
 
 

 

 

 

 

 

 

ลอส แองเจลิส - สวนกริฟฟิธ – หอดูดาวกริฟฟิธ – ซานตา้โมนิกา้ - เอล พลูโบล เดอ - บงัเกอร์ ฮิลล ์
ลาสเวกสั - อุทยานแห่งชาติไซออน - ไบร์ซ แคนยอน - ฮอร์สชูเบน – เพจ - แอนทีโลป แคนยอน

BEARIZONA WILDLIFE PARK – เซาทริ์ม - อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน – ลาฟลิน   
บาร์สโตร์ – BARSTOW SHOPPING OUTLET - ลอส แองเจลิส – ชมเมือง -  ไชนีส เธียเตอร์ 

ฮอลีวดู วอลก์ ออฟ เฟม – ชอ้ปป้ิง - BEVERLY HILLS -  THE GROVE 



 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 คณะที่ 1   31 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564                             คณะที่ 6   02 –  12 ส.ค. 2564 
 คณะที่ 2   07 – 17 มิ.ย. 2564                                     คณะที่ 7   16 –  26 ส.ค. 2564        
 คณะที่ 3   21 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2564                             คณะที่ 8   06 –  16 ก.ย. 2564           
 คณะที่ 4   05 - 15 ก.ค. 2564                                      คณะที่ 9   20 –  30 ก.ย. 2564           
 คณะที่ 5   19 – 29 ก.ค. 2564                                                                                        

 

วนัที่ 01    ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – นำริตะ - ลอส แองเจลสิ 
                 รับกำรฉีดวคัซีนป้องกนั Covid-19  Johnson & Johnson 

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 
เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (เคาน์เตอร์ R ) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก  

08.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามนาริตะ โดยสายการบินสายการบินเจแปนแอร์ไลน ์เท่ียวบินท่ี JL708 
16.20 น.      เดินทางถึง สนามนาริตะ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
17.20 น.      ออกเดินทางสู่ ลอส แองเจลิส โดยสายการบินสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL062 
 

****************** บินขา้มเส้นแบ่งเขตสากล******************* 
 
11.10 น. เดินทางถึง เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 
 น าท่านออกเดินทางเพื่อรับประทานอาหารม้ือกลางวนั 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จุดลงทะเบียนรับวคัซีนป้องกนัเช้ือ Covid-19 ของ Johnson & Johnson (ทางบริษทั

ฯ เป็นผูป้ระสานงานนดัหมายไวใ้หทุ้กท่าน) 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่นหลงัจากเดินทางไกล 

 

*** อิสระอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศยั *** 
 

พกัที่:Crowne Plaza Los Angeles-Commerce Casino, an IHG Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 
 
 
 



 
 

วนัที่ 02     ลอส แองเจลสิ – สวนกริฟฟิธ - หอดูดำวกริฟฟิธ– ซำนต้ำโมนิก้ำ 
                  เอล พลูโบล เดอ - บังเกอร์ ฮิลล์ 
เชา้         บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ “สวนกริฟฟิธ”  (GRIFFITH PARK) ได้ช่ือว่าเป็นสวนสาธารณะท่ีเหมาะส าหรับการ
พักผ่อนหย่อนใจของคนท้องถ่ิน 
ส่วนใหญ่จะมานัง่ปิกนิค ท ากิจกรรม
ต่างๆ เช่น การปีนเขา ขี่ม้า เป็นต้น 
นอกจากน้ี ยงัมีหอดูดาวให้ไดข้ึ้นไป
ส ารวจอีกด้วย ท่านสามารถชมวิว
เมือง ลอสแองเจลิส จากจุดชมวิวน้ี
ไดอ้ย่างชดัเจน ท่านสามารถเก็บภาพ
ป้ายฮอลลีวูด สัญลักษณ์ของ มหา
นครแอล เอ ได้จากจุดน้ี น าท่านชม 
“หอดูดาวกริฟฟิธ” (GRIFFITH OBSERVATORY)   เป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงในเมืองลอสแองเจลิส รัฐแค
ลิฟอเนีย ตั้ งอยู่บนแนวเฉียงของภูเขาด้านทิศใตข้องภูเขาฮอลลีวูด ในสวนสาธารณะกริฟฟิทของเมือง
ลอสแองเจลิส สถานท่ีแห่งน้ีเป็นทิวทศัน์แห่งลุ่มน ้ าลอสแอนเจลิส คือสามารถมองเห็นตวัเมืองไดร้อบดา้น 
หอดูดาวแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ภายในมีการจดัแสดงเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และอวกาศ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ชายทะเล “ซานต้าโมนิก้า” (SANTA MONICA) เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ทางตะวนัตกของ

ลอสแองเจลิสเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้ งอยู่ติดกับ
อ่าวซานต้าโมนิก้า   มีเมืองล้อม 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ลอสแองเจลิส - แปซิฟิก
พ า ลิ เ ส ด ส์ ท า ง ทิ ศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เมืองเบรนทว์ูด 
ทางทิศเหนือเวสตล์อสแองเจลิสทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มาร์วิสตา
ทางทิศตะวนัออกและเวนิสติดทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้และมีทะเลลอ้มรอบ 1 ดา้น คือมหาสมุทรแปซิกติดทางทิศตะวนัตกดว้ยพื้นท่ีมากกว่า 
8,800 ไร่ของภูมิประเทศอนัเขียวขจี อีกทั้งยงัเป็นสวนสาธารณะเทศบาลท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 10 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา น าท่านเดินทางสู่ “เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส” (EL PUEBLO DE LOS ANGELES) 
เป็นย่านเก่าแก่ของนครลอสแอนเจลิส เคยเป็นเมืองท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของสเปนและเม็กซิโกมาก่อน 
ปัจจุบนัยงัคงทิ้งร่องรอยทางประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู ่น าชม “OLVERA 



 
 

STREET” ซ่ึงเป็นถนนสายแรกของลอสแองเจลิส โดยปัจจุบนัเป็นยา่นขายของท่ีระลึกสไตลเ์ม๊กซิกนั สีสัน
ฉูดฉาด โดยเกือบทุกร้านจะขายหน้ากากนักมวยปล ้ า ซ่ึ งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “SERGIO  
GUTIERREZ BENITEZ” บาทหลวงชาวเม็กซิกนั ซ่ึงขึ้นสังเวียนเป็นนักมวยปล ้าขึ้นโดยระหว่างการแสดง 
เขาจะสวมหน้ากากสีแดงและสีเหลือง นานถึง 23 ปี มีช่ือในวงการว่า “FRAY TORMENTA” และเป็น
ผูส้นบัสนุนสถานเล้ียงเด็กก าพร้า น า
ท่ าน เดินท าง สู่  "บั ง เกอ ร์  ฮิลล์ " 
(BUNKER HILL) โ ด ย  ANGELS 
FLIGHT RAILWAY ร ถ ก ร ะ เช้ า
ไฟฟ้าอายุกว่า 118 ปี  ซ่ึ งเป็นทาง
รถไฟท่ีสั้ นท่ีสุดในโลก โดยมีความ
ยาว 99 เมตรและเปิดให้บริการคร้ัง
แรก เม่ือปี 1901 ในอดีต ANGELS 
FLIGHT ถูกสร้างขึ้ นเพื่อเช่ือมการ
เดินทางระหว่างถนนฮิลล์ (HILL STREET) และถนนโอลีฟ (OLIVE STREET) โดย ANGELS FLIGHT 
กล่าวว่าเป็นสถานท่ีโรแมนติก อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของลอส แอนเจลิส เป็นอนุเสาวรียท์างวฒันธรรมของ
ลอสแองเจลิสท่ีถูกขึ้นทะเบียนเป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตร์แห่งชาติ 

ค ่า               บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

พกัที่:Crowne Plaza Los Angeles-Commerce Casino, an IHG Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่ 3     ลอส แองเจลสิ – ลำสเวกสั  - อสิระตำมอธัยำศัย 
เชา้             บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่ าน อ อก เดิ น ท าง สู่  “ เมื อ ง
ล า ส เ ว กั ส ”   ( LAS VEGAS) 
(ระยะทาง 359 กม. ใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 45 
นาที) ผ่านภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา
และทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของ
รัฐเนวาด้า เมืองลาสเวกัส เป็นเมือง
ท่ี ตั้ ง อ ยู่ ใ น ม ล รั ฐ เน ว า ด า 
สหรัฐอเมริกา  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

