
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13276 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

เข้าชม อทุยานแกรนด์แคนยอน ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก  
เกบ็ภาพความงาม ณ ฮอร์สชูเบนด์ จุดโค้งของแม่น า้โคโลราโด ทีถู่กน า้กดัเซาะจนกลายเป็นรูปเกือกม้า 

สัมผสัความงดงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ “แอนทโีลป แคนยอน” 
เข้าชม อทุยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน และ อทุยานแห่งชาติไซออน 

ก าหนดการเดินทาง 

07-16 ก.ย.//12-21 ต.ค.//19-28 ต.ค.//03-12 ธ.ค. 2562    
(กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 10 สัปดาห์ เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 

วนัที่ 01    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ลอส แองเจลสิ – สวนกริฟฟิธ – ซานต้าโมนิก้า 
ออนตาริโอ      

08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์
สายการบินคา เ ธ่ ต์  แปซิฟิค  แอร์ไลน์ (เคาน์ เตอร์  M) เ จ้ าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความ
สะดวก*********  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.05 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่CX 750 
15.00 น.       เดินทางถึง ฮ่องกง แวะเปลีย่นเคร่ือง  
16.35 น.       ออกเดินทางสู่ ลอส แองเจลสิ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่CX 882 

****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล******************* 
14.25 น. เดินทางถึง เมืองลอสแองเจลสิ ประเทศสหรัฐอเมริกา น าท่านผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนกริฟฟิธ”  (GRIFFITH PARK) ไดช่ื้อว่ำเป็นสวนสำธำรณะท่ีเหมำะส ำหรับกำร
พกัผ่อนหย่อนใจของคนทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่จะ
มำนัง่ปิกนิค ท ำกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรปีนเขำ 
ข่ีมำ้ เป็นตน้ นอกจำกน้ี ยงัมีหอดูดำวให้ไดข้ึ้น
ไปส ำรวจอีกดว้ย ท่ำนสำมำรถชมวิวเมือง ลอส
แองเจลิส จำกจุดชมวิวน้ีได้อย่ำงชัดเจน เก็บ
ภำพป้ำยฮอลลีวดู สัญลกัษณ์ของ มหำนครแอล 
เอ ได้จำกจุดน้ี น ำท่ำนเดินทำงสู่ชำยทะเล 
“ซานต้าโมนิก้า” (SANTA MONICA) เป็น
เมืองท่ีตั้ งอยู่ทำงตะวนัตกของลอสแองเจลิส
เคำน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ตั้งอยู่ติดกบัอ่ำวซำนตำ้โมนิก้ำ  มีเมืองล้อม 3 
ดำ้น ไดแ้ก่ ลอสแองเจลิส - แปซิฟิกพำลิเสดส์
ทำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เมืองเบรนท์วูด 
ทำงทิศเหนือเวสต์ลอสแองเจลิสทำงทิศ
ตะวันออก เ ฉียง เหนือ  มำ ร์วิสตำทำงทิศ
ตะวนัออกและเวนิสติดทำงทิศตะวนัออกเฉียง
ใต ้และมีทะเลลอ้มรอบ 1 ดำ้น คือมหำสมุทร
แปซิกติดทำงทิศตะวนัตกดว้ยพื้นท่ีมำกกวำ่ 8,800 ไร่ของภูมิประเทศอนัเขียวขจี อีกทั้งยงัเป็นสวนสำธำรณะ
เทศบำลท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกำ จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองออนตาริโอ” 
(ONTARIO) 

ค า่               บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกัที่ :  HOMEWOOD SUITES BY HILTON ONTARIO-RANCHO CUCAMONGA     หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่ 2     ออนตาริโอ – ลาสเวกสั  – พรีเมี่ยม เอาท์เลต 
เช้า               บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองลาสเวกัส”  (LAS VEGAS) (ระยะทำง 359 กม. ใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำง
ประมำณ 3 ชัว่โมง 45 นำที) ผำ่นภูมิประเทศ
ท่ีเป็นภูเขำและทะเลทรำยอนักวำ้งใหญ่ของ
รัฐเนวำดำ้ เมืองลำสเวกสั เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่น
มลรัฐเนวำดำ สหรัฐอเมริกำ เป็นสถำนท่ีท่ี
ชำวอเมริกันและคนทั่ว  โลก ให้ฉำยำว่ำ 
“เมืองแห่งบาป” (SIN CITY) ลำสเวกสัเป็น
สถำนท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพรำะเมืองทั้งเมือง 



