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ซาน ฟรานซิสโก – เกาะอลัคาทรัส – ซีวคิเซ็นเตอร์ - ยอดเขาทวนิพคี 
อุทยานแห่งชาต ิโยเซมติ ิ– เฟรสโน่ - อุทยานแห่งชาตโิยเซมิต ิ 
ลาสเวกสั – แกรนด์แคนย่อน – เข่ือนฮูเวอร์ -Barstow Outlets  

 ลอสแองเจลสิ - ย่านฮอลลวูีด - ไชนีส เธียเตอร์ - ฮอลลวูีด วอล์ก ออฟ เฟม 

ก าหนดการเดนิทาง 
08-16 ก.ค.//14-22 ก.ค.//11-19 ส.ค.//15-23 ก.ย.//13-21 ต.ค. 2560 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 
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วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -โดฮา-ซานฟรานซิสโก 
09.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC 

AIRWAYS ) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
12.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮ่องกง  โดยเทีย่วบินที ่ CX618 
15.55 น. เดินทางถึงเมืองฮ่องกง  เพ่ือแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  
18.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองซาน ฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเทีย่วบินที ่ CX892 
16.25 น. เดินทางถึง เมืองซาน ฟรานซิสโก น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเข้าสู่

โรงแรมทีพ่กั 

พกัท่ี :     HILTON GARDEN INN BAY BRIDGE หรือระดบัใกลเ้คียง            
วนัที่2      ซานฟรานซิสโก - ซีวคิเซ็นเตอร์ - ยอดเขาทวนิพคี  
                ล่องเรือชมอ่าว - สะพานโกลเดนเกรท 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซานฟรานซิสโก และพาทุกท่านข้ึนเขา Twin Peak เพื่อชมความงามของเมือง

ซานฟรานซิสโก ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในการถ่ายภาพแบบ Panorama 360 องศา จากนั้นน าท่านสู่
ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ท่าเทียบเรือ
ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นศูนยร์วมของตลาด 
ร้านอาหารทะเลสดๆ ร้านขายของ
มากมาย พร้อมกบัชมสะพานโกลเด้น
เกท อนัโด่งดงัและแวะใหท้่านเก็บภาพ
เป็นท่ีระลึก เดินเล่นบนสะพานเพื่อ
สัมผสักับบรรยากาศ  น าทุกท่านนั่ง
รถราง (Cable Car) ซ่ึงรถรางถือวา่เป็น
เอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานอย่าง
หน่ึงโดยผูใ้ดท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงั
เมืองซานฟรานซิสโกก็จะตอ้งลองนัง่รถราง เพื่อสัมผสักบัประสบการณ์แปลกใหม่และยงัไดส้ัมผสักบัวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองด้วย จากนั้นน าท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า “ถนนย่าน
ลอมบาด” เป็นถนนท่ีคดเค้ียวท่ีสุดในโลกและสองขา้งทาง มีไมป้ระดบัมากมายอยา่งสวยงาม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ เพ่ือให้ท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมเกาะอลั
คาทรัส เกาะท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงันกัโทษอเมริกาในอดีต และชม สะพานแขวนโกลเดน้เกท ผลงานวิศวกรรม
อนัล ้ าเลิศปลายยุคปฎิวติัอุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึกกบัสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลก 
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ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :      HILTON GARDEN INN BAY BRIDGE  หรือระดบัใกลเ้คียง            
วนัที่ 3     YOSEMITE NATIONAL PARK - เฟรสโน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ ตลอดการเดินทางจะเป็นเทือกเขาสลบัซบัซ้อนและสวยงามมาก ซ่ึงอาจจะ
ไดเ้ห็นเทือกเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะบางส่วนและป่าไมท่ี้เขียวขจีบางส่วนดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชมอุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ (Yosemite) (ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ ณ วนัเดินทาง) อุทยานแห่งน้ีได้

