
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ซาน ฟรานซิสโก - ซีวคิ เซ็นเตอร์ - ยอดเขาทวนิพคี - สะพานโกลเดนเกรท 
ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - โมเดสโต - อทุยานแห่งชาติโยเซมติิ - เฟรสโน - ลาสเวกสั  

เข่ือนฮูเวอร์ - อทุยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอน  
ลาสเวกสั - ชิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์ - ลอสแองเจลสิ - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

ก าหนดการเดนิทาง 
16-24 ต.ค. 2561 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 



 

 
 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซาน ฟรานซิสโก – ยอดเขาทวนิพคี 
09.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน4 

เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ต์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
12.35 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่CX754 
16.30 น. แวะเปลีย่นเคร่ืองที ่ฮ่องกง  
18.55 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่CX892  

****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล******************* 
16.15 น. เดิ น ท า ง ถึ ง  น ค ร ซ าน  ฟ ร า น ซิ ส โก  ห ลั ง ผ่ า น พิ ธี ก า ร ด้ า น ศุ ล ก า ก ร เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว   

น ำท่ำนเท่ียวชม เมืองซาน ฟรานซิสโก นครมหำเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีควำม
หนำแน่นประชำกรเป็นอันดับสองของ น าท่านขึ้นสู่ ยอดเขาทวินพีค(Twin Peak) ให้ท่านได้ชม
ทิวทัศน์อันงดงามของกรุงซานฟรานซิสโกแบบพาโนรามายามพระอาทิตย์ลัดขอบฟ้า ได้เวลา
สมควร น าท่านเดนิทางสู่ภัตตาคาร     

ค า่ บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซุปเน้ือปูแบบชาวซานฟราน (Crab Crowder) และ 
Fish & Chip รสเลศิ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 

พกัที่ :    Best Western PLUS EI Rancho Inn                                    หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง       
วนัที่ 2  ซาน ฟรานซิสโก – ล่องเรือชมอ่าว – ชมสะพานโกลเดนเกรท – โมเดสโต   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านขึ้นสู่ ยอดเขาทวินพีค(Twin Peak) ให้
ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของกรุงซานฟราน
ซิสโกแบบพาโนรามา น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือล่อง
ชมควำมงำมของอ่ำว ซานฟานซิสโก ท่ำนจะเห็น
สะพำนโกลด์เดน เกท อย่ำงชัดเจน ผ่ำนชมเกำะอลั
คำทรัส คุกเกำะท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เกำะอลั
คำทรำซ หรือ เดอะร็อค เกำะน้ีเคยเป็นสถำนท่ีตั้ ง
ประภำคำร และป้อมปรำกำรข องกองทัพ และยงั
เป็นคุกทหำรจนถึงปีค.ศ. 1963 หลงัจำกนั้น เกำะอลั
คำทรำซ ก็กลำยเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว เน่ืองจำกเกำะ
แห่ งน้ีตั้ งอยู่โดด เด่ี ยวกลำงอ่ำวตำมธรรมชำติ 
ล้อมรอบด้วยน ้ ำท่ีมีอุณหภูมิเยือกแข็งและคล่ืนลม
แรง เกำะอลัคำทรำซ จึงไดรั้บกำรพิจำรณำให้ใชเ้ป็นท่ีคุมขงันกัโทษ ท่ีไม่สำมำรถหลบหนีได ้Fisherman’s 
Wharf ฟิชเชอร์แมน วำร์ฟ เป็นเหมือนสะพำนปลำ ท่ำเรือ สำมำรถมองเห็นอ่ำว ซำนฟรำนซิ  สโก และ
สะพำน Golden Gate ผลงำนวิศวกรรมอนัล ้ ำเลิศปลำยยุคปฎิวติัอุตสำหกรรมท่ีออกแบบโดยนำยโยเซฟ 
แบร์มำนน์สเตร๊ำซ์ ร้ำนอำหำรแถวน้ีจึงมีอำหำรทะเลสดๆ ไวร้อตอ้นรับนักท่องเท่ียว ใกล้ๆ กนักบั San 
Francisco Pler 39 คือ Cannery  และ Ghirardelli Square ซ่ึงเป็นแหล่งทวัร์ท่ีเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวและได้
เลือกซ้ือของท่ีระลึกมำกมำย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย จำกนั้ นน ำท่ ำนชม  ถนนลอมบาร์ด  (Lombard 
Street) เป็นถนนท่ีคดเค้ียวท่ีสุดในโลก สร้ำงข้ึนมำ
ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อเช่ือมถนนไฮด์ (Hyde) กับ
ถนนลีเวนเวิร์ท (Leavenworth) ทำงคดเค้ียวลดัเลำะ
ลงตำมเนินสูงชัน 40 องศำ ซิกแซก 8 โค้งหักศอก
แบบวนัเวยข์ำลง ระหว่ำงโคง้ตกแต่งตน้ไมด้อกไม้
สวยงำม และมีบันไดคนเดิน 2 ข้ำงทำง เก็บภำพ
ควำมงดงำมอยำ่งจุใจ จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่จุดชมสะพำนแขวนโกลเดน้เกท ผลงำนวศิวกรรมอนัล ้ำเลิศ
ปลำยยุคปฎิวติัอุตสำหกรรมท่ีออกแบบโดยนำยโยเซฟ แบร์มำนน์สเตร๊ำซ์ ให้ท่ำนถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึกกบั
สะพำนแขวนท่ียำวท่ีสุดในโลก  จำกนั้นน ำท่ำนผ่ำนชมซีวิคเซ็นเตอร์ ศูนยร์วมของหน่วยงำนรำชกำร 



