
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวอเมริกาอยา่งแตกตา่ง…. สัมผัสบรรยากาศเมอืงรมิทะเล 

 ที่ขึน้ชื่อวา่สวยที่สดุของอเมริกา พร้อมชิมไวนร์สเลิศ 

ซานฟรานซสิโก – โซลแวง-ซานต้าบาร์บาร่า-ลอส

แองเจลสิ-ลาสเวกัส 
ซานฟรานซสิโก –ชมสวน Japanese Garden Tea-ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก 

 Fisherman’s Wharf-Pier 39 –สะพานโกลเด้นเกท-เทีย่วเมอืงของชาวแดนิชแหง่เดยีวในอเมรกิาทีโ่ซลแวง 
ชิมไวนร์สเลิศที ่Santa Ynez Valley –เมอืงซานตา้บารบ์ารา่-ลอสแองเจลสิ 

สนกุกบัโรงถา่ยยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ-ลาสเวกสั-ทอ่งเมอืงแหง่แสงสแีละคาสโิน-ช้อปปิ้ง 

     โดยสายการบินอวีเีอ แอร ์(BR)  
 

ซานฟรานซสิโก เมืองเศรษฐกิจที่มขีนาดใหญ่ ให้ท่านล่องเรอืชมอ่าวซานฟรานซสิโก ชม

สะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอนัล ้าเลิศ และชมวิวเกาะอัล

คาทรัสท่ีอดตีเคยเป็นทีคุ่มขังนักโทษอเมรกิา 

โซลแวง เมืองที่ได้ชื่อว่า Danish town ที่อยู่ทางตอนเหนอืของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมือง

เล็กๆ แห่งนี เป็นที่ตั งรกรากของชาวเดนมารก์-อเมริกัน ทีย่้ายมาปกัหลัก

ตั งแต่ป ี1911 เป็นเมืองที่มีสถาปตัยกรรมแบบแดนิชนอกจากนี ยังตั งอยู่

ในเขต Santa Ynez Valley ท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์รสเลิศ 



 

ซานตา้บารบ์ารา่ เมืองที่ถูกขนานนามวา่ “ริเวียร่าแห่งอเมรกิา” ด้วยสถานท่ีตั งทีต่ั งอยู่

ชายฝั่งทะเลที่ล้อมรอบด้วยภูเขาอันสวยงาม  

บารส์โตร ์ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายในราคาขายส่งที ่Barstow 

Outlet 

ลาสเวกสั  สถานที่ที่มลีักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั งเมืองเจริญเติบโตขึ นมาจาก

ความกา้วหน้าของกิจการ การพนันให้ท่านเส่ียงโชคในสถานคาสโิน 

หรือช้อปป้ิง 

ลอสแองเจลสิ นครแห่งโลกมายาที่ทกุคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน โรงถ่ายยูนิเวอรแซล 

สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายท้าจริงของภาพยนตร์ที่

โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส ์ฯลฯ 
 

ก้าหนดการเดนิทาง   04-13 ส.ค. / 28 ก.ย.-07 ต.ค. / 12-21 ต.ค. 2561 
 

 

 

 

วันแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอแอร์ แถว R 

ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกให้

ท่านก่อนขึ นเครื่อง  

(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัว

ของท่านเอง) 

 

วันทีส่อง ฮอ่งกง-ซานฟรานซสิโก-ซวีคิเซนเตอร-์ยอดเขาทวินพคี-สะพานโกลเด้นทเ์กท-

ถนนลอมบารด์ 

            อลาโมส่แควร-์ Painted Ladies 

01.45 น. ออกจากกรุงเทพฯ สูไ่ทเป โดยสายการบนิอวีเีอแอร์ เทีย่วบินที ่BR206 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง 

10.15 น. เดินทางสู่นครซานฟรานซิสโก โดยสายการบินอวีเีอแอร ์เทีย่วบินที ่BR008 

       +++++++++ เครือ่งบินทา้การบนิขา้มเส้นแบง่เวลาสากล +++++++++ 
 

07.00 น. ถึงนครซานฟรานซสิโก (ในวันเดยีวกนั) นา้ทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร จากนั นนา้ทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงซานฟรานซสิโก 

นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เป็นเมืองส้าคัญของรัฐ

แคลิฟอร์เนีย เป็นผู้น้าทั งทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรม ตั งอยู่

ระหว่างอ่าวซาน 

ฟรานซิสโกและชายฝั่งแปซิฟิคถือเป็นเมืองที่น่าไปเยืยนมากที่สุดอีกเมือง

หนึ่งของอเมริกา ด้วยธรรมชาตอิันงดงาม ทั งภูมิประเทศแบบหุบเขาและ



 

ทัศนียภาพริมอ่าว สภาพอากาศที่ไม่ร้อนและหนาวจนเกินไป อีกทั งยังมี

สถานที่ท่องเที่ยวอันถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อย่างสะพาน

โกลเด้นท์เกทด้วย น้าท่านเที่ยวชมเมือง ซานฟรานซสิโก San Francisco นคร

มหาเสน่ห์แห่งมลรฐัแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ น้าท่านสู่ ซวีคิเซน็เตอร ์(Civic 

Center) ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ ก่อนน้าท่านขึ นยอดเขาทวิน

พคี (Twin Peaks) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองซานฟรานซิส

โก  ชมสะพานโกลเด้นทเ์กท (Golden Gate Bridge) สัญลักษณ์ของเมืองซานฟ

รานซิสโก สะพานแขวนที่ทาสีแดงสด เพื่อป้องกันไม่ไห้เหล็กซึ่งเป็น

โครงสร้างหลักของสะพานเกิดสนิมเนื่องจากเกลือของลมทะเลใน

มหาสมุทรแปซิฟิก สะพานแห่งนี ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมของ

