
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เท่ียวอเมรกิาอยา่งแตกต่าง…. สมัผสับรรยากาศเมืองรมิทะเล 
 ท่ีข้ึนช่ือว่าสวยท่ีสดุของอเมรกิา พรอ้มชิมไวนร์สเลิศ 

ซานฟรานซิสโก –โซลแวง-ซานตา้บารบ์ารา่-ลอสแองเจลิส-ลาสเวกสั 
ซานฟรานซิสโก –ชมสวน Japanese Garden Tea-ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก 

 Fisherman’s Wharf-Pier 39 –สะพานโกลเดน้เกท-เทีย่วเมอืงของชาวแดนิชแห่งเดียวในอเมริกาทีโ่ซลแวง 

ชิมไวนร์สเลศิที ่Santa Ynez Valley –เมอืงซานตา้บาร์บาร่า-ลอสแองเจลสิ 

สนุกกับโรงถ่ายยนูิเวอร์แซลสตูดิโอ-ลาสเวกัส-ท่องเมืองแห่งแสงสีและคาสิโน-ชอ้ปป้ิง 

     โดยสายการบินอีวีเอ แอร ์(BR)  
 

ซานฟรานซิสโก เมอืงเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่ ใหท้่านล่องเรอืชมอ่าวซานฟรานซสิโก ชมสะพานแขวนโกลเดน้เกท ผลงาน
วศิวกรรมอนัล ้าเลศิ และชมววิเกาะอลัคาทรสัทีอ่ดตีเคยเป็นทีค่มุขงันกัโทษอเมรกิา 

โซลแวง เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่า Danish town ทีอ่ยู่ทางตอนเหนือของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เมอืงเลก็ๆ แหง่นี้เป็นทีต่ัง้รกรากของ
ชาวเดนมารก์-อเมรกินั ทีย่า้ยมาปักหลกัตัง้แต่ปี 1911 เป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมแบบแดนิชนอกจากนี้ยงั
ตัง้อยูใ่นเขต Santa Ynez Valley ทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งของไวน์รสเลศิ 

ซานต้าบารบ์ารา่ เมอืงทีถู่กขนานนามว่า “รเิวยีร่าแห่งอเมรกิา” ดว้ยสถานทีต่ัง้ทีต่ัง้อยู่ชายฝัง่ทะเลทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาอนั
สวยงาม  

บารส์โตร ์ ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายในราคาขายสง่ที ่Barstow Outlet 
ลาสเวกสั  สถานทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษ เพราะเมอืงทัง้เมอืงเจรญิเตบิโตขึ้นมาจากความกา้วหน้าของกจิการ การพนนัให้

ท่านเสีย่งโชคในสถานคาสโิน หรอืชอ้ปป้ิง 



 

ลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาทีทุ่กคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน โรงถ่ายยนูิเวอรแซล สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ชใ้นการ
ถ่ายท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่งต่างๆ เช่น คงิคอง จอวส ์ฯลฯ 

 

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

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
22.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ เคาน์เตอรส์ายการบนิอวีเีอแอร ์ แถว R ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เจา้หน้าที่

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง  
(กรณุามาใหต้รงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) 
 

วนัทีส่อง ฮ่องกง-ซานฟรานซิสโก-ซีวิคเซนเตอร-์ยอดเขาทวินพีค-สะพานโกลเด้นท์เกท-ถนนลอมบารด์ 
            อลาโม่สแควร-์ Painted Ladies 
01.45 น. ออกจากกรงุเทพฯ สูไ่ทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR206 
06.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป ใหท้า่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 
10.15 น. เดนิทางสูน่ครซานฟรานซสิโก โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR008 

       +++++++++ เครือ่งบินท าการบินข้ามเส้นแบง่เวลาสากล +++++++++ 
 

07.00 น. ถึงนครซานฟรานซิสโก (ในวนัเดียวกนั) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้
น าท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมืองซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่หแ์หง่มลรฐัแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ เป็นเมอืง
ส าคญัของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เป็นผูน้ าทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้และวฒันธรรม ตัง้อยูร่ะหว่างอา่วซาน 
ฟรานซสิโกและชายฝัง่แปซฟิิคถอืเป็นเมอืงทีน่่าไปเยยืนมากทีส่ดุอกีเมอืงหนึ่งของอเมรกิา ดว้ยธรรมชาตอินั
งดงาม ทัง้ภมูปิระเทศแบบหบุเขาและทศันียภาพรมิอา่ว สภาพอากาศทีไ่มร่อ้นและหนาวจนเกนิไป อกีทัง้ยงัมี
สถานทีท่อ่งเทีย่วอนัถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก อยา่งสะพานโกลเดน้ทเ์กทดว้ย น าทา่นเทีย่วชม
เมอืง ซานฟรานซิสโก San Francisco นครมหาเสน่หแ์หง่มลรฐัแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ น าทา่นสู ่ซีวิคเซน็
เตอร ์(Civic Center) ศนูยร์วมของหน่วยงานราชการต่างๆ กอ่นน าทา่นขึน้ยอดเขาทวินพีค (Twin 