 

 
 

ต่ำง ๆ ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนสู่ เมืองโมเดสโต (Modesto) (147 กม.) เปรียบเสมือนปำกประตูสู่ อุทยาน
แห่งชาติโยเซมิติ ตลอดกำรเดินทำงจะเป็นเทือกเขำหิมะ ท่ีสลบัซบัซ้อนและสวยงำมมำก ซ่ึงอำจจะไดเ้ห็น
เทือกเขำท่ีปกคลุมดว้ยหิมะบำงส่วนและป่ำไมท่ี้เขียวขจีบำงส่วนดว้ย เดินทำงถึงเมืองโมเดสโต  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Holiday Inn Express & Suites Modesto / Spring Hill Suites by Marriott Modesto 
Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง   

วนัที่ 3 โมเดสโต – โยเซมติ ิ– เฟรสโน่ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น ำท่ำน เข้าชมอุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ (Yosemite) 

อุทยำนแห่งน้ีได้ถูกจดัให้เป็นมรดกโลก (179 กม.) 
เต็มไปดว้ยหน้ำผำแบบหินแกรนิต ท่ีเกิดข้ึนเองตำม
ธรรมชำติมำหลำยลำ้นปีก่อน และหินคร่ึงวงกลม  
(Half Dome)  ภูเขำหินแกรนิตท่ีเป็นรูปคร่ึงภูเขำท่ี
เกิดข้ึนตำมธรรมชำติ เรียกได้ว่ำเป็นสัญลักษณ์ท่ี
ส ำคญัท่ีสุดของโยเซมิติเลยทีเดียว สูงถึง 8,842 ฟุต 

  จำกฐำนถึงยอด ยงัเป็นท่ีถกเถียงวำ่คร่ึงโดมน้ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นเต็มโดมหรือไม่ เสมือนหน่ึงว่ำใครเอำมีดผ่ำ
โดมลูกแตงโมออกเป็นสองซีก ทิ้งไวใ้หเ้รำไดช้มควำมงำมและควำมยิง่ใหญ่เพียงซีกเดียว  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของธรรมชำติ เช่น น ้ ำตก 