ถูกจดัให้เป็นมรดกโลกเต็มไปดว้ยหน้าผาแบบหินแกรนิต ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมาหลายลา้นปีก่อน 
และ HALF DOME ภูเขาหินแกรนิต
ท่ี เป็ น รูปค ร่ึงภู เข าท่ี เกิ ด ข้ึนตาม
ธรรมชาติ จากนั้นชมความสวยงาม
ของธรรมชาติ เช่น น ้ าตก Bridalveil 
และ น ้ าตก โยเซมิติ  ภูเขาและตน้ไม้
ต่างๆท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงมีอายุเก่าแก่
มาก จากนั้นน าท่านสู่เมืองเฟรสโน 
เมื อ ง ให ญ่ อัน ดับ  8 ข อ งม ล รั ฐ
แค ลิ ฟ อ ร์ เนี ย  ซ่ึ ง เป็ น ศู น ย์ก าร
ธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด 
รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาท่ีสุดและ
บรรยากาศ วิวทิวทัศน์ก็ไม่บดบัง
ตึกแถวส่วนอาคารสูงก็มีความสูงแค่
เพี ยง 20 ชั้ น  จึงไม่บดบังทิวทัศน์
ชนบทของท่ีน่ี / น าท่านเดินทางสู่ เฟ
รสโน เมืองใหญ่อนัดบั 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนยก์ารธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดู
เหมือนจะใหม่หมด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลาเป๊ียบอาคารสูงสุดจะแค่ 20 ชั้น จึงไม่บดบงัทิวทศัน์ชนบทของ
ท่ีน่ี ในฐานะเมืองใหม่ จึงมีความเป็นเมืองส าหรับ มนุษย์เดินดินมากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า ดาวตลก/
นกัร้อง แดนน่ี เคย ์เคยกล่าวถึงเฟรสโนไวว้า่ “ฮลัโหล เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน” ในขณะท่ีชาวลอสแองเจ
ลีสและชาวซานฟรานซิสโก ซ่ึงมองเฟรสโนท่ีอยู่ระหว่างมหานครทั้งสองน้ีเป็นเร่ืองตลก และค่อนขา้งดู
แคลน ชาวชานเมือง เฟรสโน วา่ "ร้อนเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรม ไม่มีชีวติกลางคืน ฯลฯ" 

 ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
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 พกัท่ี :      RADISSON FRESNO ที่พกัระดบัใกล้เคยีง                    
วนัที่4       เฟรสโน่ -  เบเกอร์ ฟิลด์ - ลาสเวกสั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านผ่านภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาและทะเลทรายอนักวา้งใหญ่ของรัฐเนวาด้า จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองลาส เวกัส  เป็น เมืองท่ี

ตั้ ง อ ยู่ ใ น ม ล รั ฐ เน ว า ด า 

สหรัฐอเมริกา เป็นสถานท่ีท่ี

ชาวอเมริกันและคนทั่ว โลก 

ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" 

(Sin City) ล า ส เว กั ส เ ป็ น

สถาน ท่ี ท่ี มี ลักษณ ะพิ เศษ 

เ พ ร า ะ เ มื อ ง ทั้ ง เ มื อ ง 

เจ ริ ญ เติ บ โ ต ข้ึ น ม า จ า ก

ความกา้วหนา้ของกิจการการพนนัเป็นแรงดึงดูดหลกัให้นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มาต่อมาก็ไดพ้ฒันาไปสู่

ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้น

แลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกวา่ท่ีอ่ืนในโลก และจะหาไดค้่อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อนการ

พนนั และโรงแรมมารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบั เมืองลาสเวกสั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเขา้ สู่ Las Vegas premium outlets เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีดีท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดใน Las Vegas มีแบรนด์
เนมมากมาย อาทิเช่น Coach, 
Burberry, Lacoste, Diesel, 
A/X, Salvador Farragamo, 
Energies Miss sixty, Calvin 
Klein หลงัจากนั้นเพลิดเพลิน
กับโชว์ ท่ี จัดแสดงไว้หน้ า
โรงแรมแต่ละแห่ งในย่าน 
Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์
ภูเขาไฟระเบิดท่ี Mirage, โชว์
โจรสลัดท่ีโรงแรม  Treasure 
Island, โชวน์ ้ าพุเตน้ระบ าท่ี Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดใน

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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โลกในโรงแรม Stratosphere, ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยู่ท่ี โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอ
เฟลและประตูชยัซ่ึงจ าลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ดว้ย 

อสิระตามอธัยาศัยในการเดนิเที่ยวชมบรรยากาศยามค า่คืน 

พกัท่ี :      CIRCUS CIRCUS HOTEL  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง       
วนัที่5        ลาสเวกสั – แกรนด์แคนย่อน - อสิระชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน พบกบัความยิง่ใหญ่ของภูผาหินท่ีสร้างสรรคจ์ากธรรมชาติ
มานับล้านๆ ปี  น าท่ าน สู่ อุทยาน
แห่งชาติแกรนด์แคนย่อน  ทางคณะ
จะต้องเป ล่ียน เป็นรถ  Shuttle bus 
ของวนอุทยานแกรนด์แคนย่อน 2 
คร้ัง / น าท่านสู่สถานท่ีใหม่ล่าสุด
ของแกรนด์แคนยอ่นสกายวอร์คเป็น 
สะพานแก้ว เกือกม้าท่ี มีความสู ง 
4,000 feet ห รือ  1,200 เมตร เห นื อ
แม่น ้ าโคโลราโด ท่ีทอดผ่านหุบเหว
ของแกรนด์แคนย่อน พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนักๆได้อย่างปลอดภัย 
ระหว่างทางเดินนั้นเป็นกระจกใส ถ้ามองลงไปจะเห็นเหวท่ีอยู่ดา้นล่างไดอ้ย่างชดัเจนและหวาดเสียว ให้
ท่านไดป้ระทบัใจกบัประสบการณ์น้ี (Skywalk Glass Bridge ไม่อนุญาตให้น ากลอ้งถ่ายรูปส่วนตวัข้ึนไป
ถ่าย ตอ้งใช้บริการของอุทยานเท่านั้น ราคาใบละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์ส าหรับเก็บกลอ้งถ่ายรูป) 
Guano Point จุดน้ีท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความล้ีลบัของแกรนด์แคนยอ่นและแม่น ้ าโคโลราโด
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองลาสเวกสั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่เมือง ลาสเวกัส 