 
 

เจริญเติบโตข้ึนมำจำกควำมกำ้วหน้ำของกิจกำรกำรพนนัเป็นแรงดึงดูดหลกัให้นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขำ้มำ
ต่อมำก็ได้พฒันำไปสู่ธุรกิจบริกำรใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้ำ ศูนย์ประชุม ร้ำนอำหำร 
ห้ำงสรรพสินค้ำ ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีควำมโอ่อ่ำอลังกำร และขนำดใหญ่มำกกว่ำท่ีอ่ืนในโลก และจะหำได้
ค่อนขำ้งยำกท่ีจะมีบ่อนกำรพนนั และโรงแรม มำรวมตวักนัอย่ำงแน่นหนำในบริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบั
เมืองลำสเวกสั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ “FASHION OUTLETS OF LAS VEGAS” เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง OUTLETS ท่ีดีท่ีสุดและ

ใหญ่ท่ีสุดในเมืองลำสเวกสั ท่ีน่ีมีสินคำ้แบรนดเ์นมครบครัน รำคำถูก ดีไซน์ใหม่ทนัสมยั ใหเ้ลือกมำกมำย เช่น 
ALDO , ADIDAS , COACH , BURBERRY , LACOSTE , DIESEL , MICHAEL KORS, CALVIN KLEIN , 
DKNY , LEVI’S   

*** อสิระอาหารค า่เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
                    กิจกรรมหลงัทำนอำหำรค ่ำ ท่ำนจะเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้นำ้โรงแรมแต่ล่ะแห่งในยำ่นถนน STRIP ของลำสเวกสั 

เช่น โชวภู์เขำ ไฟระเบิดท่ี MIRAGE, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND, โชวน์ ้ ำพุเตน้ระบ ำท่ี BELLAGIO ฯลฯ 
ชมรถไฟเหำะและเคร่ืองเล่นหวำดเสียวต่ำงๆ ท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE, ชมหน่ึงในพระพรหม
ของไทยซ่ึงตั้งอยูท่ี่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชยัซ่ึงจ ำลองจำกปำรีส หรือ สมัผสัประสบกำรณ์ชม
วิวมุมสูง 550 ฟุต จำกชิงชำ้สวรรค ์(HIGH ROLLER) ของลำสเวกสั พร้อมทั้งชมควำมสวยงำมภำยในโรงแรม VENETIAN 
ดว้ย  

(ท่ำนสำมำรถซ้ือรำยกำรโชวพ์ิเศษ JUBILEE SHOW กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์) 

พกัท่ี :      BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                  หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 3     ลาสเวกสั – อทุยานแห่งชาตไิซออน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “อุทยานแห่งชาติไซออน”  (ZION NATIONAL PARK) (ระยะทำง 263 กม. ใช้

ระยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง 50 นำที) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมำกแห่งหน่ึงของรัฐยูทำห์ 
(UTAH) เป็นอุทยำนแห่งชำติทำงตะวนัตก
เฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกำ โดยแต่เดิมนั้ น
อุ ท ย ำ น มี ช่ื อ ว่ ำ  MUKUNTUWEAP 
NATIONAL MONUMENT และไดมี้กำร
เปล่ียนเป็นอุทยำนแห่งชำติไซออนในปี 
1918 อุทยำนแห่งชำติไซออน พื้น ท่ี  593 
ตำรำงกิโลเมตร โดย ไซออน (ZION) เป็นค ำ
ในภำษำฮิบรูโบรำณ หมำยถึง สถำนท่ีหลบล้ี
ภยั โดยสภำพภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นภูมิทศัน์ทะเลทรำย ประกอบไปดว้ยภูเขำ หน้ำผำหินทรำย 
หุบเขำลึก ท่ีลอ้มรอบไปดว้ยทะเลทรำยกนักวำ้งใหญ่ เป็นจุดหลำยปลำยทำงยอดนิยมส ำหรับนกัท่องเท่ียวท่ี
ช่ืนชอบกำรเดินป่ำและปีนเขำ ส ำหรับกำรท่องเท่ียวในอุทยำนแห่งชำติไซออน มีสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคญัท่ี