Bridalveil Fall น ้ ำตกผำ้คลุมหน้ำเจำ้สำว ตั้ งช่ือจำก
ลกัษณะท่ีแผล่งมำเหมือนผำ้คลุมศีรษะเจำ้สำวในพิธี
แต่งงำน และ น ้ ำตกโยเซมิติ (Yosemite Fall) เป็น
น ้ ำตกท่ีสูงท่ีสุดในทวีปอเมริกำเหนือ เป็นน ้ ำตกสอง
ชั้น มีควำมสูงรวมกนัถึง 739 เมตร (2,425 ฟุต) ภูเขำ
และต้นไม้ต่ำงๆ ท่ีมีขนำดใหญ่ซ่ึงมีอำยุเก่ำแก่มำก 
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ เมืองเฟรสโน (99 กม.) เมืองใหญ่อนัดับ 8 ของมลรัฐแค   ลิฟอร์เนีย ซ่ึงเป็นศูนย์กำร
ธนำคำรท่ีมีประสิทธิภำพสูงท่ีสุด ถนนทุกสำยดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ำยตรงเวลำท่ีสุดและ
บรรยำกำศ วิวทิวทศัน์ก็ไม่บดบงัตึกแถวส่วนอำคำรสูงก็มีควำมสูงแค่เพียง 20 ชั้น จึงไม่บดบงัทิวทศัน์
ชนบท 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Radisson Hotel Fresno Conference Center                        หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 
 

วนัที่ 4 เฟรสโน – ลาส เวกสั – ลาสเวกสั พรีเมี่ยม เอ้าเลท – อสิระชมเมือง ชมไฟยามค า่คืน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองลาสเวกัส (629 กม.) ผำ่นภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขำและทะเลทรำยอนักวำ้งใหญ่ของ

รัฐเนวำดำ้ เมืองลำสเวกสั เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นมลรัฐ
เนวำดำ สหรัฐอเมริกำ เป็นสถำนท่ีท่ีชำวอเมริกัน
และคนทัว่ โลก ให้ฉำยำว่ำ "เมืองแห่งบำป" (Sin 
City) ลำสเวกสัเป็นสถำนท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพรำะ
เมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตข้ึนมำจำกควำมกำ้วหน้ำ
ของกิ จก ำรก ำรพนัน เป็ น แรงดึ ง ดูดหลัก ให้
นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขำ้มำต่อมำก็ไดพ้ฒันำไปสู่
ธุรกิจบริกำรใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคำ้ ศูนยป์ระชุม ร้ำนอำหำร ห้ำงสรรพสินคำ้ ซ่ึงลว้น
แลว้แต่มีควำมโอ่อ่ำอลงักำร และขนำดใหญ่มำกกวำ่ท่ีอ่ืนในโลก และจะหำไดค้่อนขำ้งยำกท่ีจะมีบ่อนกำร
พนนั และโรงแรม มำรวมตวักนัอยำ่งแน่นหนำในบริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลำสเวกสั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย หลงัจำกนั้นน ำ น าท่านเข้า สู่ Las Vegas premium outlets  เป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ท่ีสุดใน Las Vegas มี
แ บ รน ด์ เน ม ม ำก ม ำย  อ ำ ทิ   Coach, Burberry, 
Lacoste, Diesel, A/ X, Salvador Farragamo, 
Energies Miss sixty, Calvin Klein ห ลั ง จ ำ ก นั้ น
เพลิดเพลินกบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้น้ำโรงแรมแต่ละ
แห่งในย่ำนถนน Strip ของลำสเวกสั เช่น โชวภู์เขำ
ไฟ ระ เบิ ด ท่ี  Mirage, โช ว์โจรส ลัด ท่ี โรงแรม 
Treasure Island, โชวน์ ้ ำพุเตน้ระบ ำท่ี Bellagio ฯลฯ 
ชมรถไฟเหำะและเคร่ืองเล่นหวำดเสียวต่ำงๆ ท่ีตั้งอยู่สูงท่ีสุดในโลกในโรงแรม Stratosphere, ชมหน่ึงใน
พระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยู่ท่ี โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซ่ึงจ ำลองจำกปำรีส 
พร้อมทั้งชมควำมสวยงำมภำยในโรงแรม Venetian ดว้ย 