โลกยุคปัจจุบัน ตั งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโก เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุด

แห่งหนึ่งของโลก คือมีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร สูง 223.5 เมตร มี

โครงสร้างแข็งแรงทีท่อดข้ามอ่าวทางตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านชม ถนนลอมบารด์ Lombard Street หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า

ถนนล้าบาก ตั งอยู่ในย่าน Russian Hill เป็นถนนที่คดเคี ยวที่สุดในโลก สร้าง

ขึ นมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2465 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์กับถนนลิเวนเวิร์ทโดยไต่ลง

มาตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่าง

ทางคดเคี ยวนี ตกแต่งต้นไม้และดอกไม้สวยงามและมีบันไดคนเดินทั งสอง

ข้างทาง จากนั นน้าท่านสู่อัลลาโมส่แควร ์Alamo Square เพื่อชมและถ่ายรูป

ภายนอกกับสถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตล์วิคตอเรียผสมผสานกับ

วัฒนธรรมแบบอเมรกิาที่รู้จักกันในนาม Painted Ladies หนึ่งในสถานที่ยอดฮิต

ที่ฮอลลีวู้ด นิยมมาถ่ายท้าภาพยนตร์ และเป็นสถานที่ท่ีชาวอเมริกัน นิยม

มาถ่าย Pre Wedding กันมากที่สุด   

ค่า้  รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร 

จากนั นน้าท่านเดินทางเข้าพักท่ีโรงแรม  Holiday Inn Civic Center Hotel หรือ

ระดับเทียบเท่า 
 

วันทีส่าม ซานฟรานซสิโก-ลอ่งเรอืชมอา่ว-Fisherman’s Wharf-Pier 39- ชมสวนญีปุ่่น Japanese 

Garden Tea   อนัโดง่ดงั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืฟชิเชอร์

แมนวารฟ์ (Fisherman’s Wharf) ในสมัยก่อนฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เปน็เพียง

ท่าเรือที่ชาวประมงใช้เป็นที่ซื อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าพวกสัตว์ทะเลที่จับ

มาได้ในแต่ละวันเท่านั นเอง แต่ปัจจุบันนี สถานที่แห่งนี กลายเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวขึ นชื่อ โดยเฉพาะตรงบริเวณท่าเรอื 39 หรอื Pier 39 ท่าเรือ



 

สัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งจะเต็มไปด้วยร้านขายของ 

ร้านอาหารขึ นชื่อและมีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ่งเป็นอีกหน่ึงจุดที่

ดึงความสนใจให้กับผู้ที่มาเยือนท่าเรือแห่งนี นอกจากร้านค้าและ

ร้านอาหารจ้านวนมากตรงบริเวณท่าเรือ 39 ที่น่ียังมีจุดที่น่าสนใจอีกอย่าง

คือ สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว น้าท่าน

ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่

อดีตเคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาและชมสะพานแขวนโกลเด้น

เกท ผลงานวิศวกรรมอันล ้าเลิศปลายยุคปฎิวัติอตุสาหกรรมทีอ่อกแบบโดย 

นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ และให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพาน

แขวนที่ยาวที่สุดในโลก  

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านชมสวนญีปุ่น่ Japanese Garden Tea สวนสวยท่ามกลางธรรมชาติที่

ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความงดงามอย่างมาก ถือเป็นสวนญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุด

ในอเมริกาตั งอยู่ภายใน  Golden Gate Park  พรั่งพร้อมไปด้วยดอกไม้และ

ต้นไม้และสมุนไพรหลากหลายชนิด รวมทั งทะเลสาบ,น ้าตกและสายน ้า ซึ่ง

ภายในสวนยังมีอาคารไม้สไตล์ญี่ปุ่นจัดเป็น  Tea House ซึ่งบริการชา

และเครื่องดืม่ รวมถึงของว่างต่างๆ ไว้บรกิารในราคาไม่แพง ท่านสามารถ

น่ังพักผ่อนคลายอริยาบถหรือจะลองชิมชาญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศอัน

ร่มรื่นได้ตามอธัยาศัย 

ค่า้ รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร 

จากนั นน้าท่านเดินทางเข้าพักท่ีโรงแรม  Holiday Inn Civic Center Hotel หรือ

ระดับเทียบเท่า 
 

วันทีส่ี ่ ซานฟรานซสิโก- Gilroy Premium Outlet-โซลแวง 

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  จากนั นน้าท่านช้อปปิ้งที่ Gilroy 

Premium Outlet ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ

เช่น Adidas, Nike, Puma, Aldo, Asics, Banana Republic, Boss, 

Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, Columbia, Converse, 

DKNY, Ecco, Gap, Guess, Samsonite ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50% 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

(เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซื อสินคา้หรอือสิระทอ่งเทีย่วอาหารกลางวนั

อสิระตามอธัยาศัย) 

บา่ย น้าท่านเดินทางสู่เมอืงโซลแวง เมืองที่ไดช้ื่อว่า Danish Town ที่อยู่ทางตอน

เหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองเล็กๆ แห่งนี เป็นท่ีตั งรกรากของชาว

เดนมาร์ก-อเมริกัน ที่ย้ายมาปักหลักตั งแต่ปี 1911 ท้าให้ได้รับวัฒนธรรม

ของชาวแดนิช อาคารบ้านเรือนต่างๆ ตกแต่งด้วยสีสันสดใส มีทั งร้านค้า 



 

ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านไอติม เป็นต้น (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) จากนั นน้าท่านชมเมืองโซลแวง ชม Old 