 
 

คุณจะตอ้งไม่พลำดไปเยือน คือ หุบเขำไซออน หรือ ไซออน แคนยอน (ZION CANYON) แคนยอนท่ีมีควำม
ยำว ประมำณ 15 กิโลเมตร และลึก ประมำณ 800 เมตร ต่ืนตำไปกบัควำมงดงำมของทศันียภำพหนำ้ผำหิน
ทรำยท่ีตั้งสูง 2,000 ถึง 3,000 ฟุตจำกพื้นหุบเขำลึก น ำท่ำนเขำ้สู่ “ไซออน แคนยอน วิลเลจ” (ZION CANYON 
VILLAGE) ทำงเขำ้สู่อุทยำนอีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของท่ีระลึกใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือมำกมำย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ำนเข้ำสู่ “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไซ

ออน”  (ZION NATIONAL PARK 
VISITOR CENTER) ตั้งอยู่เมืองสปริงเดล 
(SRINGDALE)  รัฐยูทำห์ (UTAH) เป็นหุบ
เขำรูปตัววี ซ่ึงเกิดจำกกำรกัดเซำะชั้ นหิน
ทรำยของแม่น ้ ำเวอร์จ้ิน (VIRGIN RIVER) 
จุดเร่ิมตน้ของกำรเท่ียวชมอุทยำนแห่งชำติไซ
ออน  จำกนั้ น น ำท่ำนชม  “บังลังก์ขาว” 
(GREAT WHITE THRONE) ภูเขำหินทรำยสีขำวในอุทยำนแห่งชำติไซออน มีควำมสูง 2,400 ฟุต ซ่ึงตั้งอยูใ่น
เขตวอชิงตนัทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องรัฐยทูำห์สหรัฐอเมริกำ  

ค า่               บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที ่:     QUALITY INN BRYCE CANYON HOTEL                  หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
  

วนัที่ 4     ไบร์ซ แคนยอน –  ฮอร์นชูเบน – เพจ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน” (BRYCE CANYON NATIONAL PARK) เป็นอุทยำน
ท่ีตั้งอยูท่ำงตอนใตข้องรัฐยทูำห์ (UTAH) ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงอยูเ่หนือระดบัน ้ ำทะเลถึง 8,000-9,000 ฟุต 
(2,400-2,700 เมตร) เกิดข้ึนมำกวำ่หม่ืนปีจำกกำรเผชิญกบัสภำพดินฟ้ำอำกำศท่ีรุนแรงในพื้นท่ีสูงชนัและเกิด
กำรถูกกดัเซำะโดยแม่น ้ำและหิมะ จึงเกิดไบร์
ซแคนยอนข้ึน ชำวอินเดียนแดง เรียกท่ีน่ีว่ำ
หินแดง (RED ROCK) เอกลกัษณ์ของไบรซ์
แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลมๆ เรียกวำ่ ฮูดู 
(HOODOOS) ท่ีข้ึนเรียงกนัเป็นแนว มีรูปร่ำง
รูปทรงแปลกประหลำดต ำนำนของพวก
อินเดียนแดงกล่ำวว่ำ แท่งหินเหล่ำน้ีเกิดจำก

มนุษยท่ี์ตอ้งค ำสำปกลำยเป็นหิน ไบรซ์แคน
ยอน ประกอบดว้ยหินทรำยสลบัหินดินดำน 
ตั้งแต่ยุคครีเทเชียสถึงช่วงตน้ของมหำยุคซี
โนโซอิก ตกสะสมตวัในสภำพแวดลอ้มแบบ



 
 