บ่าย หลงัอาหารน าเดินทางต่อเพื่อมุ่งหนา้สู่ “เมืองลาสเวกสั”  (LAS VEGAS) เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและคน
ทัว่ โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (SIN CITY) ลาสเวกัสเป็นสถานท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้ง
เมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความกา้วหนา้ของกิจการการพนนัเป็นแรงดึงดูดหลกัให้นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหล
เขา้มาต่อมาก็ไดพ้ฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกว่าท่ีอ่ืนในโลก และจะหาได้
ค่อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อนการพนนั และโรงแรม มารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบั
เมืองลาสเวกสั มีเวลาใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั... 

 

*** อิสระอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศยั *** 
 

กิจกรรมหลงัทานอาหารค ่า ท่านจะเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้น้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกัส 
เช่น โชวภ์ูเขา ไฟระเบิดท่ี MIRAGE, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND, โชวน์ ้ าพุเตน้ระบ าท่ี BELLAGIO ฯลฯ ชม
รถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้งอยู่สูงท่ีสุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE, ชมหน่ึงในพระพรหมของไทย
ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชยัซ่ึงจ าลองจากปารีส หรือ สัมผสัประสบการณ์ชมวิวมุมสูง 
550 ฟุต จากชิงชา้สวรรค ์(HIGH ROLLER) ของลาสเวกสั พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ดว้ย  
 

***(ท่านสามารถซ้ือรายการโชวพ์ิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์)*** 
 

พกัที่: Bally's Las Vegas Hotel & Casino หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 4     ลำสเวกสั – อทุยำนแห่งชำติไซออน - ไบร์ซ แคนยอน 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติไซออน”  (ZION NATIONAL PARK) (ระยะทาง 263 กม. ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาที) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของรัฐยูทาห์ 
(UTAH) เป็นอุทยานแห่งชาติทาง
ตะวนัตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา 
โด ย แ ต่ เดิ ม นั้ น อุ ท ย าน มี ช่ื อ ว่ า 
MUKUNTUWEAP NATIONAL 
MONUMENT แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร
เปล่ียนเป็นอุทยานแห่งชาติไซออน
ในปี 1918 อุทยานแห่งชาติไซออน มี
พื้นท่ี 593 ตารางกิโลเมตร โดย ไซ
ออน (ZION) เป็นค าในภาษาฮิบรู



 
 

โบราณ หมายถึง สถานท่ีหลบล้ีภัย โดยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูมิทัศน์ทะเลทราย 
ประกอบไปดว้ยภูเขา หน้าผาหินทราย หุบเขาลึก ท่ีลอ้มรอบไปดว้ยทะเลทรายกนักวา้งใหญ่ เป็นจุดหลาย
ปลายทางยอดนิยมส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการเดินป่าและปีนเขา  ส าหรับการท่องเท่ียวในอุทยาน
แห่งชาติไซออน มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีคุณจะตอ้งไม่พลาดไปเยือน คือ หุบเขาไซออน หรือ ไซออน 
แคนยอน (ZION CANYON) แคนยอนท่ีมีความยาว ประมาณ 15 กิโลเมตร และลึก ประมาณ 800 เมตร ต่ืน
ตาไปกบัความงดงามของทศันียภาพหนา้ผาหินทรายท่ีตั้งสูง 2,000 ถึง 3,000 ฟุตจากพื้นหุบเขาลึก น าท่าน
เข้าสู่ “ไซออน แคนยอน วิลเลจ” (ZION CANYON VILLAGE) ทางเข้าสู่อุทยานอีกทั้ งยงัเป็นท่ีตั้ งของ
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้สู่ “ศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวไซออน”  (ZION NATIONAL PARK VISITOR CENTER) ตั้งอยู่

เมืองสปริงเดล (SRINGDALE)  รัฐยู
ทาห์ (UTAH) เป็นหุบเขารูปตวัวี ซ่ึง
เกิดจากการกดัเซาะชั้นหินทรายของ
แม่ น ้ า เวอ ร์ จ้ิน  (VIRGIN RIVER) 
จุดเร่ิมต้นของการเท่ียวชมอุทยาน
แห่งชาติไซออน  จากนั้น น าท่านชม  
“บั งลั ง ก์ขำว”  (GREAT WHITE 
THRONE) ภูเขาหินทรายสีขาวใน
อุทยานแห่งชาติไซออน มีความสูง 
2,400 ฟุต ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตวอชิงตนัทางตะวนัตกเฉียงใตข้องรัฐยทูาห์สหรัฐอเมริกา  