Peaks) เพือ่ใหท้า่นไดช้มทวิทศัน์อนังดงามของเมอืงซานฟรานซสิโก  ชมสะพานโกลเด้นทเ์กท (Golden 

Gate Bridge) สญัลกัษณ์ของเมอืงซานฟรานซสิโก สะพานแขวนทีท่าสแีดงสด เพือ่ป้องกนัไมไ่หเ้หลก็ซึง่เป็น
โครงสรา้งหลกัของสะพานเกดิสนิมเนื่องจากเกลอืของลมทะเลในมหาสมทุรแปซฟิิก สะพานแหง่นี้ถอืว่าเป็นสิง่
มหศัจรรยท์างวศิวกรรมของโลกยคุปัจจุบนั ตัง้อยูใ่นเมอืงซานฟรานซสิโก เป็นสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุแหง่
หนึ่งของโลก คอืมรีะยะทาง 2.7 กโิลเมตร สงู 223.5 เมตร มโีครงสรา้งแขง็แรงทีท่อดขา้มอา่วทางตอนเหนือ
ของเมอืงซานฟรานซสิโก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นชม ถนนลอมบารด์ Lombard Street หรอืทีค่นไทยนิยมเรยีกกนัว่าถนนล าบาก ตัง้อยูใ่นยา่น 

Russian Hill เป็นถนนทีค่ดเคีย้วทีส่ดุในโลก สรา้งขึน้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2465 เพือ่เชือ่มถนนไฮดก์บัถนนลเิวน
เวริท์โดยไต่ลงมาตามเนินชนั 40 องศา ซกิแซก 8 โคง้หกัศอกแบบวนัเวยข์าลง ระหว่างทางคดเคีย้วนี้ตกแต่ง
ตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงามและมบีนัไดคนเดนิทัง้สองขา้งทาง จากนัน้น าทา่นสูอ่ลัลาโม่สแควร ์Alamo 

Square เพือ่ชมและถ่ายรปูภายนอกกบัสถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตลว์คิตอเรยีผสมผสานกบัวฒันธรรม
แบบอเมรกิาทีรู่จ้กักนัในนาม Painted Ladies หนึ่งในสถานทีย่อดฮติทีฮ่อลลวีูด้ นิยมมาถา่ยท าภาพยนตร ์
และเป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกินั นิยมมาถ่าย Pre Wedding กนัมากทีส่ดุ   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้พกัทีโ่รงแรม  Holiday Inn Civic Center Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 



 

วนัทีส่าม ซานฟรานซิสโก-ล่องเรือชมอ่าว-Fisherman’s Wharf-Pier 39- ชมสวนญีปุ่่ น Japanese Garden 

Tea   อนัโด่งดงั 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าเรือฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ (Fisherman’s 

Wharf) ในสมยักอ่นฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ เป็นเพยีงทา่เรอืทีช่าวประมงใชเ้ป็นทีซ่ือ้ขาย แลกเปลีย่นสนิคา้พวก
สตัวท์ะเลทีจ่บัมาไดใ้นแต่ละวนัเทา่นัน้เอง แต่ปัจจบุนันี้สถานทีแ่หง่นี้กลายเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ 
โดยเฉพาะตรงบรเิวณท่าเรือ 39 หรือ Pier 39 ทา่เรอืสญัลกัษณ์ของเมอืงซานฟรานซสิโก ซึง่จะเตม็ไปดว้ย
รา้นขายของ รา้นอาหารขึน้ชือ่และมกีารแสดงต่างๆ รวมถงึมา้หมนุ ซึง่เป็นอกีหนึ่งจุดทีด่งึความสนใจใหก้บัผู้
ทีม่าเยอืนทา่เรอืแหง่นี้นอกจากรา้นคา้และรา้นอาหารจ านวนมากตรงบรเิวณทา่เรอื 39 ทีน่ี่ยงัมจีุดทีน่่าสนใจ
อกีอยา่งคอื สงิโตทะเล ทีม่านอนอาบแดดกนันบัรอ้ยตวัในชว่งฤดหูนาว น าทา่นล่องเรือชมอ่าวซานฟราน
ซิสโก ผา่นชมเกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะทีอ่ดตีเคยเป็นทีค่มุขงันกัโทษอเมรกิาและชมสะพานแขวน
โกลเดน้เกท ผลงานวศิวกรรมอนัล ้าเลศิปลายยคุปฎวิตัอิตุสาหกรรมทีอ่อกแบบโดย นาย โยเซฟ แบรม์านน์
สเตร๊าซ ์และใหท้า่นถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบัสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุในโลก  

กลางวนั           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นชมสวนญ่ีปุ่ น Japanese Garden Tea สวนสวยทา่มกลางธรรมชาตทิีต่กแต่งสไตลญ์ีปุ่่ นทีม่คีวาม

