมบรรยากาศทอ้งถิ�นอยา่งจุใจ  
จากนั +นนําท่านชม The Getty Villa หรือที�เรียกกันว่า J.Paul Getty Museum at the Getty Villa in Malibu ที�
จาํลองเอา Villa DeiPapiri ซึ�งเป็นบ้านของคหบดสีมยัโรมนัมาไวท้ี�นี� ว่ากนัว่าบา้นที�จําลองมานี+มอียู่จรงิและอยู่คน
ละฟากกบัภูเขาไฟวสิเุวยีสกบัปอมเปอใีนเมอืงเนเปิ+ ลประเทศอติาล ี ซึ�งการที�วลิล่านี+สามารถสรา้งขึ+นมาไดน้ั +นเกดิ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการรวบรวมผงับ้านต่างๆ ของเมอืงในสมยัโรมนัแลว้มาเรยีบเรยีงใหม่ โดยสรา้งขึ+นมาใหเ้หมอืนจรงิที�สุด ซึ�ง
สถานที�ตั +งของ Getty Villa นี+ อยูบ่นเนินสงูมองลงมาเป็นทะเลเหมอืนที�เนเปิ+ลเชน่กนั 
จากนั +นนําท่านสู่โรงถ่ายยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ ในเนื+อที�กว่า ?,ddd ไร่ ท่านจะไดช้มเบื+องหลงัเทคนิคและขั +นตอน
ของการถ่ายทาํภาพยนตรอ์ย่างละเอยีด สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬารที�ใชใ้นการถ่ายทาํจรงิของภาพยนตรท์ี�โด่งดงั
เรื�องต่างๆ เชน่ คงิคอง จอวสฯ์ลฯ ชมอาคารบา้นเรอืนที�ใชใ้นการถ่ายทาํภาพยนตรเ์รื�องดงัจากฮอลลวีูด้ตื�นเตน้และ
สนุกสนานผจญภัยเครื�องเล่นทันสมัย Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เป็นต้น (เพืDอความ
สะดวกในการท่องเทีDยวอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

บา่ย  ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครื�องเล่นพรอ้มเลอืกซื+อสนิคา้จากโลกภาพยนตรต่์อ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสู่
นครลอสแองเจลสิ 

คํ'า             รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
             นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั A.C ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที �เจด็  ลอสแองเจลิส-ช้อปปิH ง-สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  

จากนั +นนําทา่นถ่ายภาพกบัป้าย Hollywood ซึ�งเหน็ไดจ้ากภาพยนตรห์ลายๆ เรื�อง ดว้ยป้ายแหง่นี+เป็นสญัลกัษณ์ที� 
สาํคญัของดนิแดนแหง่นี+ ตั +งอยา่งโดดเด่นอยูบ่นเนินเขามาตั +งแต่ปี ค.ศ. ?wvA เขยีนดว้ยตวัอกัษรว่า
“HOLLYWOOD” มสีขีาว สงูถงึ ?x เมตร เป็นจุดยอดนิยมของนกัท่องเที�ยวที�ตอ้งมาถ่ายภาพกบัป้ายแหง่นี+  
จากนั +นนําทา่นชมหอดดูาวกริฟฟริน Griffith Observatory หอดดูาวแหง่ตั +งอยูท่ี�สวนสาธารณะกรฟิฟิท บนภเูขา
เมา้ทฮ์อลลวีูด้ ซึ�งสามารถมองเหน็เมอืงลอสแอนเจลสิไดอ้ยา่งงดงามในยามคํ�าคนื เปิดใหเ้ขา้ชมตั +งแต่ปี ค.ศ. ?wAC 
จากนั +นนําทา่นสู ่ย่านถนนฮอลลีวู้ด ที�เบเวอรร์ี�ฮลิล ์ถนนที�รวมแหล่งชอ้ปปิ+ งหรหูรา ชมรอยฝ่ามอืฝ่าเทา้ของดารา
ดงัฮอลลวีูด้ Hollywood Walk of Fame ใหท้า่นไดถ่้ายรปูสญัลกัษณ์ของดาราที�ทา่นชื�นชอบ ณ “ไชนีส เธียร์
เตอร”์ โรงภาพยนตรท์ี�เกา่แก่ที�สดุของฮอลลวีูด้  
(เพืDอความสะดวกในการท่องเทีDยวหรือช้อปปิJ งอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