Admission Santa Ines ก่อตั งโดยนักบุญฟรานซิส เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ น

ตั งแต่ปี 1804 และเปน็ 1 ใน 21 โบสถ์ท่ีถูกสร้างขึ นตามชายฝั่งทะเล

แปซิฟิกอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว น้าท่านชมและถ่ายรูปกับจัตุรัสทิโวลีและ

กังหันลมอันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นชุมชนของชาวดัชช์ ให้ท่านได้

เก็บภาพบรรยากาศน่ารักของเมืองโซลแวงตามอธัยาศัยหรือจะเดินเล่นช้

อปปิ้งเลือกซื อของทีร่ะลึกน่ารักๆ ฝากคนทางบ้าน 

ค่า้  รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร 

  น้าท่านเข้าพักโรงแรม  Holiday Inn Solvang หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีห่า้  โซลแวง-ชมิไวนร์สเลศิ Santa Ynez Valley – ซานตา้บารบ์ารา่-ลอสแอง

เจลสิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

จากนั นน้าท่านชิมไวนร์สเลิศที่ Santa Ynez Valley แหล่งปลูกองุ่นซึ่งมีการ

ปลูกองุ่นและผลิตไวน์กันมากแห่งหนึ่งของรัฐแคลิฟอรเ์นีย ท้าให้ปัจจุบัน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมามากมายในแต่ละปี 

 ก่อนเดินทางสู่เมืองชายฝั่งทะเลแปซิฟิกที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สดุเมอืงซานตา้บาร์

บารา่ เมืองที่ถูกขนานนามว่า “ริเวียร่าแหง่อเมริกา” ด้วยอาคารบ้านเรือนส่วน

ใหญ่ของเมืองนี มุงหลังคาสีส้มแดงและตั งอยู่ชายฝั่งทะเลท่ีล้อมรอบด้วยภเูขา

อันสวยงามสุดบรรยาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั นน้าท่านสู่

สะพานท่าเรือ Stearns Wharf สะพานไม้ที่ท่ีทอดยาวเข้าไปในทะเล โดยด้านหน้า

จะมรีูปปั้นปลาโลมาตั งตะหง่านเป็นสัญลักษณ์ ล้อมรอบไปด้วยชายหาดสีทอง

ส่องแสงระยิบระยับของทะเลแปซิฟิก ใกล้ๆกันจะเป็นท่าจอดเรอืยอร์ช 

ร้านอาหาร  

และอควาเรี่ยมเล็กๆ ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศอันมีชีวิตชีวาน่ารักสดใส 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น้าท่านชม Santa Barbara Courthouse  ซึ่งเป็นสถานที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง 

สร้างเสร็จเมื่อปี 1929 ออกแบบโดยสถาปนิก Charles Willard Moore ตัวอาคารเป็น

สถาปัตยกรรมแบบ Spanish Colonial Revival  ซึ่งประกอบด้วยอาคารหลักทั งหมด 4 

หลัง ภายในมีส่วนที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ The Mural Room, The Law Library, Sunken 

Garden ภายในตกแต่งด้วยกระเบื องและหนิสีลวดลายสวยงามตระการตา และใน

บริเวณเดียวกันนี ยังมีหอนาฬิกา El Mirador Clock Tower จุดชมวิวประจ้าเมืองที่มี

ความสูงถึง 26 เมตร ซึ่งสามารถเห็นวิวมมุสูงของเมืองซานต้าบาร์บาร่าได้ 360 

องศา  ก่อนน้าท่านสู่ถนน State Street ถนนที่เป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งของแบ

รนด์เนมและห้างชื่อดัง รวมถึงร้านค้าร้านอาหารเก๋ๆ มากมาย อิสระให้ท่านเดิน

เล่นพักผ่อนหรืออิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศยั ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่



 

นครลอสแองเจลสิ นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ค่า้  รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร 

  น้าท่านเข้าพักโรงแรม  Courtyard Marriott Baldwin Park Hotel หรือระดับ

เทียบเท่า 
 

วันทีห่ก  ลอสแองเจลสิ-ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ-บารส์โตว-์ลาสเวกสั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม   จากนั นน้าท่านเข้าชมและสนุกสนานกับ 

โรงถา่ยยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ ในเนื อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื องหลัง

เทคนิคและขั นตอนของการถ่ายท้าภาพยนตร์อย่างละเอียด สมัผัสกับฉาก

ใหญ่โตมโหฬารที่ใช้ในการถ่ายท้าจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ 

เช่น คิงคอง จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรอืนท่ี ใช้ในการถ่ายท้า

ภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่น

ทันสมัย Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เป็นต้น 

(เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเที่ยวอาหารกลางวันอสิระตามอธัยาศยั) 

บา่ย  น้าท่านเดินสู่ เมอืงบารส์โตว ์เมืองเล็กๆ แต่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด 

น้าท่านช้อปปิ้งที่ Barstow Factory Outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมราคา

ขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงานเชิญเลือกซื อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น 

Coach, ลีวายส์, โปโล, ผ้าปูที่นอน, เครือ่งนอน, เครื่องครวั, ของเด็กเล่น, 

รองเท้ากีฬา, รองเทา้หนังทิมเบอร์แลนด์, เนคไท, แว่นตาเรย์แบนด์, 

กระเป๋า Samsonite ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50% (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.45 ชั่วโมง)  จากนั นน้าท่านเดินทางข้ามรัฐจากรฐัแคลิฟอร์เนีย

ไปยังรัฐเนวาด้า สูเ่มอืงลาสเวกสั  เมอืงทีต่ั งอยู่ในมลรัฐเนวาด้า 

สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ท่ีชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า "เมือง