ค ่า               บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

พกัที่: Best Western Plus Bryce Canyon Grand Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่ 5     ไบร์ซ แคนยอน – ฮอร์สชูเบน – เพจ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน” (BRYCE CANYON NATIONAL PARK) เป็นอุทยาน
ท่ีตั้งอยู่ทางตอนใตข้องรัฐยูทาห์ (UTAH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงอยู่เหนือระดบัน ้ าทะเลถึง 8,000-9,000 
ฟุต (2,400-2,700 เมตร) เกิดขึ้นมากว่าหม่ืนปีจากการเผชิญกบัสภาพดินฟ้าอากาศท่ีรุนแรงในพื้นท่ีสูงชัน
และเกิดการถูกกดัเซาะโดยแม่น ้ าและหิมะ จึงเกิดไบร์ซแคนยอนขึ้น ชาวอินเดียนแดง เรียกท่ีน่ีว่าหินแดง 
(RED ROCK) เอกลกัษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลมๆ เรียกว่า ฮูดู (HOODOOS) ท่ีขึ้นเรียง
กนัเป็นแนว มีรูปร่างรูปทรงแปลกประหลาดต านานของพวกอินเดียนแดงกล่าวว่า แท่งหินเหล่าน้ีเกิดจาก
มนุษยท่ี์ตอ้งค าสาปกลายเป็นหิน ไบรซ์แคนยอน ประกอบดว้ยหินทรายสลบัหินดินดาน ตั้งแต่ยคุครีเทเชียส 



 
 

ถึงช่วงตน้ของมหายุคซีโนโซอิก ตกสะสมตวัในสภาพแวดลอ้มแบบทะเลสาบขนาดใหญ่ จนกระทัง่น ้ าต้ืน
ขึ้นเร่ือยๆ เป็นเวลาหลายลา้นปี ท าให้เร่ิมมีการกร่อนของแม่น ้ าท่ีไหลผ่านชั้นหิน ร่วมกับการยกตวัของ
พื้นดินขณะเกิดเทือกเขารีอกก้ี (70-
50ลา้นปีก่อน) จากนั้นก็มีการยกตัว
ของเปลือกโลกอีกคร้ัง และท าให้เกิด
ท่ีราบสูงโคโลราโดเม่ือ 16 ล้านปี
ก่อน การยกตัวท าให้หินเร่ิมมีการ
แตกตามแนวด่ิง ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการ
ถู กก ร่อน  จนกลาย เป็ น แท่ ง เส า
สวยงามในปัจจุบัน สีน ้ าตาลแดง สี
ชมพู และสีแดงได้จากแร่ฮีมาไทต ์
(HEMATITE) ซ่ึงมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ ส่วนสีเหลือได้จา กแร่ลิโมไนต์ (LIMONITE) ส่วนสีม่วง 
ไดจ้ากแร่ไพโรลูไซต ์(PYROLUSITE) หินแต่ละชั้นมีความทนทานต่อการกร่อนแตกต่างกนั ท าใหเ้สาหินมี
ลกัษณะเป็นปลอ้งๆ และเวา้ตรงส่วนท่ีหินผุพงัง่าย  น าท่านชมจุดชมวิวหลกั SUNRISE POINT จุดชมพระ
อาทิตยข์ึ้น เม่ือแสงอาทิตยส์าดส่องมาท่านจะไดช้มอฒัจนัทร์อนัตระการตา , ชม THOR’S HAMMER หรือ
ปล่องไฟนางฟ้า, จุดชมวิว INSPIRATION ท่านจะได้ชมความงดงามท่ีแตกต่างกัน และ BRYCE POINT 
เป็น 1 ในทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของอฒัจนัทร์และความมหัศจรรยข์องท่ีน่ี BRYCE POINT มีช่ือเสียงใน
เร่ืองพระอาทิตยข์ึ้น 

 
 