เป็นสถานท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพราะ
เมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตข้ึนมาจาก
ความก้าวหน้าของกิจการการพนัน
เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเท่ียว
หลัง่ไหลเขา้มาต่อมาก็ไดพ้ฒันาไปสู่
ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม 
ศู น ย์แ ส ด ง สิ น ค้ า  ศู น ย์ป ระ ชุ ม 
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้น
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แลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกวา่ท่ีอ่ืนในโลก และจะหาไดค้่อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อนการ
พนนั และโรงแรมมารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั 

อสิระตามอธัยาศัยในการเดนิเที่ยวชมบรรยากาศยามค า่คืน 

พกัท่ี :      CIRCUS CIRCUS HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง            
วนัที่6 ลาสเวกสั – ลอสแองเจลสิ       
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ ลอสแองเจลีสโดยผ่าน เมืองเก่าแก่ท่ีตั้ งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ ซ่ึงยงัคงอนุรักษ์
บรรยากาศและสภาพดั้ งเดิมไวอ้ย่าง
ส วยงาม  ให้ ท่ านผ่ าน ได้ชมความ
สวยงามของ ทะเลสาบออนตาริโอ ท่ีมี
ช่ือเสียง และเป็น 1 ใน 5 ของทะเลสาบ
ยกัษ์ในทวีปอเมริกาเหนือ (The Great 
Lake) ช้อปป้ิงสินคา้จากช้อปป้ิงมอลล์
ท่ีมีขนาดใหญ่และกวา้งขวาง เลือกซ้ือ
สินคา้แบรนด์เนมมากมายท่ีลดราคาถูก
กว่าเมืองไทยพร้อมพกัผ่อนกบัร้านค้า
ต่างๆๆมากมาย  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ มหานครลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาท่ีทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      RADISSON SUITE BUENA PARK หรือระดบัใกลเ้คียง            
วนัที่7      ลอสแองเจลสิ – ยูนิเวอร์แซล  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชม โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล ในเน้ือท่ี

กว่า  1,000 ไ ร่  ท่ านจะได้ชม  เบ้ื องหลัง
เท ค นิ ค แล ะขั้ น ต อน ขอ งก าร ถ่ ายท า
ภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผ ัสกับฉาก
ใหญ่โตมโหฬาร ท่ีใชใ้นการถ่ายท าจริงของ
ภาพยนตร์ท่ีโด่งดังเร่ืองต่างๆ เช่น คิงคอง 
จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรือนท่ีใช้ในการ 
ถ่ ายท าภาพยนตร์เร่ืองดังจากฮอลลีวู ้ด
ต่ืนเตน้และสนุกสนานผจญภยั เคร่ืองเล่น
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ทนัสมยั BACK TO THE FUTURE,JURASSIC PARK, TERMINATOR 
**อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือสะดวกกบัการชมในยูนิเวอร์แซล** 

น าท่านชม นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อนัดบัสองของสหรัฐอเมริกนั ผ่านชมยา่นธุรกิจส าคญั ยา่น ไชน่า
ทาวน์ ผา่นชม ศาลาวา่การเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ สถานท่ีใชม้อบรางวลัออสกา้ น าท่านสู่ ยา่นถนนฮอลลีวูด้ ท่ี 
เบเวอร์ร่ีฮิลล ์ผา่น ถนนโรดิโอไดร์ฟ ถนนท่ีรวมแหล่งชอ้ปป้ิงหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเทา้ของดาราดงัฮอลลี
วูด้ ถ่ายรูปสัญลกัษณ์ของดาราท่ีท่านช่ืนชอบ ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฮอลลีวูด้ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     WYNDHAM ANAHEIM หรือระดบัใกลเ้คียง            
วนัที่8      ลอสแองเจอลสิ –ฮ่องกง- กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน…. 
12.55น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบินที ่CX885 

วนัที่9      กรุงเทพฯ 
18.55น เดินทางถึงเมืองฮ่องกง  เพ่ือแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  
19.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่ CX703 
21.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ก.ค.-ต.ค. 2560 89,900 89,900 89,900 23,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซาน ฟรานซิสโก //ลอส เองเจอลิส- กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
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พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถท่านละ 4 US/ท่าน/วนั 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 