ทะเลสำบขนำดใหญ่ จนกระทัง่น ้ ำต้ืนข้ึนเร่ือยๆ เป็นเวลำหลำยลำ้นปี ท ำให้เร่ิมมีกำรกร่อนของแม่น ้ ำท่ีไหล
ผำ่นชั้นหิน ร่วมกบักำรยกตวัของพื้นดินขณะเกิดเทือกเขำรีอกก้ี (70-50 ลำ้นปีก่อน) จำกนั้นก็มีกำรยกตวัของ
เปลือกโลกอีกคร้ัง และท ำให้เกิดท่ีรำบสูงโคโลรำโดเม่ือ 16 ลำ้นปีก่อน กำรยกตวัท ำให้หินเร่ิมมีกำรแตกตำม
แนวด่ิง ซ่ึงท ำใหง่้ำยต่อกำรถูกกร่อน จนกลำยเป็นแท่งเสำสวยงำมในปัจจุบนั สีน ้ ำตำลแดง สีชมพู และสีแดง
ได้จำกแร่ฮีมำไทต์ (HEMATITE) ซ่ึงมีธำตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ ส่วนสีเหลือได้จำกแร่ลิโมไนต ์
(LIMONITE) ส่วนสีม่วง ไดจ้ำกแร่ไพโรลูไซต ์(PYROLUSITE) หินแต่ละชั้นมีควำมทนทำนต่อกำรกร่อน
แตกต่ำงกนั ท ำให้เสำหินมีลกัษณะเป็นปล้องๆ และเวำ้ตรงส่วนท่ีหินผุพงัง่ำย  น ำท่ำนชมจุดชมวิวหลกั 
SUNRISE POINT จุดชมพระอำทิตยข้ึ์น เม่ือแสงอำทิตยส์ำดส่องมำท่ำนจะไดช้มอฒัจนัทร์อนัตระกำรตำ, ชม 
THOR’S HAMMER หรือปล่องไฟนำงฟ้ำ, จุดชมววิ INSPIRATION ท่ำนจะไดช้มควำมงดงำมท่ีแตกต่ำงกนั ,  
และ BRYCE POINT เป็น 1 ในทิวทศัน์ท่ีสวยงำมท่ีสุดของอฒัจนัทร์และควำมมหัศจรรยข์องท่ีน่ี BRYCE 
POINT มีช่ือเสียงในเร่ืองพระอำทิตยข้ึ์น 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ฮอร์สชู

เบนด์”  (HORSESHOE BEND) (ระยะทำง 
254 กม. ใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำง
ประมำณ 3 ชัว่โมง)น ำท่ำนสู่ “ฮอร์สชูเบนด์” 
(HORSESHOE BEND) จุดโคง้ของแม่น ้ ำ
โคโลรำโด ท่ีถูกน ้ ำกดัเซำะจนกลำยเป็นรูป
เกือกมำ้สีเขียวมรกตโอบลอ้มกบัแกรนด์แคน
ยอนหินทรำย ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำน
เดินทำงสู่ “เมืองเพจ” (PAGE) ตั้งอยู่ทำงตอนบนของรัฐแอริโซนำ (ARIZONA) เป็นเมืองท่ีเรียกวำ่เป็นเมือง
ตน้น ้ำของแกรนดแ์คนยอน 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :        BEST WESTERN PLUS AT LAKE POWELL                                    หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ 5      เพจ – แอนทโีลป แคนยอน – BEARIZONA WILDLIFE PARK – เซาท์ริม   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “แอนทีโลป แคนยอน” (ANTELOPE CANYON) แอนทีโลปแคนยอน (ANTELOPE 
CANYON) ตั้ ง อ ยู่ ใ น รั ฐ อ ริ โ ซ น่ ำ 
สหรัฐอเมริกำ เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคญั
ในพื้นท่ีของชนเผ่ำนำวำโฮ หุบเขำท่ีสวยงำม
น้ี  เ กิดจำกกำรท ำลำยและกัด เซำะทำง
ธรรมชำติคือ กระแสน ้ ำ และลม โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในช่วงฤดูมรสุม กระแสน ้ ำได้ไหล
ดว้ยควำมเร็วในขณะท่ีไหลผ่ำนก็ไดก้ดัเซำะ
หินทรำยออกไป ท ำให้เกิดควำมลึก เรียบ 