 
 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ “ฮอร์สชูเบนด์”  (HORSESHOE BEND) (ระยะทาง 254 กม. ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง) น าท่านชมวิวของ “ฮอร์สชู
เบนด์” (HORSESHOE BEND) จุด
โคง้ของแม่น ้ าโคโลราโด ท่ีถูกน ้ ากดั
เซาะจนกลายเป็นรูปเกือกม้าสีเขียว
มรกตโอบลอ้มกับแกรนด์แคนยอน
หินทราย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่าน
เดินทางสู่ “เมืองเพจ” (PAGE) ตั้งอยู่
ท างตอนบนของ รัฐแอ ริโซน า 
(ARIZONA) เป็นเมืองท่ีเรียกว่าเป็น
เมืองตน้น ้าของแกรนดแ์คนยอน 

ค ่า               บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

พกัที่: Best Western Plus At Lake Powell หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 6      เพจ – แอนทโีลป แคนยอน – BEARIZONA WILDLIFE PARK – เซำท์ริม   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ “แอนทีโลปแคนยอน” (ANTELOPE CANYON) ตั้งอยูใ่นรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัในพื้นท่ี
ของชน เผ่ าน าวาโฮ  หุ บ เข า ท่ี
สวยงามน้ี เกิดจากการท าลายและ
กั ด เซ า ะ ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ คื อ 
กระแสน ้ า และลม โดยเฉพาะ
อ ย่ า ง ยิ่ ง ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ม ร สุ ม 
กระแสน ้ าไดไ้หลดว้ยความเร็วใน
ขณะท่ีไหลผ่านก็ได้กัดเซาะหิน
ทรายออกไป ท าให้เกิดความลึก 
เรียบ และรอยเส้นในลกัษณะร้ิวไหลท่ีผิวของหิน โดยในแต่ละฤดูกาลภูเขาหินทราย จะมีสีสันท่ีแตกต่างกนั
ขึ้นอยู่กับการหักเหของแสงในแต่ละวนั แอนทีโลปแคนยอน แบ่งเป็นสองส่วนคือ ช่วงบนอพัเพอร์แอน
เทอโลปแคยอน (UPPER ANTELOPE CANYON) และช่วงล่าง โลเวอร์แอนทีโลปแคนยอน (LOWER 
ANTELOPE CANYON) 



 
 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “แบร์ริโซน่า ไวล์ดไลฟ์ ปาร์ค (BEARIZONA WILDLIFE PARK) มี

พื้นท่ีประมาณ 160 เอเคอร์ ตั้งอยู่ใจกลางของแอริโซนาตอนเหนือ (ARIZONA)  และตั้งอยู่ท่ามกลางป่า

สงวนแห่งชาติ  นักท่องเท่ียวจะนั่งรถผ่านป่าสนกว่า 3 ไมล์ เพื่อชมสัตว์ในอเมริกาเหนือท่ีอยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ  ให้ท่านไดส้ัมผสักบัสัตวป่์ามากมายพร้อมการเดินทางท่ีแสนต่ืนเตน้ นัง่รถชมวิวอนังดงามและ
ชมสัตวป่์ามากมายตามถ่ินท่ีอยู่ในธรรมชาติ อาทิ ควายไบซัน  แพะภูเขา  หมาป่า หมีด า  จากนั้น น าท่านชม 
FORT BEARIZONA สัตวห์ลากหลายท่ีจดัแสดงให้ท่านไดช้ม น าชม BIRDS OF PREY ท่านจะไดพ้บกบั
นกัล่าเหยือ่ เช่น เหยีย่ว เหยีย่วภูเขา และนกฮูก ท่ีทางสวนสัตวไ์ดจ้ดัแสดงใหท้่านไดช้ม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร  

 

พกัที่: Ramada by Wyndham Williams/Grand Canyon Area หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่ 8     เซำท์ริม – อทุยำนแห่งชำติแกรนด์แคนยอน – ลำฟลนิ   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติ
แ ก ร น ด์ แ ค น ย อ น ”  (GRAND 
CANYON) (ระยะทาง 97 กม. ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 15 นาที)  ฝ่ัง SOUTH RIM 
ความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติท่ี
ยิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบัน 
ถูกจดัให้เป็นหน่ึงในอนุรักษ์สถาน
ของโลกตามมติของ สหประชาชาติ 
แกรนด์แคนยอนถูกค้นพบเม่ือปี