งดงามอยา่งมาก ถอืเป็นสวนญีปุ่่ นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอเมรกิาตัง้อยูภ่ายใน  Golden Gate Park  พรัง่พรอ้มไป
ดว้ยดอกไมแ้ละตน้ไมแ้ละสมนุไพรหลากหลายชนิด รวมทัง้ทะเลสาบ,น ้าตกและสายน ้า ซึง่ภายในสวนยงัมี
อาคารไมส้ไตลญ์ีปุ่่ นจดัเป็น  Tea House ซึง่บรกิารชาและเครือ่งดื่ม รวมถงึของว่างต่างๆ ไวบ้รกิารในราคา
ไมแ่พง ทา่นสามารถนัง่พกัผอ่นคลายอรยิาบถหรอืจะลองชมิชาญีปุ่่ นทา่มกลางบรรยากาศอนัรม่รืน่ไดต้าม
อธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้พกัทีโ่รงแรม  Holiday Inn Civic Center Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีสี่ ่ ซานฟรานซิสโก- Gilroy Premium Outlet-โซลแวง 

เช้า              รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่Gilroy Premium Outlet ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนดด์งั อาทเิชน่ Adidas, Nike, Puma, Aldo, Asics, Banana Republic, Boss, 
Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, Columbia, Converse, DKNY, Ecco, Gap, Guess, Samsonite 

ทีร่าคาถกูกว่าเมอืงไทยถงึ 50% (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
(เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหรืออิสระท่องเท่ียวอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองโซลแวง เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่า Danish Town ทีอ่ยูท่างตอนเหนือของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เมอืง
เลก็ๆ แหง่นี้เป็นทีต่ัง้รกรากของชาวเดนมารก์-อเมรกินั ทีย่า้ยมาปักหลกัตัง้แต่ปี 1911 ท าใหไ้ดร้บัวฒันธรรม
ของชาวแดนิช อาคารบา้นเรอืนต่างๆ ตกแต่งดว้ยสสีนัสดใส มทีัง้รา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร รา้น
ขนม รา้นไอตมิ เป็นตน้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นชมเมอืงโซลแวง ชม Old 

Admission Santa Ines กอ่ตัง้โดยนกับุญฟรานซสิ เป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1804 และเป็น 1 ใน 21 
โบสถท์ีถ่กูสรา้งขึน้ตามชายฝัง่ทะเลแปซฟิิกอนัมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั น าทา่นชมและถ่ายรปูกบัจตัุรสัทโิวลแีละ
กงัหนัลมอนัเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกความเป็นชมุชนของชาวดชัช ์ใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศน่ารกัของเมอืง
โซลแวงตามอธัยาศยัหรอืจะเดนิเล่นชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัๆ ฝากคนทางบา้น 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเขา้พกัโรงแรม  Holiday Inn Solvang หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 



 

 
 

วนัทีห้่า  โซลแวง-ชิมไวน์รสเลิศ Santa Ynez Valley –ซานต้าบารบ์าร่า-ลอสแองเจลิส 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม    

จากนัน้น าทา่นชิมไวน์รสเลิศท่ี Santa Ynez Valley แหล่งปลกูองุน่ซึง่มกีารปลกูองุน่และผลติไวน์กนัมาก
แหง่หนึ่งของรฐัแคลฟิอรเ์นีย ท าใหปั้จจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีด่งึดดูนกัทอ่งเทีย่วมามากมายในแต่ละปี 

 กอ่นเดนิทางสูเ่มอืงชายฝัง่ทะเลแปซฟิิกทีไ่ดช้ือ่ว่าสวยงามทีส่ดุเมืองซานต้าบารบ์าร่า เมอืงทีถ่กูขนานนาม
ว่า “รเิวยีรา่แหง่อเมรกิา” ดว้ยอาคารบา้นเรอืนสว่นใหญ่ของเมอืงนี้มงุหลงัคาสสีม้แดงและตัง้อยูช่ายฝัง่ทะเลที่
ลอ้มรอบดว้ยภเูขาอนัสวยงามสดุบรรยาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นสูส่ะพานทา่เรอื 
Stearns Wharf สะพานไมท้ีท่ีท่อดยาวเขา้ไปในทะเล โดยดา้นหน้าจะมรีปูปัน้ปลาโลมาตัง้ตะหงา่นเป็น
สญัลกัษณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยชายหาดสทีองสอ่งแสงระยบิระยบัของทะเลแปซฟิิก ใกล้ๆ กนัจะเป็นทา่จอดเรอื
ยอรช์ รา้นอาหาร  
และอควาเรีย่มเลก็ๆ ใหท้า่นเดนิเล่นชมบรรยากาศอนัมชีวีติชวีาน่ารกัสดใส 

กลางวนั           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นชม Santa Barbara Courthouse  ซึง่เป็นสถานทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของเมอืง สรา้งเสรจ็เมือ่ปี 1929 

ออกแบบโดยสถาปนิก Charles Willard Moore ตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Spanish Colonial Revival  
ซึง่ประกอบดว้ยอาคารหลกัทัง้หมด 4 หลงั ภายในมสีว่นทีน่่าสนใจหลายอยา่ง อาท ิThe Mural Room, The 