บา่ย  อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชอ้ปปิ+ งตามอธัยาศยัยา่นใจกลางมหานครลอสแองเจลสิ   
คํ'า             รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.30 เหริฟ้าจากลอสแองเจลสิ สูส่นามบนิเถาหยวน กรงุไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เที'ยวบินที' BR015 

  (เดนิทางเดอืนม.ีค. -พ.ค.vCzv เวลาบนิเปลี�ยนเป็น dd.Ad-dC.xC) 
วนัที �แปด ลอสแองเจลิส-ไทเป 

****** บินข้ามเส้นแบง่เขตวนัสากล ****** 
 

วนัที �เก้า ไทเป-กรงุเทพฯ 

06.05 น. เดนิทางถงึไทเป เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
07.45 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เที'ยวบินที' BR211 
�.l� น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..... 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปลีDยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อืDนๆ ทีDไม่คาดคิดหรือมีผล
กบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานทีDใดทีDไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานทีDปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลีDยนแปลงสถานทีDอืDนๆ ทดแทนให้ ทั JงนีJ เพืDอประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 

 

อตัราค่าเดินทาง �� ก.พ.-�� มี.ค. /��-� มี.ค. / ��เม.ย.-�� พ.ค.����  

   และ �-�� พ.ค.���� 
 

อเมริกาตะวนัตก 9  วนั ` คืน/ BR 
ซานฟรานซิสโก-มอนเทอเรยโ์ซลแวง 

ซานต้าบารบ์าร่า - ลอสแองเจลิส 

อตัราค่าบริการ 

ก.พ.-มี.ค. ef เม.ย.-gh พ.ค. ij-e` พ.ค. 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 90,500 90,900 91,300 
เดก็อายุตํ�ากว่า _C ปี พกักบัผูใ้หญ่ _ ท่าน 88,500 88,900 87,900 
เดก็อายุตํ�ากว่า _C ปี พกักบัผูใ้หญ่ C ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ) 85,500 85,900 84,500 
พกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 14,500 15,500 14,300 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตั qวเครืDองบิน 52,500 54,300 54,800 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ f,jgg บาท //  
และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ sgg บาท    เรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง** 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธิt ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํJามนั  ในกรณีทีDสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิDมเติมภายหลงั** 
 

หมายเหต*ุ**การเดินทางในแต่ละครั Jงจะต้องมีจาํนวนผู้โดยสารทีDเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํDากว่า eh ท่าน หากผู้โดยสารมี
จาํนวนตํDากว่าจาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิt ในเปลีDยนแปลงรายการการเดินทางและเปลีDยนแปลงอตัราค่า
เดินทางหรือเปลีDยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทั JงนีJ เพืDอประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั*** 

• การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ ih-egวนั ดงันัJนจึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการยืDนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทั JงนีJ เพืDอเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าทีDสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิJว 

• กรณีท่านทีDมีตั qวของสายการบินอืDนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั qวโดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเนืDองจากมีการเกีDยวข้องกบัการยืDนวีซ่า ซึDงผู้เดินทางไม่สามารถยืDนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 

ปรับราคาทัวร์ 

��ธ.ค.�� 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํคญัมาก  ****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา ไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที �สาม กรณีที �เป็นผู้ใหญ่ 
และต้องการพกั P ท่านต่อหนึ�งห้อง หรือเดก็ที �พกักบัผู้ใหญ่ R ท่านต่อหนึ�งห้อง จะต้องพกัด้วยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทั HงนีH
เพื �อหลีกเลี �ยงการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพกั ซึ �งเป็นเงื �อนไขสาํคญัมากสาํหรบัโรงแรมในประเทศสหรฐัอเมริกา ***** 
 

****** ตั qวโดยสารไม่สามารถเลื'อนกลบัได้และกรณีที'ออกตั qวแล้วไม่สามารถทาํรีฟันดไ์ด้ กรณีที'บางท่านต้องการอยู่ต่อ
ในลอสแองเจลิสหรือต้องการเดินทางในชั @นธรุกิจ  ต้องทาํเป็นตั qวเดี'ยวเท่านั@น เนื'องจากราคานี@เป็นราคาโปรโมชั 'นตั qวแบบ
หมู่คณะไม่สามารถเปลี'ยนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านั@น 
อตัรานี@รวม 