 
 

ค.ศ.1776 ปีซ่ึงเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น ้ าโคโลราโดท่ีไหลผ่านท่ีราบสูง ท่ีถูกกัดเซาะจนกลายเป็นรูป
เกือกมา้  ให้ท่านไดช้มความสวยงามภูเขาหินทราย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาแกรนดแ์คน
ยอนอนัโด่งดงั  น าท่านเดินทางสู่  SOUTH RIM TRAIL น าท่านสู่ ศูนยบ์ริการขอ้มูล น าท่านเก็บภาพความ
สวยงามของ MATHER POINT AMPHITHEATER ซ่ึงเป็นจุดชมวิวคล้ายกับโรงละครยุคโบราณ และ 
MATHER POINT OVERLOOK จุดชมวิวท่ี มี เน้ือท่ียื่น เข้าไปด้านในของแคนยอน  จากนั้ น  น าชม 
POWELL POINT จุดชมวิวแห่งน้ี ตั้ งช่ือเพื่อเป็นเกียรติแก่  จอห์นเวสลีย์พาวเวลล์  (JOHN WESLEY 
POWELL) ผูค้น้พบแกรนด์แคนยอน ในปี ค.ศ. 1869 จากการล่องเรือส ารวจกบัคณะทั้งหมด จุดชมวิวน้ีเป็น
หน้าผาท่ียื่นเขา้ไป สามารถชมวิวไดเ้กือบ 360 องศา  จากนั้น น าท่านชม POWELL POINT ซ่ึงถูกสร้างขึ้น
เพื่อเป็นอนุสรณ์หินแกรนิตให้กับจอห์นเวสลียพ์าวเวลล์ เพื่อร าลึกถึงการส ารวจสองคร้ังแรกของเขาใน
แม่น ้ าโคโลราโดในปี ค.ศ. 1869 และ น าชม MOHAVE POINT หรือ MOJAVE POINT จุดชมวิวท่ีสามารถ
มองเห็นแม่น ้ าโคโลราโด จากนั้น น าท่านสู่ จุดชมวิวริมถนน (DESSERT VIEW DRIVE) เป็นหน่ึงในจุด
ชมวิวท่ีส าคญัทางทิศใต ้ ท าหน้าท่ี 
เป็นพื้นท่ีของอุทยานเพราะมีทางเขา้
ศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวและสถานี
เรนเจอร์ 

เท่ียง บ ริ ก าร อ าห าร ม้ื อ ก ล า งวัน  ณ 
ภตัตาคาร  

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ 
“ เมื อ ง ล าฟ ลิ น ”   (LAUGHLIN) 
(ระยะทาง 380 กม. ระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 20 นาที)  ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา (NEVADA) ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องลาสเวกัส
ประมาณ 140 กิโลเมตร เมืองลาฟลิน ได้ตั้งช่ือตามดอน ลาฟลิน (DON LAUGHLIN) ชาวพื้นเมืองท่ีซ้ือ
ท่ีดินทางตอนใตข้องรัฐเนวาดา 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
 

พกัที่: Harrah's Laughlin Hotel & Casino หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

  

วนัที่ 8      ลำฟลนิ – บำร์สโตร์ – BARSTOW SHOPPING OUTLET – ลอสแองเจลสิ    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบาร์สโตร์” (BARSTOW) (ระยะทาง 274 กม. ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง 10 นาที) เป็นเมืองในซาน เบอร์นาดิโน (SAN BERNARDINO) รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา 
 

*** อิสระอาหารม้ือกลางวนัตามอธัยาศยั *** 



 
 

 
บ่าย อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง BARSTOW SHOPPING OUTLET ตามอธัยาศยั ซ่ึงมีสินคา้หลากหลายแบรนด์ให้

ท่ าน ได้ เลื อก ซ้ื อ  อ าทิ  OASICS, BALLY, BANANA REPUBLIC, CALVIN KLEIN, COACH, GAP, 
GUESS FACTORY, KATE SPADE, KIPLING, LACOST, SAMSONITE, SWAROVSKI, TOMMY 
HILFIGER เป็นตน้  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ลอสแอนเจลิส (ระยะทาง 175 กม. ระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