*** อสิระอาหารค า่เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที่ :  Bally’s Las Vegas Hotel & Casino                                      หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง      

วนัที่ 5 เข่ือนฮูเวอร์ – อุทยานแห่งชาต ิแกรนด์แคนยอน – ลาส เวกสั       
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ แกรนด์แคนยอน ซ่ึงในขณะท่ี
ก่อสร้ำงเสร็จ นับเป็นเข่ือนคอนกรีต ขนำดท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลกต่อมำเม่ือ เข่ือนแกรนดคู์ลี สร้ำงเสร็จใน



 

 
 

ปี พ.ศ. 2488 เข่ือนน้ีจึงตกลงมำเป็นท่ีสอง ปัจจุบนัเข่ือนฮูเวอร์ เป็นเข่ือนผลิตไฟฟ้ำใหญ่เป็นอนัดบั ท่ี 34 
ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้ำหล่อเล้ียงรัฐเนวำดำและรัฐใกล้เคียงจำกนั้นเดินทำงต่อชมควำมงำมตำม
ธรรมชำติของ แนวหุบเขำอนักวำ้งใหญ่ตระกำรตำ และสำยน ้ ำโคโลรำโด ้ท่ีคดเค้ียว น ำท่ำนชมแนวหุบเขำ
ท่ียงัคงรักษำสภำพภูมิประเทศท่ีแปลกตำในมลรัฐอริโซน่ำ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ แกรนด์แคนยอน (ปิกนิก) 
บ่ำย ชมอุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอนส่ิงมหัศจรรย์

ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก (157 กม.) ก่อตวัข้ึน
ในช่วงเวลำประมำณ 2,000 ล้ำนปี เป็นหุบเขำท่ีมี
ควำมยำวถึง 446 กม.จุดท่ีกวำ้ง ท่ีสุด 29 กม.และลึก
เกือบ 2 กม.น ำท่ำนเข้ำชมด้ำน West Rim ท่ีซ่ึงท่ำน
จะได้ สัมผสัประสบกำรณ์กำรเดินบน สกำยวอล์ค 
(Sky Walk) ท่ีจะท ำให้ท่ำนรู้สึกเหมือนเดินอยู่บน
อำกำศ อยำ่งน่ำต่ืนเตน้ หวำดเสียว จำกนั้นเดินทำงกลบันครลำสเวกสั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น ำเขำ้โรงแรมท่ีพกั 
 *** กิจกรรมหลังทานอาหารค ่า ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ ะแห่งในย่านถนน              
Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม Treasure Island, โชว์น ้าพุเต้นระบ าที่ Bellagio 
ฯลฯ ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยู่ที่ โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซ่ึงจ าลองจากปารีส พร้อมทั้ง

ชมความสวยงามภายในโรงแรมเวเนเชียน***ำนสำมำรถซ้ือรำยกำรโชวพ์ิเศษ JUBILEE SHOW กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์) 

พกัที่ :  Bally’s Las Vegas Hotel & Casino                                      หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ 6  ลาสเวกสั – ลอสแองเจลสิ – ซิทาเดล เอาท์เลท  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ ลอสแองเจลสี หรือทีรู้่จักกนัในนาม แอล.เอ.(L.A.) (427 กม.) ตั้งอยูท่ำงตอนใต้
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลำงทำงด้ำน
เศรษฐกิจ  มีว ัฒนธรรม ท่ีหลำกหลำย  เพรำะ มี
ประชำกรหลำยเช้ือชำติอำศยัอยู่ อีกทั้งยงัเป็นเมือง
ศูนยก์ำรทำงด้ำนอุตสำหกรรมควำมบนัเทิง เพรำะ
เป็นท่ีตั้งของ ฮอลลิวูด้ บริษทัผูผ้ลิตภำพยนตร์ช่ือดงั
ของโลก นอกจำกน้ี ลอสแอนเจลิส ยงัเป็นเมืองท่ีมี
ควำมหลำกหลำยของแหล่งท่องเท่ียว อำทิ สวนสนุก 
ส่ิงก่อสร้ำงสถำปัตยกรรม พิพิธภณัฑ์ อำร์ทแกลลอร่ี โรงละคร ห้ำงสรรพสินคำ้ รวมทั้งร้ำนอำหำร บำร์ 
ไนทค์ลบั ท่ีช่วยสร้ำงสีสันในยำมค ่ำคืนดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 
 