แห่งบาป" (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถาณที่ท่ีมีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั ง

เมืองเจริญเติบโตขึ นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรง

ดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจ

บริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร 

ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่

มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้คอ่นข้างยากที่จะมีบ่อนการพนันและโรงแรม

มารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

ค่า้             รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร 

             จากนั นน้าท่านเข้าพักโรงแรม Excalibur Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีเ่จด็  ลาสเวกสั- อสิระเตม็วัน หรอืเลอืกซื อทวัรแ์กรนด์แคนยอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม แล้วให้ท่านอิสระตามอัธยาศยั ท่านอาจจะ

เลือก เสี่ยงโชคในสถานคาสิโนหรือช้อปปิ้งในนครลาสเวกัสหรือซื อทัวร์



 

ไปชมแกรนด์แคนยอน เวสท์ริม (Grand Canyon West Rim) และ

สกายวอล์ค (Sky Walk) ซึ่งเป็นปฎิมากรรมอันมหึมามหาศาลที่ธรรมชาติ

สร้างขึ นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 

446 กม. จุดที่กว้างที่สุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์

ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก  (กรณุาตดิตอ่แจง้ความประสงคต์อ่บรษิทั

ทวัรล์ว่งหนา้ อย่างนอ้ย 30 วนั เพราะตอ้งท้าการจองลว่งหนา้ คา่ใชจ้า่ย

ต่อทา่น 5,000 บาท โดยราคานี ตอ้งมผีูร้ว่มคณะเดนิทางจา้นวนไมต่่า้

กวา่ 15 ทา่น ราคาดงักลา่วรวมอาหารกลางวันให้ทา่นเรียบรอ้ยแลว้) หรือ

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสี่ยงโชคตาม

อัธยาศัย  และในยามค่้าคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการ

เดินเล่นที่ถนน The Strip หรือ จะเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันต่างๆ ในสถาน

คาสิโนหรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะ

แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น ชมโชว์โจร

สลัด โชว์ภเูขาไฟระเบิด โชว์น ้าพุที่สวยงามตระการตา ( ท่านสามารถซื อ

รายการ โชว์พิเศษ Jubilee Show กรุณาติดต่อหวัหน้าทัวร์ )    

(อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค่า้) 

  เข้าพักโรงแรม Excalibur Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 
 

วันที่แปด ลาสเวกสั-ออนตารโิอมลิล-์ลอสแองเจลสิ-สนามบิน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

น้าท่านเดินทางออกจากเมืองลาสเวกัส น้าท่านเดินทางข้ามรัฐเนวาด้าเข้า

สู่รัฐแคลิฟอร์เนีย ไปยัง นครลอสแองเจลสี  โดยผ่าน ออนตารโิอ มลิล ์

(Ontario Mills) ให้ท่านมีเวลาเลือกซื อสินค้าจาก 

  ช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางอีกแห่งหนึ่งเลือกซื อสินค้าแบรนด์

เนมมากมายที่ลดราคาถูกกว่าเมืองไทย พร้อมพักผ่อนกับร้านค้า 

ร้านอาหาร เกมสร์ูม  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

  ***เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาในการชอ้ปปิง้ อาหารกลางวันอสิระตาม

อธัยาศยั*** 

บา่ย น้าท่านเดินทางต่อสู่ นครลอสแองเจลสิ เมืองใหญ่อันดับสองของสหรฐั

อเมริกัน ผ่านชมย่านธุรกิจส้าคัญย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม ศาลาว่า

การเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้าน้าท่านสู่ ย่านถนน

ฮอลลวีูด้ ที่เบเวอร์รีฮ่ิลล์ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่า

เท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด Hollywood Walk of Fame ให้ท่านไดถ่้ายรูป

สัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ “ ไชนสี เธยีรเ์ตอร”์  โรง



 

ภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตาม

อัธยาศัย 

ค่า้             รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร 

  สมควรแกเ่วลาน้าทา่นเดนิทางสูส่นามบิน   

วันทีเ่ก้า ลอสแองเจลสิ-ไทเป 

01.25 เหิรฟ้าจากลอสแองเจลิส สู่สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป โดยสายการบินอี

วเีอแอร ์ เที่ยวบนิที ่BR015 

 

****** บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล ****** 
 

วันทีส่บิ  ไทเป-กรงุเทพฯ 

05.45 น. เดินทางถึงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอวีเีอแอร ์เทีย่วบินที ่BR067 

11.35 น. บินถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ..... 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานที่ใดที่

ไมส่ามารถเข้าชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานที่ปดิโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

บรษิัทฯ ขออนญุาตท้าการเปลี่ยนแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให้ ทั งนี เพือ่ประโยชน์ของ

คณะเปน็สา้คญั 
 

 

อัตราคา่เดนิทาง 04-13 ส.ค. / 28 ก.ย.-07 ต.ค. / 12-21 ต.ค. 2561 

 

อเมริกาตะวนัตก 10  วนั 6 คนื/ 

BR 

ซานฟรานซสิโก-โซลแวง-ซานตา้บาร์

บารา่ 
ลอสแองเจลสิ-ลาสเวกสั 

อตัราค่าบริการ 

04-13 

ส.ค. 

28ก.ย.-07 

ต.ค. 
12-21 ต.ค. 