พกัที่:Crowne Plaza Los Angeles-Commerce Casino, an IHG Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 9      ลอส แองเจลสิ – ชมเมือง -  ไชนีส เธียเตอร์ - ฮอลวูีด วอล์ก ออฟ เฟม – ช้อปป้ิง 
 BEVERLY HILLS -  THE GROVE 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านชม “มหานครลอสแองเจลิส” (LOS ANGELES) (L.A.) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุด

อนัดบั 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิงลอสแอง
เจลิส ตั้ งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ช่ือเมืองลอสแอง  เจลิสมาจากค าว่า
โลสองัเคเลส (LOS ÁNGELES) ชม
บริเวณไชนีส เธียเตอร์ (CHINESE 
THEATRE) ซ่ึงท่านจะไดถ้่ายรูปกบั
รอยมือ รอยเทา้ของเหล่าดาราช่ือดงั 
ท่ีประทบัไวพ้ร้อมช่ือจารึกของดารา
ตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด้ น าท่าน
ช ม  ฮ อ ลี วู ด  ว อ ล์ ก  อ อ ฟ  เฟ ม 
( HOLLYWOOD WALK OF 
FAME) เป็นทางเทา้ท่ีอยู่สองขา้งทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และไวน์ สตรีท 
ในทิศเหนือ-ใต ้ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเทา้ทั้งส้ิน 
3 1/2 ไมล ์ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดบัดว้ยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จ านวนมากกว่า 2000 
ดวง จารึกช่ือ ของนักแสดงและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด 
ส าหรับผูไ้ด้รับคัดเลือก ให้จารึกช่ือ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทศัน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / 
วงการละครเวที 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 



 
 

บ่าย น าท่านผ่านชม ย่านธุรกิจส าคญั ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมือง มิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวูด้ เบเวอร์ร่ี
ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (RODEO 
DRIVE)  จากนั้ น  น าท่ าน สู่ ย่ าน 
BEVERLY HILLS ซ่ึ ง เป็ น ย่ าน ช้
อป ป้ิ ง ท่ีห รูหราท่ี สุ ดในแอล เอ 
พร้อมกนัน้ียงัเป็นย่านท่ีมีดาราฮอลิ
วูด้ อาศยัอยู่มากมาย อิสระให้ท่านช้
อปป้ิงตามอธัยาศยั ท่ี ย่านเบเวอร์ร่ี
ฮิลล์  จากนั้ น  น าท่ าน  เดินทางสู่ 
“ เด อ ะ  โ ก ร ฟ ”  (THE GROVE) 
แหล่งช้อปป้ิงและแหล่งบนัเทิงท่ีมี
ช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของแอลเอ ถูกสร้างขึ้นเม่ือปี 2002 อิสระให้ท่านไดเ้ดินเลือกซ้ือสินคา้ ฟาเมอร์ มาร์เก็ต 
แหล่งรวมสินคา้พื้นเมือง  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

พกัที่:Crowne Plaza Los Angeles-Commerce Casino, an IHG Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 10      ลอส แองเจลสิ – สนำมบิน 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

มีเวลาพกัผอ่นท่ีโรงแรมท่ีพกัแบบสบายๆ ก่อนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ
ลอส แองเจลิส 

13.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JAPAN AIRTLINES เท่ียวบินท่ี 
JL 061 

 

วนัที่ 11    นำริตะ (ต่อเคร่ือง) - สนำมบนิสุวรรณภูม ิ
16.40 น.      เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
18.20 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL707 
23.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนั

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 

บริษทั ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์

ของหมู่คณะเป็นส าคญั 



 
 

อตัรำค่ำบริกำร  
จ ำนวนผู้ร่วมเดินทำง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่ำนละ 

เดินทำง 2-3 ท่ำน 309,900 79,000 

เดินทำง 4-5 ท่ำน 219,900 79,000 

เดินทำง 6-7 ท่ำน 189,900 79,000 

เดินทำง 8-9 ท่ำน 179,900 79,000 

หากท่านตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ไม่มีหอ้งพกัส าหรับ 3 ท่าน (TRIPLE  ROOM) ส่วนใหญ่จะเป็น 
เตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุณาสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ี 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองชั้นประหยดับินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ลอส แองเจลิส – กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง ตามกฎหมายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้พนกังานขบัรถ ขบัเกิน 12 ช.ม. ต่อวนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน
เทศกาล, งานเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าเขา้ชมยงัสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ิน 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกสบายตลอด
การเดินทาง  