Law Library, Sunken Garden ภายในตกแต่งดว้ยกระเบือ้งและหนิสลีวดลายสวยงามตระการตา และใน
บรเิวณเดยีวกนันี้ยงัมหีอนาฬกิา El Mirador Clock Tower จุดชมววิประจ าเมอืงทีม่คีวามสงูถงึ 26 เมตร ซึง่
สามารถเหน็ววิมมุสงูของเมอืงซานตา้บารบ์ารา่ได ้360 องศา  กอ่นน าทา่นสูถ่นน State Street ถนนทีเ่ป็น
ศนูยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิงของแบรนดเ์นมและหา้งชือ่ดงั รวมถงึรา้นคา้รา้นอาหารเก๋ๆ มากมาย อสิระใหท้า่นเดนิ
เล่นพกัผอ่นหรอือสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูน่ครลอสแองเจลิส นครแหง่
โลกมายาทีท่กุคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเขา้พกัโรงแรม  Courtyard Marriott Baldwin Park Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  ลอสแองเจลิส-ยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอ-บารส์โตว-์ลาสเวกสั 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   จากนัน้น าทา่นเขา้ชมและสนุกสนานกบั โรงถ่ายยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอ ใน

เนื้อทีก่ว่า 1,000 ไร ่ทา่นจะไดช้มเบือ้งหลงัเทคนิคและขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตรอ์ยา่งละเอยีด สมัผสั
กบัฉากใหญ่โตมโหฬารทีใ่ชใ้นการถ่ายท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่งต่างๆ เชน่ คงิคอง จอวสฯ์ลฯ ชม
อาคารบา้นเรอืนที ่ใชใ้นการถา่ยท าภาพยนตรเ์รือ่งดงัจากฮอลลวีูด้ตื่นเตน้และสนุกสนานผจญภยัเครือ่งเล่น
ทนัสมยั Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เป็นตน้ 
(เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

บา่ย  น าทา่นเดนิสู ่เมืองบารส์โตว ์เมอืงเลก็ๆ แต่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุ น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่Barstow 

Factory Outlet ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมราคาขายสง่หลากหลายตรงจากโรงงานเชญิเลอืกซือ้สนิคา้
นานาชนดิ อาทเิชน่ Coach, ลวีายส,์ โปโล, ผา้ปทูีน่อน, เครือ่งนอน, เครือ่งครวั, ของเดก็เล่น, รองเทา้กฬีา, 
รองเทา้หนงัทมิเบอรแ์ลนด,์ เนคไท, แว่นตาเรยแ์บนด,์ กระเป๋า Samsonite ทีร่าคาถกูกว่าเมอืงไทยถงึ 50% 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง)  จากนัน้น าทา่นเดนิทางขา้มรฐัจากรฐัแคลฟิอรเ์นยีไปยงัรฐัเนวาดา้ สู่
เมืองลาสเวกสั  เมอืงทีต่ัง้อยู่ในมลรฐัเนวาดา้ สหรฐัอเมรกิา เป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกินัและคนทัว่โลก ให้
ฉายาว่า "เมอืงแหง่บาป" (Sin City) ลาสเวกสัเป็นสถาณทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษ เพราะเมอืงทัง้เมอืงเจรญิเตบิโต
ขึน้มาจากความกา้วหน้าของกจิการการพนนัเป็นแรงดงึดดูหลกัใหน้กัทอ่งเทีย่วหลัง่ไหลเขา้มาต่อมากไ็ด้
พฒันาไปสูธ่รุกจิบรกิารใกลเ้คยีง ไดแ้ก ่โรงแรม ศนูยแ์สดงสนิคา้ ศนูยป์ระชมุ รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ ซึง่



 

ลว้นแลว้แต่มคีวามโออ่า่อลงัการ และขนาดใหญ่มากกว่าทีอ่ืน่ในโลก จะหาไดค้อ่นขา้งยากทีจ่ะมบี่อนการพนนั
และโรงแรมมารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบรเิวณใกลเ้คยีงกนัเหมอืนกบัเมอืงลาสเวกสั  (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
             จากนัน้น าทา่นเขา้พกัโรงแรม Excalibur Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จด็  ลาสเวกสั- อิสระเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัรแ์กรนดแ์คนยอน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม แลว้ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั ทา่นอาจจะเลอืก เสีย่งโชคในสถานคาสโิน