ผู้ใหญ ่ท่านละ 87,900 95,800 81,500 
เด็กอายุต่า้กว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 86,900 94,900 80,900 
เด็กอายุต่า้กว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสรมิ) 
84,900 92,900 78,900 

พักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 13,500 13,500 13,500 



 

ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิ 53,500 53,500 52,800 

***ไมร่วมคา่วซีา่และบรกิารดา้นเอกสารวซีา่ ทา่นละ 7,800 บาท*** 

 

หมายเหต*ุ**การเดนิทางในแตล่ะครั งจะตอ้งมจีา้นวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จา้นวน

ไม่ต่า้กว่า 25 ท่าน หากผูโ้ดยสารมจีา้นวนต่า้กวา่จา้นวนดงักลา่ว บรษิัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางและเปลีย่นแปลงอตัราคา่เดินทางหรอื

เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดนิทาง ทั งนี เพือ่ประโยชนข์องคณะเปน็สา้คัญ*** 

หมายเหตุ  ****** ในโรงแรมโดยสว่นใหญข่องประเทศสหรฐัอเมรกิา มกัจะไมม่เีตยีง

เสรมิหรอืเตยีงทีส่าม กรณีทีเ่ปน็ผู้ใหญ ่และตอ้งการพกั 3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง หรือเดก็ที่

พักกบัผู้ใหญ ่2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง จะตอ้งพักดว้ยกนัโดยไมม่เีตยีงเสรมิ ทั งนี เพือ่

หลีกเลีย่งการเกดิเพลงิไหมใ้นหอ้งพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขสา้คญัมากสา้หรบัโรงแรมใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ***** 
 

****** ตัว๋โดยสารไมส่ามารถเลือ่นกลบัไดแ้ละกรณทีีอ่อกตัว๋แลว้ไมส่ามารถทา้รฟีันด์

ได ้กรณทีีบ่างทา่นตอ้งการอยูต่อ่ในลอสแองเจลสิหรอืตอ้งการเดนิทางในชั นธรุกจิ  

ตอ้งทา้เป็นตัว๋เดีย่วเท่านั น เนือ่งจากราคานี เปน็ราคาโปรโมชัน่ตัว๋แบบหมูค่ณะไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได ้ตอ้งไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่นั น 

 

อตัรานี รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินอีวีเอแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ- ซานฟรานซิส

โก// ลอสแองเจลิส- กรุงเทพฯ ชั นประหยดั 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

ที่ระบ ุ

 ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ คา่ภาษีสนามบินทุกแห่ง

ที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษิัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทิปเพิ่มได้) 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสงูสุดไม่เกิน 

1,000,000 บาท เด็กอายุต่้ากว่า 1 ป ี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีไดร้ับความคุม้ครอง 

500,000 บาท (ทั งนี เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีน ้ามันเชื อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการ

บินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ  

 ณ วันที่ 26 มี.ค.2561 และท่านต้องช้าระเงินเพิ่มหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บ

เงินเพิ่ม 
 



 

อตัรานี ไมร่วม 

 คา่วีซา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หากตอ้งการใหท้างเจา้หน้าที่ทวัรย์ื่นใหค้ดิคา่บรกิาร 

7,800 บาท / ทา่น) 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด 23 กิโลกรัมต่อ

1ใบ (จ้ากัด 2 ใบ / ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 

 คา่ทปิมคัคเุทศกห์รอืหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ โดยปกต ิประมาณ 1,000 

บาทตอ่ทา่น 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรดี ฯลฯ 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนตา่งด้าว 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม 

 ค่าน ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน ้าดื่มระหว่างทัวร)์,ไม่มีแจกกระเป๋าหรอืของที่

ระลึก 

 ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศ

ออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารที่สั่ง

เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่า

น ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่กี่ยวกับวีซ่า หรืออืน่ๆ ที่

มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ 

สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ  

การชา้ระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจ้านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน 

ส้าหรับการจองทัวร ์โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร ์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั งหมดก่อน

เดินทางอย่างน้อย 21 วันท้าการ มิฉะนั นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามดัจ้า

ทั งหมด 

 

การยกเลกิ 

 หากมีการยกเลกิเกิน 45 วันท้าการแต่ไม่เกนิ 90 วันท้าการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินมัดจ้าค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินของท่านนั นๆ (เง่ือนไขค่ามดัจ้าตามทีท่างสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนัทา้การ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจา้
ทั งหมด 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 15 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์
ทั งหมด 



 

 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ได้รับการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารต้องช้าระค่ามดัจ้า 
20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 

 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนคา่มัดจ้า  

 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่าทวัรท์ั งหมด  

หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นส้าคัญ 

 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาต ิทั งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผู้เดินทางก้าลังจะ
ไป หากมีเหตุการณต์่างๆ เกิดขึ นและมีเหตุท้าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก้าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมสีิ่ง
ผิดกฎหมายหรอืสิ่งของห้ามน้าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรอืด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ้านวนทั งหมดหรือบางสว่น 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระ

ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก้าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณี
เที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกก้าหนดให้ต่้ากว่ามาตรฐานได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับข้อก้าหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนที่
เกิน 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบหุรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม 

และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก้าหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่
โดยเฉพาะส้าหรับผูสู้บบุหรี่ ทั งนี เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่

ต้องได้รับการดูแลเปน็พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ้าตวั ไม่

สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 

 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก้าหนดตลอดทั งปี หรือก้าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั นๆ ปิดท้าการ หรือ ปดิโดยมไิด้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศนั นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตหุน่ึงเหตุใดในระหว่างการ



 

เดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช้าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

 หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร,์ ครสิมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว
ยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++ 

 