• คา่ตั �วเครื�องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ- ซานฟรานซสิโก// ลอสแองเจลสิ- กรงุเทพฯ ชั +น
ประหยดั 

• คา่โรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื�องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ ` เตยีง (Triple Room) กรณี
ที�เดนิทาง ` ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น C หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระคา่พกัเดี�ยวเพิ�มหรอืพกัหอ้งละ ` ทา่นโดยไมม่ี
เตยีงเสรมิ 

• คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ และ คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
• คา่รถรบัสง่และระหว่างการนําเที�ยวตามรายการที�ระบุ  
• คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
• คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ที�คอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิ�มได)้ 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ _,III,III บาท เดก็อายตุํ�ากว่า _ ปี และผูใ้หญ่

อายเุกนิ bF ปีไดร้บัความคุม้ครอง FII,III บาท (ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนั) 
• คา่ภาษนํี�ามนัเชื�อเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที�  CE 

ธ.ค.CFE_ 
อตัรานี@ไม่รวม 

• คา่นํ+าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด vA กโิลกรมัต่อ?ใบ (จาํกดั v ใบ / ทา่น) 
• คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าวีซ่าประเทศสหรฐัอเมริกา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าที'ทวัรยื์'นให้คิดค่าบริการ �,��� บาท / ท่าน โดยเรียก

เกบ็เพิ'มจากมดัจาํค่าทวัรป์กติ 

• ค่าทิปมคัคเุทศกห์รือหวัหน้าทวัรที์'เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ  900 บาทต่อท่าน โดยเรียกเกบ็พร้อม
ค่าทวัรง์วดสดุท้าย 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึ�งขึ�นอยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
• คา่นํ�าดื�มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกนํ�าดื�มระหวา่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของที�ระลกึ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื�องจากโดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั �วโมง 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�ส ั �งเพิ�มเองคา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่นํ�ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที�เกี�ยวกบัวซี่า หรอื
อื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง 
ๆ  

การชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน eg,ggg บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ�งทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที�เหลอืจะขอเกบ็
ทั �งหมดก่อนเดนิทาง C_ วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ jไมค่นืเงนิมดัจาํคา่ทวัรท์ั �งหมด 

การยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิมากกว่า DF วนัทาํการ บรษิทัขอสงวนสทิธิ jในการเกบ็เงนิมดัจาํคา่ตั kวโดยสารเครื�องบนิ (เงื�อนไขตามที�ทางสาย
การบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารดาํเนนิการในการยื�นวซี่าแลว้ ขอสงวนสทิธิ jในการเกบ็คา่ธรรมเนียมในการยื�นวซี่าทา่นละ b,KII 
บาท 

• หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า DF วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ jไมค่นืเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์
•  หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ jไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ั �งหมด 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใดยื�นวซี่าแลว้และไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํที� CI,III.- บาท และคา่ 

ธรรมเนียมในการยื�นวซี่าทา่นละ b,KII บาท 

• หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั kวโดยสารเครื�องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ jในการไมค่นืเงนิมดัจาํ 
กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั kวโดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ jไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ั �งหมด 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีที�มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมเีหตุ
ทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ jในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื�องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื�นๆ ที�มเีหตุทาํใหไ้ม่
สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย
การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตามที�สายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเที�ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเที�ยวบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ�ากว่ามาตรฐานได ้ทั �งนี�
ข ึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ jไมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในนํ�าหนกัสว่นที�เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที�ชดัเจนใน
เรื�องการสบูบุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี� ทั �งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที�ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็
, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า D - F ชั �วโมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้ง
ใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทั �งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั �งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที�สถานที�
เขา้ชมนั �นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถ
จองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื�อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที�ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนั �น ๆ ตาม
เงื�อนไขราคาที�ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั �นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ�งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็น
ผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานที�ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื�องจากไดช้าํระคา่ 
Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งที�เดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ�งเป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันั �นขอให้
พจิารณากอ่นการจองทวัร ์
 