หรอืชอ้ปป้ิงในนครลาสเวกสัหรอืซือ้ทวัรไ์ปชมแกรนดแ์คนยอน เวสทร์มิ (Grand Canyon West Rim) และ
สกายวอลค์ (Sky Walk) ซึง่เป็นปฎมิากรรมอนัมหมึามหาศาลทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ในชว่งเวลาประมาณ 2,000 
ลา้นปี เป็นหบุเขาทีม่คีวามยาวถงึ 446 กม. จุดทีก่วา้งทีส่ดุ 29 กม. และลกึเกอืบ 2 กม. จงึเป็นสิง่มหศัจรรย์
ทางธรรมชาต ิ1 ใน 10 ของโลก  (กรณุาติดต่อแจ้งความประสงคต่์อบริษทัทวัรล่์วงหน้า อย่างน้อย 30 
วนั เพราะต้องท าการจองล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 5,000 บาท โดยราคาน้ีต้องมีผู้ร่วมคณะ
เดินทางจ านวนไม่ต า่กว่า 15 ท่าน ราคาดงักล่าวรวมอาหารกลางวนัให้ท่านเรียบร้อยแล้ว) หรอืใหท้า่น
อสิระชอ้ปป้ิง ณ ศนูยก์ารคา้ภายในเมอืง หรอืเสีย่งโชคตามอธัยาศยั  และในยามค ่าคนืทา่นสามารถทอ่งราตรี
เมอืงลาสเวกสั โดยการเดนิเลน่ทีถ่นน The Strip หรอื จะเสีย่งโชคกบัเกมสพ์นนัต่างๆ ในสถานคาสโินหรอื
พบกบัการแสดงโชวข์องโรงแรมต่างๆ ซึง่แต่ละโรงแรม กจ็ะแตกต่างกนัออกไปแลว้แต่ คอนเซป็ทข์องโรงแรม 
อาทเิชน่ ชมโชวโ์จรสลดั โชวภ์เูขาไฟระเบดิ โชวน์ ้าพทุีส่วยงามตระการตา ( ทา่นสามารถซือ้รายการ โชว์
พเิศษ Jubilee Show กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัร ์)    
(อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่) 

  เขา้พกัโรงแรม Excalibur Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีแ่ปด ลาสเวกสั-ออนตาริโอมิลล-์ลอสแองเจลิส-สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นเดนิทางออกจากเมอืงลาสเวกสั น าทา่นเดนิทางขา้มรฐัเนวาดา้เขา้สูร่ฐัแคลฟิอรเ์นยี ไปยงั นคร
ลอสแองเจลีส  โดยผา่น ออนตาริโอ มิลล ์(Ontario Mills) ใหท้า่นมเีวลาเลอืกซือ้สนิคา้จาก 

  ชอ้ปป้ิงมอลลท์ีม่ขีนาดใหญ่กวา้งขวางอกีแหง่หนึ่งเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายทีล่ดราคาถกูกว่า
เมอืงไทย พรอ้มพกัผ่อนกบัรา้นคา้ รา้นอาหาร เกมสร์มู  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

  ***เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปป้ิง อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั*** 
บา่ย น าทา่นเดนิทางต่อสู ่นครลอสแองเจลิส เมอืงใหญ่อนัดบัสองของสหรฐัอเมรกินั ผา่นชมยา่นธุรกจิส าคญัยา่น

ไชน่าทาวน์ ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงมวิสคิเซน็เตอร ์สถานทีใ่ชม้อบรางวลัออสกา้น าทา่นสู ่ย่านถนนฮอลลี
วู้ด ทีเ่บเวอรร์ีฮ่ลิล ์ถนนทีร่วมแหล่งชอ้ปป้ิงหรหูรา ชมรอยฝ่ามอืฝ่าเทา้ของดาราดงัฮอลลวีูด้ Hollywood 
Walk of Fame ใหท้า่นไดถ้่ายรปูสญัลกัษณ์ของดาราทีท่า่นชืน่ชอบ ณ “ไชนีส เธียรเ์ตอร”์ โรงภาพยนตรท์ี่
เกา่แกท่ีส่ดุของฮอลลวีูด้ อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน   
วนัทีเ่ก้า ลอสแองเจลิส-ไทเป 

01.25 เหริฟ้าจากลอสแองเจลสิ สูส่นามบนิเถาหยวน กรงุไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เท่ียวบินท่ี BR015 

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

วนัทีสิ่บ  ไทเป-กรงุเทพฯ 

05.45 น. เดนิทางถงึไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 



 

09.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR067 
11.35 น. บินถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..... 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้รบั
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะ

เป็นส าคญั 
 

 

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

อเมริกาตะวนัตก 10  วนั 6 คืน/ BR 
ซานฟรานซิสโก-โซลแวง-ซานต้าบารบ์าร่า 

ลอสแองเจลิส-ลาสเวกสั 

อตัราค่าบริการ 

04-13 ส.ค. 28ก.ย.-07 ต.ค. 12-21 ต.ค. 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 87,900 95,800 81,500 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 86,900 94,900 80,900 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ) 84,900 92,900 78,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 13,500 13,500 13,500 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 53,500 53,500 52,800 

***ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการด้านเอกสารวีซ่า ท่านละ 7,800 บาท*** 
 
หมายเหต*ุ**การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน หาก
ผู้โดยสารมีจ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและเปล่ียนแปลง
อตัราค่าเดินทางหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั*** 
หมายเหต ุ ****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา มกัจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงทีส่าม กรณีที ่
เป็นผู้ใหญ่ และต้องการพกั 3 ท่านต่อหนึง่ห้อง หรือเดก็ทีพ่กักบัผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึง่ห้อง จะต้องพกัด้วยกนัโดยไม่มี
เตียงเสริม ทัง้น้ีเพือ่หลีกเลีย่งการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรมในประเทศ
สหรฐัอเมริกา ***** 
****** ตัว๋โดยสารไม่สามารถเล่ือนกลบัได้และกรณีท่ีออกตัว๋แล้วไม่สามารถท ารีฟันดไ์ด้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่ต่อ
ในลอสแองเจลิสหรือต้องการเดินทางในชัน้ธรุกิจ  ต้องท าเป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋
แบบหมู่คณะไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้ 
 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ- ซานฟรานซสิโก// ลอสแองเจลสิ- กรงุเทพฯ ชัน้
ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ และ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่รถรบัสง่และระหวา่งการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ และ คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี



 

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได)้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่
อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็  
 ณ วนัที ่26 ม.ีค.2561 และทา่นตอ้งช าระเงนิเพิม่หากทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เงนิเพิม่ 
อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าประเทศสหรฐัอเมริกา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าท่ีทวัรย่ื์นให้คิดค่าบริการ 7,800 บาท / ท่าน) 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัต่อ1ใบ (จ ากดั 2 ใบ / ทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทิปมคัคเุทศกห์รือหวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
 คา่น ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขาย
เป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ 
ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง 
ๆ  

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 



 

 

การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิของ

ท่านนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิ่งของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 



 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคืนเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น 
เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์

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

 

** หมายเหตสุ าคญั  ส าหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะเดินทางต่อ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 
                             (กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีฯก่อนว่าไม่กลบัพร้อมคณะ ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีติดต่อ) 

1. ตัว๋ภายในประเทศอเมริกา ทีท่่านจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอื่นหลงัจากจบโปรแกรมแลว้นัน้ท่านสามารถทีจ่ะเลอืก
ซือ้เอง หรอื ใหบ้รษิทัฯ จดัการใหไ้ด ้แต่กรุณาสอบถามบรษิทัฯ ก่อนว่าควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ต้องรอให้บริษทัฯ คอนเฟิรม์ว่าทกุอย่าง
เรียบรอ้ยก่อนและบอกคณุวา่ออกตัว๋ภายในอเมริกาของคณุได้!!!  เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได ้เช่นเปลีย่นเป็น
กลบัสูก่รุงเทพ จากเมอืงอื่นๆทีไ่ม่ตรงตามโปรแกรม  ดงันัน้ถ้าท่านไปซ้ือตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา โดยท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ได้
คอนเฟิรม์ ว่าทุกอยา่งเรียบรอ้ย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน   

2. ส าหรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา ท่ีท่านซ้ือนัน้ เท่ียวบินของท่าน ควรเป็นเท่ียวบินท่ีออก เวลาท่ีคณะบิน
กลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพื่อจะเดนิทางกลบักรุงเทพฯ (เทีย่วบนิใน
ประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิก่อนเวลา 2 ชัว่โมง , ต่างประเทศ 3 ชัว่โมง) ดงันัน้ ถา้เทีย่วบนิของท่านออกเดนิทางก่อนเวลา  
ท่านจะตอ้งเสยีเงนิค่านัง่แทก็ซีม่าทีส่นามบนิเอง ประมาณ 60 เหรยีญ และท่านจะตอ้งสละสทิธิโ์ปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ีท่่านไดจ้า่ยเงนิ
มาแลว้ 

3. เมื่อท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ท่านสามารถแจง้ว่ากลบัเมื่อไร
ก่อนออกจากเมอืงไทยเท่านัน้  เพราะถ้าหลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไมส่ามารถเลื่อนวนัเดินทางได้อีก เน่ืองจากเป็นตัว๋
ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่ าหนดเท่านัน้  ถา้ท่านไม่เดนิทางท่านกต็อ้งไปซือ้ตัว๋ใหม่กลบัเอง โดยท่ีตัว๋เก่ากไ็มส่ามารถรีฟันเงิน
คืนได ้

4. เมื่อท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรุณาระวงัเสมอว่าตัว๋กลบัของท่านออกเดนิทาง
กลบัจากเมอืงไหนสูก่รุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพื่อทีถ่า้ท่านตอ้งเดนิทางจากเมอืงอื่นเพื่อมาใชต้ัว๋กลบักรุงเทพ ท่านตอ้งมาถงึสนามบนิที่
เป็นเมอืงท่าก่อนกลบักรุงเทพ 4  ชัว่โมงก่อนการเดนิทาง 

*** หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 
 

 
 
หมายเหต ุ 
ส าหรบัท่านท่ีไม่มีวีซ่าประเทศอเมริกา 
ส าหรบัการย่ืนวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องด าเนินการย่ืนขอด้วยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต 
ท่านสามารถเข้าไปท าการสมคัรเพ่ือขอย่ืนวีซ่าได้ท่ี  
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
** ผูย้ื่นค ารอ้งทีม่อีายุมากกว่า 20 ปีขึน้ไป จะตอ้งมคีุณสมบตัขิองตวัเองในการทีจ่ะไดร้บัวซี่าชัว่คราวประเภทธุรกจิหรอืท่องเทีย่ว ** 
ข้อมูลทัว่ไป 