** หมายเหตุสา้คญั  ส้าหรับท่านที่ประสงค์จะเดนิทางตอ่ หลงัจากจบ

โปรแกรมทวัร ์** 

                             (กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีฯ่กอ่นว่าไม่กลับพรอ้มคณะ ตั งแตค่รั ง

แรกทีต่ดิตอ่) 
1. ตัว๋ภายในประเทศอเมรกิา ที่ท่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอ่ืนหลงัจากจบ

โปรแกรมแล้วนั นท่านสามารถที่จะเลือกซื อเอง หรือ ให้บริษัทฯ จดัการให้ได ้แต่กรุณา

สอบถามบริษัทฯ ก่อนว่าควรซื อได้หรือยัง คอื ตอ้งรอใหบ้รษิทัฯ คอนเฟริม์วา่ทกุอยา่ง

เรยีบรอ้ยกอ่นและบอกคณุวา่ออกตัว๋ภายในอเมรกิาของคณุได้!!!  เพราะในบางกรณีโปรแกรม

อาจเปลี่ยนแปลงได ้เช่นเปลี่ยนเป็นกลับสูก่รุงเทพ จากเมืองอื่นๆที่ไม่ตรงตามโปรแกรม  

ดงันั นถา้ทา่นไปซื อตัว๋ภายในประเทศของอเมรกิา โดยทีบ่รษิทัฯ ยงัไมไ่ดค้อนเฟริม์ วา่ทกุ

อยา่งเรยีบรอ้ย  ความเสยีหายตา่งๆ ทางบรษิทั จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั งสิ น   
2. สา้หรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมรกิา ทีท่า่นซื อนั น เทีย่วบนิของทา่น ควรเปน็

เทีย่วบนิทีอ่อก เวลาทีค่ณะบนิกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดียวกับที่คณะฯ จะเดินทาง

มาถึงสนามบินของปลายทางเพ่ือจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เท่ียวบนิในประเทศของอเมรกิา 

ต้องมาให้ถึงสนามบินก่อนเวลา 2 ชั่วโมง , ต่างประเทศ 3 ชั่วโมง) ดังนั น ถ้าเที่ยวบินของท่าน

ออกเดินทางก่อนเวลา  ท่านจะต้องเสียเงินคา่นั่งแท็กซี่มาที่สนามบนิเอง ประมาณ 60 เหรียญ 

และทา่นจะต้องสละสทิธิ์โปรแกรมต่างๆ ของทัวร์ทีท่่านได้จ่ายเงินมาแลว้ 
3. เมือ่ทา่นตดัสนิใจแยกกลบัหลงัคณะแลว้ตั๋วกลบัของทา่นจากอเมรกิาสูก่รงุเทพฯ 

ท่านสามารถแจ้งว่ากลับเมื่อไรก่อนออกจากเมืองไทยเท่านั น  เพราะถา้หลงัจากเดนิทางแลว้ 

ตัว๋ของทา่นไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดอ้กี เนือ่งจากเปน็ตัว๋ราคากรุป๊ ต้องเดินทางตาม
วันที่ก้าหนดเท่านั น  ถา้ท่านไม่เดินทางท่านก็ต้องไปซื อตั๋วใหมก่ลบัเอง โดยทีต่ัว๋เกา่กไ็ม่

สามารถรฟีนัเงนิคนืได ้
4. เมือ่ทา่นแยกกลบัหลงัคณะแลว้ ทา่นยงัมตีัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู ่กรณุาระวังเสมอ

ว่าตั๋วกลับของท่านออกเดินทางกลับจากเมืองไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพ่ือทีถ่้าท่าน

ต้องเดินทางจากเมืองอื่นเพ่ือมาใช้ตั๋วกลับกรุงเทพ ท่านต้องมาถึงสนามบินที่เป็นเมืองท่าก่อน

กลับกรุงเทพ 4  ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

*** หากทา่นมขีอ้สงสยัประการใด โปรดสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ไดต้ลอดเวลา *** 
 

ขอ้มลูเบื องตน้และหลกัฐานการทา้วซีา่สหรฐัอเมรกิา 



 

หมายเหต ุ 

สา้หรบัทา่นที่ไมม่วีซีา่ประเทศอเมริกา 

สา้หรบัการยืน่วีซา่ประเทศอเมรกิา ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งดา้เนนิการยืน่ขอดว้ยตวัเอง 

ซึง่เป็นกฎของทางสถานฑตู ท่านสามารถเขา้ไปทา้การสมคัรเพือ่ขอยื่นวซีา่ไดท้ี ่ 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  

** ผู้ยื่นค้าร้องท่ีมีอายมุากกว่า 20 ปีขึ นไป จะต้องมีคณุสมบัตขิองตัวเองในการที่จะไดร้ับวซี่า

ชั่วคราวประเภทธุรกิจหรือท่องเที่ยว ** 
ขอ้มลูทัว่ไป 

1. วีซ่าไม่ใช่เครื่องหมายรับประกันการเขา้สหรฐัฯ เจ้าหน้าท่ีของส้านักงานตรวจคนเข้า

เมืองและสัญชาตขิองสหรัฐฯ (USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็นผูต้ัดสินวา่ ท่านสามารถเดิน

ทางเข้าสหรัฐฯ ได้หรอืไม่ รวมถึงระยะเวลาที่ท่านมีสิทธิพ้านักในสหรัฐฯ  
2. อายุของวซี่า คือ ระยะเวลาที่ท่านสามารถใชเ้พ่ือเดินทางไปสหรัฐ แต่ไม่ได้หมายความ

ว่าผู้ขอวีซา่ จะสามารถพ้านักในสหรัฐฯ ไดต้ามก้าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่า ทั งนี 

ขึ นอยู่กับการตัดสินของเจ้าหน้าท่ีส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯขใน

การก้าหนดระยะเวลาที่ท่านสามารถพ้านักได้ในสหรัฐ 
3. ในระหว่างการเดินทาง บริษัทสายการบินหรือบริษัทเรือท่องเที่ยวจะให้ท่านกรอก

แบบฟอร์ม I-94 สีขาวขนาดสั น ซึ่งจะเกี่ยวขอ้งกับการเดินทางของท่าน ท่านจะต้อง

กรอกและลงชื่อก้ากับในแบบฟอร์มนี  เมื่อทา่นเดินทางเข้าสหรัฐฯ แบบฟอรม์นี จะถูกติด

ด้วยลวดเย็บกระดาษลงในหนังสือเดินทางของท่าน โดยขะมีหมายเหตุจาก ส้านักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ ที่แจ้งเกี่ยวกับระยะเวลาทีท่า่นมีสิทธิพ้านักอยู่ใน

สหรัฐฯ 
*** หากท่านประสงค์จะอยู่นานกว่านั น ท่านจะต้องยื่นค้าร้องขอ ยดืเวลาการพ้านักกับ

ส้านักงานตรวจคนเขา้เมืองและสัญชาติสหรัฐฯ โดยการยื่นค้าร้องของท่านไม่ได้เป็น

เครื่องหมายรับประกันว่า ระยะเวลาที่ท่านมสีิทธิพ้านักอยู่ในสหรฐัฯ จะถกูยืดออกไป 
** ลกูจ้างทีต่้องการขอวีซ่าเพื่อรว่มเดินทางไปสหรัฐฯ พร้อมกับนายจ้าง จะต้องส่งส้าเนา

การจา้งงานพร้อมกับเอกสารค้าร้องขอวีซ่า ** 
 

ผูย้ืน่คา้รอ้งขอวซีา่ทกุทา่นตอ้งยืน่เอกสารประกอบคา้รอ้งขอวซีา่ดงัตอ่ไปนี  หากยืน่คา้

รอ้งไมค่รบถว้น คา้รอ้งของทา่นจะไมถ่กูพจิารณา.. 
1. หนังสือเดินทาง  ต้องมีอายุใช้งานไมต่่้ากวา่ 6 เดือน  

นับจากวันเดินทาง        
      (กรุณาน้าหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่ม ี

 วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี) 
2.  รูปถ่ายหน้าตรงสี  ขนาด 2 นิ ว หรือ 5 x 5 ซม. จา้นวน 2 

ใบ  
  ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  รปูถ่ายจะต้องเป็นพื นหลังสีขาว

เท่านั น เปิดหู, ห้าม 
 สวมแว่นตาด้าหรือหมวก  สดัสว่นใบหนา้ตอ้งเกนิ 90 เปอรเ์ซน็ตข์อง 
 พื นทีร่ปูถา่ย   

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html


 

3.  ส้าเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประจ้าตัวประชาชน (เด็กใช้ส้าเนาสูติบตัร) – ทะเบียนสมรส

หรือใบหย่า 
 

4.  หลักฐานการท้างาน 

     4.1   กรณีเป็นลกูจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ท้างานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่

เริ่มท้างานเมื่อใด    
            ต้าแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร  ไดล้าหยุดพกัจากวันที่เทา่ไรถึงวันที่เท่าไร 
     4.2   กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ให้ยื่นหลกัฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียน

การค้า ใบทะเบียน 
            พาณชิย ์(ถ่ายส้าเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผูเ้ดินทางเป็นกรรมการอยู่ 

   4.3   กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด 

 4.4   กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่าน

ผู้ปกครองท่ีไม่ได้เดินทางท้า   
     หนังสือยินยอมจากอ้าเภอหรือเขตท้องที่อาศัย 
 4.5   กรณีอายุไมถ่ึง 20 ปี และถา้บิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บดิาและมารดาท้า

หนังสือยินยอมจาก อา้เภอ 
             หรือเขตท้องที่อาศัย และระบุให้เดก็เดินทางไปกับบุคคลใด 
5.    หลักฐานการเงิน ถ่ายส้าเนาสมดุเงินฝากประเภทใดก็ได้ ตั งแต่หน้าชื่อบัญชีจนถึงรายการ

สุดท้ายยอด        
      ปจัจุบัน ก่อนการยื่นวีซ่า ชื่อเจ้าของบญัชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั น หรือจดหมาย

รับรองจาก   
      ธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพย์สินอย่างอื่นให้เตรียมมาดว้ย 

************************************************************************************************* 
 
 
ขั นตอนการใหข้อ้มลูและการนดัยืน่และนดัสมัภาษณ์ 

ทา่นจะตอ้งกรอกกขอ้มลูและรายละเอยีดในใบคา้รอ้งนี ดว้ยตวัทา่นเองกอ่นทา้การยืน่วี

ซา่ 
หากทา่นทีไ่มส่ามารถกรอกไดเ้อง ทางบรษิทัทวัร์ยนิดใีหค้า้ปรกึษาและบรกิาร  โดยจะมี

คา่บรกิารซึง่ไมร่วมใน 
ราคาทวัร ์กรณุาแจง้ความจา้นงตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ และกรอกขอ้มลูใหพ้รอ้มกอ่น เนือ่งจาก 

ขอ้มลู 
สว่นใหญน่ั นเปน็ขอ้มลูของผูเ้ดนิทางแตล่ะทา่น ทา่นจะตอ้งใสร่ายละเอยีดใหค้รบถว้น

สมบรูณ ์ทาง 
บรษิทัฯ จงึจะดา้เนนิการตอ่ใหท้า่นได ้จากนั นจงึจะทา้การนดัวนัและเวลาในการยืน่ และทา่น