ข้อมลูเพิ'มเติมเรื'องโรงแรมที'พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ A ทา่น / A เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ � เตียงเดี'ยว แต่อาจจะได้เป็น  เตียงใหญ่กบั 
 เตียงพบัเสริม โดยในกรณีที'พกั � ท่านบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบที'เสริมเตียงได้ 
ดงันั@นอาจต้องเสียค่าห้องพกัเดี'ยวเพิ'มหรือนอนห้องละ � ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม 

2. กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ+นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน
สทิธิ �ในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบนํ+า ซึ�ง
ขึ+นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั +นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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** หมายเหตสุาํคญั  สาํหรบัท่านทีDประสงคจ์ะเดินทางต่อ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 

                             (กรณุาแจ้งเจ้าหน้าทีDฯก่อนว่าไม่กลบัพร้อมคณะ ตั Jงแต่ครั JงแรกทีDติดต่อ) 

1. ตั qวภายในประเทศอเมริกา ที�ท่านจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอื�นหลงัจากจบโปรแกรมแลว้นั �นท่านสามารถที�จะเลอืกซื�อ
เอง หรอื ให้บรษิัทฯ จดัการให้ได้ แต่กรุณาสอบถามบริษัทฯ ก่อนว่าควรซื�อได้หรือยงั คือ ต้องรอให้บริษัทฯ คอนเฟิรม์ว่าทุกอย่าง
เรียบรอ้ยก่อนและบอกคณุว่าออกตั qวภายในอเมริกาของคณุได้!!!  เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลี�ยนแปลงได ้เช่นเปลี�ยนเป็นกลบัสู่
กรุงเทพ จากเมอืงอื�นๆที�ไม่ตรงตามโปรแกรม  ดงันัJนถ้าท่านไปซืJอตั qวภายในประเทศของอเมริกา โดยทีDบริษทัฯ ยงัไม่ได้คอนเฟิรม์ ว่า
ทุกอย่างเรียบรอ้ย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั JงสิJน   

2. สาํหรบัตั qวภายในประเทศของอเมริกา ทีDท่านซืJอนัJน เทีDยวบินของท่าน ควรเป็นเทีDยวบินทีDออก เวลาทีDคณะบิน
กลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดยีวกบัที�คณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพื�อจะเดนิทางกลบักรุงเทพฯ (เที�ยวบนิในประเทศ
ของอเมรกิา ต้องมาใหถ้งึสนามบนิก่อนเวลา 2 ชั �วโมง , ต่างประเทศ 3 ชั �วโมง) ดงันั �น ถา้เที�ยวบนิของท่านออกเดนิทางก่อนเวลา  ท่านจะตอ้ง
เสยีเงนิค่านั �งแทก็ซี�มาที�สนามบนิเอง ประมาณ 60 เหรยีญ และท่านจะตอ้งสละสทิธิ jโปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ี�ท่านไดจ้่ายเงนิมาแลว้ 

3. เมืDอท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแลว้ตั qวกลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ท่านสามารถแจง้ว่ากลบัเมื�อไรก่อน
ออกจากเมอืงไทยเท่านั �น  เพราะถ้าหลงัจากเดินทางแล้ว ตั qวของท่านไม่สามารถเลืDอนวนัเดินทางได้อีก เนืDองจากเป็นตั qวราคากรุป๊ 

ตอ้งเดนิทางตามวนัที�กาํหนดเท่านั �น  ถา้ท่านไม่เดนิทางท่านกต็อ้งไปซื�อตั kวใหม่กลบัเอง โดยทีDตั qวเก่ากไ็ม่สามารถรีฟันเงินคืนได้ 

4. เมืDอท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตั qวกลบักรงุเทพฯ อยู่ กรุณาระวงัเสมอว่าตั kวกลบัของท่านออกเดนิทางกลบั
จากเมอืงไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพื�อที�ถ้าท่านต้องเดนิทางจากเมอืงอื�นเพื�อมาใชต้ั kวกลบักรุงเทพ ท่านต้องมาถงึสนามบนิที�เป็นเมอืง
ท่าก่อนกลบักรุงเทพ 4  ชั �วโมงก่อนการเดนิทาง 

*** หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีDของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 

 

 

 

หมายเหต ุ 
สาํหรบัท่านที'ไม่มีวีซ่าประเทศอเมริกา 
สาํหรบัการยื'นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องดาํเนินการยื'นขอด้วยตวัเอง ซึ'งเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเข้าไปทาํการสมคัรเพื'อขอยื'นวีซ่าได้ที'  
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
** ผูย้ื�นคาํรอ้งที�มอีายุมากกว่า CI ปีขึ�นไป จะตอ้งมคุีณสมบตัขิองตวัเองในการที�จะไดร้บัวซ่ีาชั �วคราวประเภทธุรกจิหรอืท่องเที�ยว ** 
ข้อมูลทั Dวไป 

1. วซ่ีาไมใ่ช่เครื�องหมายรบัประกนัการเขา้สหรฐัฯ เจา้หน้าที�ของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัฯ (USCIS) ณ ด่าน
ตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิว่า ท่านสามารถเดนิทางเขา้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม่ รวมถงึระยะเวลาที�ท่านมสีทิธพิาํนกัในสหรฐัฯ  

2. อายุของวซ่ีา คอื ระยะเวลาที�ท่านสามารถใชเ้พื�อเดนิทางไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ผูข้อวซ่ีา จะสามารถพาํนกัในสหรฐัฯ ได้
ตามกาํหนดระยะเวลาที�ระบไุวใ้นวซ่ีา ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัการตดัสนิของเจา้หน้าที�สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯขในการ
กาํหนดระยะเวลาที�ทา่นสามารถพาํนกัไดใ้นสหรฐั 

3. ในระหว่างการเดนิทาง บรษิทัสายการบนิหรอืบรษิทัเรอืท่องเที�ยวจะใหท้่านกรอกแบบฟอรม์ I-94 สขีาวขนาดสั �น ซึ�งจะเกี�ยวขอ้งกบั
การเดนิทางของท่าน ท่านจะตอ้งกรอกและลงชื�อกาํกบัในแบบฟอรม์นี� เมื�อท่านเดนิทางเขา้สหรฐัฯ แบบฟอรม์นี�จะถูกตดิดว้ยลวด

ข้อมูลเบืJองต้นและหลกัฐานการทาํวีซ่าสหรฐัอเมริกา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยบ็กระดาษลงในหนงัสอืเดนิทางของท่าน โดยขะมหีมายเหตุจาก สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯ ที�แจง้เกี�ยวกบั
ระยะเวลาที�ท่านมสีทิธพิาํนกัอยูใ่นสหรฐัฯ 

*** หากท่านประสงคจ์ะอยู่นานกว่านั �น ท่านจะตอ้งยื�นคาํรอ้งขอ ยดืเวลาการพาํนกักบัสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯ โดย
การยื�นคาํรอ้งของท่านไม่ไดเ้ป็นเครื�องหมายรบัประกนัว่า ระยะเวลาที�ท่านมสีทิธพิาํนกัอยูใ่นสหรฐัฯ จะถูกยดืออกไป 

** ลกูจา้งที�ตอ้งการขอวซ่ีาเพื�อร่วมเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งสง่สาํเนาการจา้งงานพรอ้มกบัเอกสารคาํรอ้งขอวซ่ีา ** 
 

ผูย้ืDนคาํรอ้งขอวีซ่าทุกท่านต้องยืDนเอกสารประกอบคาํรอ้งขอวีซ่าดงัต่อไปนีJ หากยืDนคาํรอ้งไม่ครบถ้วน คาํรอ้งของท่านจะไม่
ถกูพิจารณา.. 
1. หนงัสอืเดนิทาง  ตอ้งมอีายใุชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดอืน  นบัจากวนัเดนิทาง        
      (กรุณานําหนงัสอืเดนิทางฉบบัเก่าที�ม ี

 วซ่ีาเขา้ประเทศสหรฐัฯมาแสดงดว้ย ถา้ม)ี 
2.  รปูถ่ายหน้าตรงส ี ขนาด 2 นิ�ว หรอื F x F ซม. จาํนวน C ใบ  
  ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน  รปูถ่ายจะตอ้งเป็นพื�นหลงัสขีาวเท่านั �น เปิดห,ู หา้ม 