 
 

และรอยเส้นในลกัษณะร้ิวไหลท่ีผิวของหิน โดยในแต่ละฤดูกำลภูเขำหินทรำย จะมีสีสันท่ีแตกต่ำงกนัข้ึนอยู่
กบักำรหกัเหของแสงในแต่ละวนั แอนทีโลปแคนยอน แบ่งเป็นสองส่วนคือ ช่วงบนอพัเพอร์แอนเทอโลปแค
ยอน (UPPER ANTELOPE CANYON) และช่วงล่ำง โลเวอร์แอนทีโลปแคนยอน (LOWER ANTELOPE 
CANYON) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ BEARIZONA WILDLIFE PARK มีพื้นท่ีประมำณ 160 เอเคอร์ ตั้งอยู่

ใจกลำงของแอริโซนำตอน
เ ห นื อ  (ARIZONA)  แ ล ะ
ตั้ งอยู่ท่ ำมกลำง ป่ ำสงวน
แห่งชำติ  นกัท่องเท่ียวจะนัง่
รถผำ่นป่ำสนกวำ่ 3 ไมล์ เพื่อ
ชมสัตวใ์นอเมริกำเหนือท่ีอยู่
อำศยัตำมธรรมชำติ  ให้ท่ำน
ไดส้ัมผสักบัสัตวป่์ำมำกมำย
พร้อมกำรเ ดินทำง ท่ีแสน
ต่ืน เ ต้น  นั่ ง ร ถ ชม วิ ว อัน
ง ด ง ำ ม แ ล ะ ช ม สั ต ว์ ป่ ำ
มำกมำยตำมถ่ินท่ีอยู่ในธรรมชำติ อำทิ ควำยไบซัน  แพะภูเขำ  หมำป่ำ หมีด ำ  จำกนั้น น ำท่ำนชม FORT 
BEARIZONA สัตวห์ลำกหลำยท่ีจดัแสดงใหท้่ำนไดช้ม น ำชม BIRDS OF PREY ท่ำนจะไดพ้บกบันกัล่ำเหยื่อ 
เช่น เหยีย่ว เหยีย่วภูเขำ และนกฮูก ท่ีทำงสวนสัตวไ์ดจ้ดัแสดงใหท้่ำนไดช้ม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร  

พกัท่ี :        RAMADA BY WYNDHAM WILLIAMS/GRAND CANYON AREA   หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ 6     เซาท์ริม – อทุยานแห่งชาตแิกรนด์แคนยอน – ลาฟลนิ   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน” (GRAND CANYON) (ระยะทำง 97 กม. ใชร้ะยะเวลำ
ในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง 15 นำที)  ฝ่ัง SOUTH RIM ควำมมหศัจรรย ์ทำงธรรมชำติท่ียิ่งใหญ่แห่ง
หน่ึงของโลก ปัจจุบนั ถูกจัด
ให้เป็นหน่ึงในอนุรักษ์สถำน
ข อ ง โ ล ก ต ำ ม ม ติ ข อ ง 
สหประชำชำติ แกรนด์แคน
ยอนถูกคน้พบเม่ือปีค.ศ.1776 
ปีซ่ึงเกิดข้ึนโดยอิทธิพลของ
แม่น ้ ำโคโลรำโดท่ีไหลผ่ำนท่ี
ร ำ บ สู ง  ท่ี ถู ก กั ด เ ซ ำ ะ จน
กลำยเป็นรูปเกือกมำ้  ให้ท่ำน



 
 