สามารถ 
เตรยีมเอกสารตามขอ้มลูเบื องตน้พรอ้มกบัคา่วซีา่นา้มาในวนัยืน่เอกสารขอวซีา่และพบ

เจา้หนา้ทีเ่พื่อ 
ขอคา้แนะนา้เพิม่เตมิ  



 

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศ

ออสเตรเลียเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้

ช้าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคา้ร้องใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง 

***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความรว่มมือในการเชญิท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนี ทางบรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอา้นวย

ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบรษิทัฯใคร่

ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

***    กรณีทีท่่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การแจ้งสถานทูต ยกเลกิวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไว้

เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อท่านไดช้้าระเงินค่ามัดจ้าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชา้ระผา่นตัวแทนของบริษัทฯ 

หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั งหมด 

** กรณีมกีารขอใช้หนังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านจะต้องแจ้งความจ้านงแก่

บริษัททัวร์ให้ทราบลว่งหน้า แต่หากกรณีทา่นท่ีต้องใช้หนังสือเดนิทางก่อนก้าหนดวันยื่นวีซ่า

และทา่นไม่สามารถนา้หนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั นจะต้องยื่นเดี่ยวและแสดงสมุด

บัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่านั น การปฏิเสธวซีา่อันเน่ืองมาจากหลกัฐานใน

การขอยื่นวซี่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออก

เดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั งนี จะ

ค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ดินทางเป็นหลัก  ***                       

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศ

อเมรกิา 

ตอบเป็นภาษาอังกฤษทุกข้อตัวพิมพ์ใหญ่ ABC 
 

ส่วนตวั ช่ือ 

นามส

กลุ ท่านเคยเปลีย่นชือ่หรอื

สกลุ 

เคย…ชือ่เดมิ ……………….……….…สกลุเดมิ

...................……..............  

ไมเ่คย 

สถานภาพ โสด แตง่งานจดทะเบียน แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน 

หย่า หม้าย 

ที่อยู ่  

 



 

เบอรโ์ทรศัพท์บา้น  

เบอร์มอืถอื(ตอ้งม)ี  

E-mail  

อาชพี / ตาแหนง่  

สถานที่ท างานปจัจปุนั ชื่อสถานประกอบการ 

ที่อยู ่

โทร 

เงนิเดอืน 

วนัที่เริม่งาน 

สถานทีท่างานสดุทา้ย  

(ก่อนท างานปัจจบุนั) 

ชื่อสถานประกอบการ 

ที่อยู ่

โทร 

เงนิเดอืน 

วนัที่เริม่งาน 

**กรณเีป็นแม่บา้น หรือเกษยีณอาย ุกรณุากรอกขอ้มลูที่

ท างานสดุทา้ย*** การศกึษาชัน้สงูสดุ ชื่อสถานศกึษา 

ระดบัทีจ่บ 

ปีการศกึษาทีจ่บ 

คู่สมรส ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ 

สถานที่เกดิ 

บุตร 1 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ 

สถานที่เกดิ 



 

 

 

บุตร 2 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ 

สถานที่เกดิ 

บุตร 3 ชื่ออ-สกุล 

วนัเดอืนป ีเกดิ 

สถานที่เกดิ 

บดิา ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอาย)ุ 

สถานที่เกดิ 

ที่อยุ ่

มารดา ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ  (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอาย)ุ 

สถานที่เกดิ 

ที่อยู ่

พี่นอ้ง 1 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ (จ าไมไ่ดใ้หบ้อกอาย)ุ 

สถานที่เกดิ 

ที่อยู ่

พี่นอ้ง 2 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอาย)ุ 

สถานที่เกดิ 

ที่อยู ่

พี่นอ้ง 3 ชื่อ-สกลุ 

วนัเดอืนป ีเกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอาย)ุ 

สถานที่เกดิ 

ที่อยู ่

วตัถปุระสงคข์องการ

เดนิทาง 

 

วนัที่เดนิทาง  

จ านวนวนัทีเ่ดนิทาง  

สถานที่พักหรอืโรงแรม ชื่อ 

โทร 

บคุคลทีร่ว่มเดนิทาง

ดว้ย 

ชื่อ-สกลุ 

ความสัมพนัธ ์

ทา่นเคยเดนิทางเขา้

ประเทศ AMERICA 

หรือไม ่

ไมเ่คย เคย 

วนัที…่……..……..…........ 

หมายเลขวซีา่เดิม

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

เหตผุลการเดนทาง ธรุกจิ ท่องเทีย่ว 
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ท่านเคยถกูปฏิเสธวซีา่

หรือไม ่

ไม่เคย 

เคย วซีา่ประเทศ

.......................................................... ทา่นเคยเดนิทางเขา้

ประเทศ CANADA 

หรือไม ่

ไมเ่คย เคย 

วนัท่…ื……..……..…........ 

หมายเลขวซีา่เดมิ

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

เหตผุลการเดนทาง ธรุกจิ ท่องเทีย่ว 

ท่านมเีพื่อน / ญาต ิ

พ านักใน อเมริกา / 

แคนนาดา หรอืไม่ 

ไม่ม ี

มี ชื่อ-สกลุ

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

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

ที่อยู่

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

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

โทร มือถือ / บา้น 

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

.......... 

ผู้ออกคา่ใชจ้า่ยการ

เดนิทาง 

ชื่อ-สกลุ หรอืบรษิทั 

ที่อยู ่

ประเทศทีเ่คยเดนิทาง

ในระยะ เวล 5 ป ี

 

 

 

 

 