ข้อมูลเบือ้งต้นและหลกัฐานการท าวีซ่าสหรฐัอเมริกา 

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


 

1. วซี่าไมใ่ช่เครื่องหมายรบัประกนัการเขา้สหรฐัฯ เจา้หน้าทีข่องส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัฯ (USCIS) ณ 
ด่านตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิว่า ท่านสามารถเดนิทางเขา้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม่ รวมถงึระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านกัในสหรฐัฯ  

2. อายุของวซี่า คอื ระยะเวลาทีท่่านสามารถใชเ้พื่อเดนิทางไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มายความว่าผูข้อวซี่า จะสามารถพ านกัในสหรฐัฯ 
ไดต้ามก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นวซี่า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการตดัสนิของเจา้หน้าทีส่ านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯข
ในการก าหนดระยะเวลาทีท่่านสามารถพ านกัไดใ้นสหรฐั 

3. ในระหว่างการเดนิทาง บรษิทัสายการบนิหรอืบรษิทัเรอืท่องเทีย่วจะใหท้่านกรอกแบบฟอรม์ I-94 สขีาวขนาดสัน้ ซึง่จะเกีย่วขอ้ง
กบัการเดนิทางของท่าน ท่านจะตอ้งกรอกและลงชื่อก ากบัในแบบฟอรม์นี้ เมื่อท่านเดนิทางเขา้สหรฐัฯ แบบฟอรม์นี้จะถูกตดิดว้ย
ลวดเยบ็กระดาษลงในหนงัสอืเดนิทางของท่าน โดยขะมหีมายเหตุจาก ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯ ทีแ่จง้
เกีย่วกบัระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านกัอยู่ในสหรฐัฯ 

*** หากท่านประสงคจ์ะอยู่นานกว่านัน้ ท่านจะตอ้งยื่นค ารอ้งขอ ยดืเวลาการพ านกักบัส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯ 
โดยการยื่นค ารอ้งของท่านไมไ่ดเ้ป็นเครื่องหมายรบัประกนัว่า ระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านกัอยู่ในสหรฐัฯ จะถูกยดืออกไป 
** ลกูจา้งทีต่อ้งการขอวซี่าเพื่อร่วมเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งสง่ส าเนาการจา้งงานพรอ้มกบัเอกสารค ารอ้งขอวซี่า 
** 
 
ผูย้ื่นค ารอ้งขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบค ารอ้งขอวีซ่าดงัต่อไปน้ี หากยื่นค ารอ้งไม่ครบถ้วน ค ารอ้งของท่านจะ
ไม่ถกูพิจารณา.. 
1. หนงัสอืเดนิทาง  ตอ้งมอีายุใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  นบัจากวนัเดนิทาง        
      (กรุณาน าหนงัสอืเดนิทางฉบบัเก่าทีม่ ี

 วซี่าเขา้ประเทศสหรฐัฯมาแสดงดว้ย ถา้ม)ี 
2.  รปูถ่ายหน้าตรงส ี ขนาด 2 นิ้ว หรอื 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ  
  ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน  รปูถ่ายจะตอ้งเป็นพืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ เปิดห,ู หา้ม 
 สวมแว่นตาด าหรอืหมวก  สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 90 เปอรเ์ซน็ตข์อง 
 พืน้ท่ีรปูถ่าย   
3.  ส าเนาทะเบยีนบา้น - บตัรประจ าตวัประชาชน (เดก็ใชส้ าเนาสตูบิตัร) – ทะเบยีน
สมรสหรอืใบหย่า 
 
4.  หลกัฐานการท างาน 
     4.1   กรณีเป็นลกูจา้ง จะตอ้งยื่นจดหมายจากทีท่ างานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด โดยระบวุนัทีเ่ริม่ท างานเมื่อใด    
            ต าแหน่งอะไร เงนิเดอืนเท่าไร  ไดล้าหยุดพกัจากวนัทีเ่ท่าไรถงึวนัทีเ่ท่าไร 
     4.2   กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบธุรกจิการคา้ เช่น ใบทะเบยีนการคา้ ใบทะเบยีน 
            พาณิชย ์(ถ่ายส าเนา 1 ชุด) ทีม่ชีื่อผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการอยู่ 
   4.3   กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา ใชใ้บรบัรองจากสถาบนัการศกึษา 1 ชุด 
 4.4   กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี ถา้ผูป้กครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย ใหท้่านผูป้กครองทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางท า   
     หนงัสอืยนิยอมจากอ าเภอหรอืเขตทอ้งทีอ่าศยั 
 4.5   กรณีอายุไมถ่งึ 20 ปี และถา้บดิามารดาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย ใหบ้ดิาและมารดาท าหนงัสอืยนิยอมจาก อ าเภอ 
             หรอืเขตทอ้งทีอ่าศยั และระบุใหเ้ดก็เดนิทางไปกบับุคคลใด 
5.    หลกัฐานการเงนิ ถ่ายส าเนาสมุดเงนิฝากประเภทใดกไ็ด ้ตัง้แต่หน้าชื่อบญัชจีนถงึรายการสดุทา้ยยอด        
      ปัจจุบนั ก่อนการยื่นวซี่า ชือ่เจา้ของบญัชตีอ้งเป็นชื่อของผูเ้ดนิทางเท่านัน้ หรอืจดหมายรบัรองจาก   
      ธนาคาร 1 ชุด หรอืหากมทีรพัยส์นิอย่างอื่นใหเ้ตรยีมมาดว้ย 
************************************************************************************************* 