ไดช้มควำมสวยงำมภูเขำหินทรำย ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ หุบเขำแกรนด์แคนยอนอนัโด่งดงั  น ำ
ท่ำนเดินทำงสู่  SOUTH RIM TRAIL น าท่านสู่ ศูนย์บริการข้อมูล น าท่านเก็บภาพความสวยงามของ 
MATHER POINT AMPHITHEATER ซ่ึงเป็นจุดชมวิวคลำ้ยกบัโรงละครยุคโบรำณ และ MATHER 
POINT OVERLOOK จุดชมวิวท่ีมีเน้ือท่ียื่นเขำ้ไปดำ้นในของแคนยอน  จำกนั้น น ำชม POWELL POINT 
จุดชมววิแห่งน้ี ตั้งช่ือเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอห์นเวสลีย์พาวเวลล์ (JOHN WESLEY POWELL) ผูค้น้พบแกรนด์
แคนยอน ในปี ค.ศ. 1869 จำกกำรล่องเรือส ำรวจกบัคณะทั้งหมด จุดชมวิวน้ีเป็นหนำ้ผำท่ียื่นเขำ้ไป สำมำรถ
ชมวิวไดเ้กือบ 360 องศำ  จำกนั้น น ำท่ำนชม POWELL POINT ซ่ึงถูกสร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์หินแกรนิต
ให้กบัจอห์นเวสลียพ์ำวเวลล์ เพื่อร ำลึกถึงกำรส ำรวจสองคร้ังแรกของเขำในแม่น ้ ำโคโลรำโดในปี ค.ศ. 1869 
และ น ำชม MOHAVE POINT หรือ MOJAVE POINT จุดชมวิวท่ีสำมำรถมองเห็นแม่น ้ ำโคโลรำโด 
จำกนั้น น ำท่ำนสู่ จุดชมวิวริมถนน (DESSERT VIEW DRIVE) เป็นหน่ึงในจุดชมวิวท่ีส ำคญัทำงทิศใต ้ ท ำ
หนำ้ท่ี เป็นพื้นท่ีของอุทยำนเพรำะมีทำงเขำ้ศูนยบ์ริกำรนกัท่องเท่ียวและสถำนีเรนเจอร์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองลาฟลิน”  (LAUGHLIN) (ระยะทำง 380 กม. ระยะเวลำในกำร

เดินทำงประมำณ 4 ชัว่โมง 20 
นำที)  ตั้ งอยู่ในรัฐเนวำดำ 
(NEVADA) ตั้งอยูท่ำงตอนใต้
ของลำสเวกัสประมำณ 140 
กิโลเมตร เมืองลำฟลิน ไดต้ั้ง
ช่ือตำมดอน ลำฟลิน (DON 
LAUGHLIN) ชำวพื้นเ มือง ท่ี
ซ้ือ ท่ี ดินทำงตอนใต้ของ รัฐ
เนวำดำ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร  

พกัท่ี :        HARRAH’S LAUGHLIN CASINO & HOTEL                                   หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ 7     ลาฟลนิ – บาร์สโตร์ – BARSTOW SHOPPING OUTLET – ลอสแองเจลสิ    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองบาร์สโตร์” (BARSTOW) (ระยะทำง 274 กม. ระยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 
ชัว่โมง 10 นำที) เป็นเมืองในซำน เบอร์นำดิโน (SAN BERNARDINO) รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกำ 

อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่ำย อิสระใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิง BARSTOW SHOPPING OUTLET ตำมอธัยำศยั ซ่ึงมีสินคำ้หลำกหลำยแบรนด์ให้

ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือ อำทิ OASICS, BALLY, BANANA REPUBLIC, CALVIN KLEIN, COACH, GAP, GUESS 
FACTORY, KATE SPADE, KIPLING, LACOST, SAMSONITE, SWAROVSKI, TOMMY HILFIGER 
เป็นตน้  ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ ลอสแอนเจลิส (ระยะทำง 175 กม. ระยะเวลำในกำรเดินทำง
ประมำณ 1 ชัว่โมง 50 นำที) 



 
 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     HOLIDAY INN LA MIRADA                                   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที ่8      ลอส แองเจลสิ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – สนามบนิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำน ชมมหานครลอสแองเจลิส (LOS 

ANGELES) (L.A.)  ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีมี
ป ร ะ ช ำ ก ร ม ำ ก ท่ี สุ ด อั น ดั บ  2 ใ น 
สหรัฐอเมริกำ และเป็นหน่ึงในศูนย์กลำง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ว ัฒนธรรม และกำร
บัน เ ทิ งลอสแอง เจ ลิส  ตั้ ง อยู่ ใ นมล รัฐ
แคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแอง  เจลิสมำจำกค ำ  