 การด าเนินการกรอกขอ้มูลต่างๆ ท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเดินทางตลอดทริป  
 ค่าซิมการ์ด ส าหรับใชใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความสะดวกในการติดต่อส่ือสารของท่าน 
 ค่าประกนัสุขภาพและประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงินคุม้ครองสูงสุดมากถึง 5,000,000 บาท   

 



 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าใบรับรองผลการตรวจโควิด เพื่อยนืยนัผลวา่ไม่มีเช้ือก่อนการเดินทาง มีอายุไม่เกิน 72 ชัว่โมง นบัจากเวลาไฟลท์
บินออกจากประเทศไทย  โดยวิธีการตรวจแบบ ANTIGEN, NAAT, RT-LAMP, RT-PCR OR TMA เท่านั้น!!! ใน
เอกสารตอ้งระบุ ช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ท่ีตรงตามหน้าพาสปอร์ต (ห้ามผิดแมแ้ต่ 1 ตวัอกัษรหรือตวัเลข)ใน
การยืนยนัผล โดยระบุว่า “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” เท่านั้ น ถ้าเอกสารระบุว่า “INVALID” ไม่
สามารถใชไ้ด ้ 

 การส ารองท่ีพกั Alternative State Quarantine (ASQ) สถานท่ีกักตวัทางเลือก กระบวนการของการกักกันโรค ณ 
โรงแรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากรัฐบาล ระยะเวลาในการกกัตวัขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ ซ่ึงรัฐบาลจะเป็นผูก้  าหนด (ท่าน
สามารถเลือก ASQ ได้ตามความตอ้งการของท่าน (โดยสามารถดูรายช่ือและค่าใช้จ่ายรายละเอียดต่างๆตามทา้ย
โปรแกรม) 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่ าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม (9,000 บาท)  

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ี
แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถท่ำนละ 4 USD / ท่ำน / วัน ท้ังหมดท่ำนละ 36 USD ตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 150 บำท ต่อวัน ทั้งหมดท่ำนละ 1,650 บำท ตลอดกำรเดินทำง 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  100,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 3 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือ ท่านไดแ้จง้กบัทางบริษทัไม่
ผา่นการยืน่วีซ่า หรือ ผลการตรวจโรค Covid-19 เป็นบวก ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 
 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 ทางบริษทัไม่สามารถรับผิดชอบได ้หากเกิดผลขา้งเคียงต่างๆ หลงัจากการไดรั้บวคัซีนแลว้ 
 

หมำยเหตุ 

• เอกสำรต่ำงๆท่ีใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกำ ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์
เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง 
และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง 
และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวีซ่ำและ ผลกำรตรวจโรค Covid-19 เป็นลบ แล้วยกเลกิกำรเดินทำง ทำงบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100% 

• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 
และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควร
จะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวีซ่ำ และ ผลกำรตรวจโรค Covid-19 เป็นลบ แล้วยกเลกิกำรเดินทำง ก่อนเดินทำง 3 วัน ทำง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100% 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดินทำงท่ีเหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะ
เดินทาง  

 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์
และเอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน



 
 

การใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 
เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลา
ด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การ
อ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมใิห้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และ
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิัทใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวีซ่ำของ
ท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

  ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศ
ตำมท่ีระบุเท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

ALTERNATIVE STATE QUARANTINE (ASQ) PACKAGE  
PACKAGE 14-16 DAYS ราคาเร่ิมต้น 

1. AMBASSADOR HOTEL BKK  38,000 
2. SALIL HOTEL SOI THONGLOR 1  39,000 
3. GRAND CENTRE POINT SUKHUMVIT 55 60,000 
4. MOVENPICK BDMS WELLNESS RESORT BANGKOK 66,500 

*** หากท่านตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

หรอืตอ้งการทราบราคาแพ็คเก็จ ASQ อื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี ้กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ *** 

http://hsscovid.com/ 