 
 
 



 

ขัน้ตอนการให้ข้อมูลและการนัดยื่นและนัดสมัภาษณ์ 
ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบค ารอ้งน้ีด้วยตวัท่านเองก่อนท าการยื่นวีซ่า 

หากท่านท่ีไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้ค าปรกึษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซ่ึงไม่รวมใน 
ราคาทวัร ์กรณุาแจ้งความจ านงต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ และกรอกข้อมลูให้พรอ้มก่อน เน่ืองจาก ขอ้มูล 
ส่วนใหญ่นัน้เป็นข้อมูลของผูเ้ดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาง 
บริษทัฯ จึงจะด าเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัน้จึงจะท าการนัดวนัและเวลาในการยื่น และท่านสามารถ 
เตรียมเอกสารตามขอ้มูลเบือ้งต้นพรอ้มกบัค่าวีซ่าน ามาในวนัยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าท่ีเพื่อ 
ขอค าแนะน าเพ่ิมเติม  
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อทา่นไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งยื่นเดี่ยวและแสดง
สมุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทาง
อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       

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

 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา 

ตอบเป็นภาษาองักฤษทุกขอ้ตวัพิมพใ์หญ่ ABC 
 

ส่วนตัว ชื่อ 
นามสกุล 

ท่านเคยเปล่ียนช่ือหรือสกุล เคย…ชื่อเดิม ……………….……….…สกุลเดิม...................……..............  
ไม่เคย 

สถานภาพ โสด แต่งงานจดทะเบียน แต่งงานไม่จดทะเบียน 

หย่า หม้าย 

ท่ีอยู่  

 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน  

เบอร์มือถือ(ต้องมี)  

E-mail  

อาชีพ / ตาแหน่ง  

สถานที่ท างานปัจจุปัน ช่ือสถานประกอบการ 



 

ที่อยู่ 

โทร 

เงนิเดือน 

วันท่ีเร่ิมงาน 

สถานที่ทางานสุดท้าย  
(ก่อนท างานปัจจุบัน) 

ช่ือสถานประกอบการ 

ท่ีอยู่ 

โทร 

เงนิเดือน 

วันท่ีเร่ิมงาน 

**กรณีเป็นแม่บ้าน หรือเกษียณอายุ กรุณากรอกข้อมูลที่ท างานสุดท้าย*** 
การศึกษาชัน้สูงสุด ช่ือสถานศึกษา 

ระดับที่จบ 

ปีการศึกษาที่จบ 

คู่สมรส ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด 

สถานที่เกิด 

บุตร 1 ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด 

สถานที่เกิด 

บุตร 2 ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด 

สถานที่เกิด 

บุตร 3 ช่ืออ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด 

สถานที่เกิด 

บิดา ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานที่เกิด 

ที่อยุ่ 
มารดา ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด  (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานที่เกิด 

ที่อยู่ 

พี่น้อง 1 ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด (จ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานที่เกิด 

ท่ีอยู่ 

พี่น้อง 2 ช่ือ-สกุล 



 

วันเดือนปี เกิด (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานที่เกิด 

ที่อยู่ 

พี่น้อง 3 ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานที่เกิด 

ท่ีอยู่ 

วัตถุประสงค์ของการเดินทาง  

วันท่ีเดนิทาง  

จ านวนวันที่เดินทาง  

สถานที่พักหรือโรงแรม ช่ือ 

โทร 

บุคคลที่ร่วมเดินทางด้วย ช่ือ-สกุล 

ความสัมพันธ์ 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศ 
AMERICA หรือไม่ 

ไม่เคย เคย วันท่ี………..……..…........ 
หมายเลขวีซ่าเดมิ............................ 
เหตุผลการเดนทาง ธุรกิจ ท่องเที่ยว 
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ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย 
เคย วีซ่าประเทศ.......................................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศ 
CANADA หรือไม่ 

ไม่เคย เคย วันที่………..……..…........ 
หมายเลขวีซ่าเดมิ............................ 
เหตุผลการเดนทาง ธุรกิจ ท่องเที่ยว 

ท่านมีเพื่อน / ญาต ิพ านักใน 
อเมริกา / แคนนาดา หรือไม่ 

ไม่มี 
มี ช่ือ-สกุล................................................................................................. 
ท่ีอยู่......................................................................................................... 
โทร มือถือ / บ้าน .................................................................................... 

ผู้ออกค่าใช้จ่ายการเดนิทาง ช่ือ-สกุล หรือบริษัท 

ที่อยู่ 

ประเทศที่เคยเดินทางในระยะ 
เวล 5 ปี 

 

 

 

 
 