ว่ำโลสองัเคเลส (LOS ÁNGELES) ชม
บริเวณไชนีส เธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซ่ึงท่ำนจะไดถ่้ำยรูปกบัรอยมือ รอยเทำ้ของเหล่ำดำรำช่ือดงั 
ท่ีประทับไว้พร้อมช่ือจำรึกของดำรำตุ๊กตำทองบนถนนฮอลลีวูด้  น ำท่ำนชม ฮอลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม 
(HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทำงเทำ้ท่ีอยูส่องขำ้งทำงถนนฮอลลีวูด บูเลวำร์ด ในทิศตะวนัออก-
ตะวนัตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต ้ตั้งอยูใ่นฮอลลีวดู ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกำ เป็น
ระยะทำงเดินเทำ้ทั้งส้ิน 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดบัดว้ยแผน่หินตบแต่งเป็นรูปดำวห้ำแฉก 
จ ำนวนมำกกวำ่ 2000 ดวง จำรึกช่ือ ของนกัแสดงและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงกำรมำยำ จำก 5 วงกำร ซ่ึงถือเป็น
เกียรติสูงสุด ส ำหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือก ใหจ้ำรึกช่ือ คือ วงกำรภำพยนตร์ / วงกำรโทรทศัน์ /วงกำรดนตรี / วงกำร
วทิย ุ/ วงกำรละครเวที 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย น าท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจส าคัญ ย่านไชน่า
ทาวน์ ศาลาว่าการเมือง มิวสิคเซ็นเตอร์ ถนน
ฮอลลีวู้ ด เบเวอร์ร่ีฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ 
(RODEO DRIVE) จำกนั้น น ำท่ำนสู่ ย่าน 
BEVERLY HILLS ซ่ึงเป็นย่ำนช้อปป้ิงท่ี
หรูหรำท่ีสุดในแอลเอ พร้อมกนัน้ียงัเป็นยำ่น
ท่ีมีดำรำฮอลิวูด้ อำศยัอยู่มำกมำย อิสระให้
ท่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั ท่ี ยำ่นเบเวอร์ร่ีฮิลล ์
จำกนั้น น ำท่ำน เดินทำงสู่ “เดอะ โกรฟ” (THE GROVE) แหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่ง 

 หน่ึงของแอลเอ ถูกสร้ำงข้ึนเม่ือปี 2002 อิสระให้ท่ำนไดเ้ดินเลือกซ้ือสินคำ้ ฟำเมอร์ มำร์เก็ต แหล่งรวมสินคำ้
พื้นเมือง  



 
 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  
ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินนำนำชำติลอส แองเจลิส 

 

วนัที่ 9     แอล.เอ. – ฮ่องกง (ต่อเคร่ือง)  
00.30 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบินที ่CX 881 

*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *** 
วนัที่ 10   ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  
06.45 น. เดินทางถึง ฮ่องกง แวะเปลีย่นเคร่ือง   
08.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบินที ่CX 717 
10.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้าร
ตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

ก.ย.-ธ.ค. 2562 79,900 79,900 75,900 24,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 

หมายเหตุ : โรงแรมในประเทศอเมริกา ไม่มห้ีองพกัส าหรับ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) จะเป็นเตยีงใหญ่ 2 เตยีงแทน 
 



 
 



 
 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในอเมริกำ ไม่อนุญำตใหพ้นกังำนขบั
รถ ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- ลอส แองเจลิส- กรุงเทพฯ  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ี
ท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000.- บำท ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ  

1,000,000 บำท  (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่ำนอำยเุกิน 75 ปี ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม 

 
 
 
 



 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พจิารณาหรือไม่กต็าม ท่านละ 8,500 บาท 

 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้
มำในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถท่านละ 5 USD / ท่าน / วนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง PASSPORT  มำยงั
บริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัย
บำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และ
ออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำง
บริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวซ่ีำของท่ำน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้ำนภำยใน 45-
60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำร
ช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ี
นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ ากบัทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 40,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  70 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-19 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รง

กบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ื่นวีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เดก็ตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 
 
 



 
 

 



 
 

 