 สวมแว่นตาดาํหรอืหมวก  สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน sg เปอรเ์ซน็ตข์อง 

 พืJนทีDรปูถ่าย   
3.  สาํเนาทะเบยีนบา้น - บตัรประจาํตวัประชาชน (เดก็ใชส้าํเนาสตูบิตัร) – ทะเบยีนสมรสหรอืใบ
หย่า 

 

4.  หลกัฐานการทาํงาน 

     4.1   1   กรณีเป็นลกูจา้ง จะตอ้งยื�นจดหมายจากที�ทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด โดยระบวุนัที�เริ�มทาํงานเมื�อใด    
            ตําแหน่งอะไร เงนิเดอืนเท่าไร  ไดล้าหยุดพกัจากวนัที�เท่าไรถงึวนัที�เท่าไร เอกสารออกไม่เกนิ _ เดอืนนบัจากวนัยื�นวซ่ีา 
     4.2   กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ใหย้ื�นหลกัฐานประกอบธุรกจิการคา้ เช่น ใบทะเบยีนการคา้ ใบทะเบยีน 

            พาณิชย ์,หนงัสอืรบัรองบรษิทัที�มชีื�อผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการอยู่ คดัสาํเนาไม่เกนิ ` เดอืนนบัจากวนัยื�นวซ่ีา 
   4.3   กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด เอกสารออกไม่เกนิ _ เดอืนนบัจากวนั
ยื�นวซ่ีา 

 4.4   กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี ถา้ผูป้กครองท่านใดท่านหนึ�งไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย ใหท้่านผูป้กครองที�ไม่ไดเ้ดนิทางทาํ   
     หนงัสอืยนิยอมจากอาํเภอหรอืเขตทอ้งที�อาศยั 

 4.5   กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี และถา้บดิามารดาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย ใหบ้ดิาและมารดาทาํหนงัสอืยนิยอมจาก อาํเภอ 

             หรอืเขตทอ้งที�อาศยั และระบุใหเ้ดก็เดนิทางไปกบับคุคลใด 

5.    หลกัฐานการเงิน ถ่ายสาํเนาสมุดเงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั E เดอืนอพัเดทไมเ่กนิ _F วนันับจากวนัยื�นวซ่ีา  
จดหมายรบัรองจาก  ธนาคาร 1 ชุด หรอืหากมทีรพัยส์นิอย่างอื�นใหเ้ตรยีมมาดว้ย 

************************************************************************************************* 

ขั Jนตอนการให้ข้อมูลและการนัดยืDนและนัดสมัภาษณ์ 

ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบคาํรอ้งนีJด้วยตวัท่านเองก่อนทาํการยืDนวีซ่า 

หากท่านทีDไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้คาํปรกึษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซึDงไม่รวมใน 

ราคาทวัร ์กรณุาแจ้งความจาํนงต่อเจ้าหน้าทีDบริษทัฯ และกรอกข้อมูลให้พรอ้มก่อน เนืDองจาก ข้อมูล 

ส่วนใหญ่นัJนเป็นข้อมูลของผูเ้ดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาง 

บริษทัฯ จึงจะดาํเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัJนจึงจะทาํการนัดวนัและเวลาในการยืDน และท่านสามารถ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมเอกสารตามข้อมูลเบืJองต้นพรอ้มกบัค่าวีซ่านํามาในวนัยืDนเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าทีDเพืDอ 

ขอคาํแนะนําเพิDมเติม 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา 
สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั �ง 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิัท ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทั �งนี�ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าที�ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัฯใคร่
ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีที�ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ jในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของท่าน เนื�องจาก
การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื�อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั �งหมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื�นวซ่ีา ท่านจะต้องแจง้ความจํานงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที�
ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื�นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนั �นจะต้องยื�นเดี�ยวและแสดงสมุดบญัชี
เงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปท่องเที�ยวยงัประเทศตามที�ระบุเท่านั �น 
การปฏเิสธวซ่ีาอนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื�นขอวซ่ีาท่องเที�ยว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ jในการ
คนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน CI วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทั �งนี�จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       
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