บ่ำย ท่ำนเดินทำงสู่ ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์ (Citadel Outlet) (ระยะทำง 14 กม.)ซ่ึงสถำนท่ีชอ้ปป้ิงมีสถำน

ท่ีตั้งท่ีใหญ่และเป็นเอำทเ์ล็ทใหญ่ท่ีสุดในนครลอสแองเจลิส มีบริเวณใหญ่โตและกวำ้งขวำง ประกอบดว้ย

ร้ำนคำ้แบรนด์เนมดงัทั้งหลำยท่ีมีร้ำนคำ้อยู่มำกกว่ำ 

115 ร้ำน และรำคำลดถึง 30 - 70 % จำกรำคำปกติ

ของสินคำ้แบรนด์เนม เหมำะส ำหรับทุกท่ำน ทุกวยั 

เช่ น  Guess , Nine West , H&M ,ดังทั้ งห ล ำย ท่ี มี

ร้ำนคำ้อยูม่ำกกวำ่ 115 ร้ำน และรำคำลดถึง 30% - 70 

% จำกรำคำปกติของสินค้ำแบรนด์ เนม เหมำะ

ส ำหรับทุกท่ำน ทุกวยั เช่น Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY และ 

อ่ืน ๆ อีกมำกมำย อิสระให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นหรือจะเลือกนัง่จิบชำ กำแฟ ท่ีมำจ ำหน่ำยหลำกหลำยจุดในเอำท์

เลทแห่งน้ี 

*** อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที่ :     HOLIDAY INN LA MIRADA                                             หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง     

วนัที่ 7  ลอสแองเจลสิ – ชมเมือง – ยูนิเวอร์แซล 
สตูดโิอ – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น ำท่ำน ชมมหานครลอสแองเจลิส (Los Angeles) 
(L.A.) ซ่ึ งเป็นเมืองใหญ่ ท่ี มีประชำกรมำกท่ีสุด
อันดับ  2 ใน  สห รัฐอ เม ริก ำ  และ เป็นห น่ึ งใน
ศูนย์กลำงทำงด้ำนเศรษฐกิจ วฒันธรรม และกำร
บนัเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ช่ือ
เมืองลอสแองเจลิสมำจำกค ำ  ว่ำโลสองัเคเลส (Los 
Ángeles) น าท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจส าคัญ ย่านไช
น่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอล
ลีวู้ด เบเวอร์ร่ีฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (Rodeo drive) 
ในย่ำน Beverly Hill ซ่ึงเป็นย่ำนช้อปป้ิงท่ีหรูหรำ
ท่ีสุดในแอลเอ พร้อมกนัน้ียงัเป็นย่ำนท่ีมีดำรำฮอลิ
วู ้ด  อำศัยอยู่มำกมำย ชมบริเวณไชนีสเธียเตอร์ 
(CHINESE THEATRE) ซ่ึงท่ำนจะได้ถ่ำยรูปกับ
รอยมือ รอยเท้ำของเหล่ำดำรำช่ือดัง ท่ีประทับไว้



 

 
 

พร้อมช่ือจำรึกของดำรำตุ๊กตำทองบนถนนฮอลลีวูด้ น ำท่ำนชม ฮอลีวดูวอลก์ออฟเฟม (Hollywood Walk of 
Fame) เป็นทำงเทำ้ท่ีอยูส่องขำ้งทำงถนนฮอลลีวูด บูเลวำร์ด ในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และไวน์ สตรีท ใน
ทิศเหนือ-ใต ้ตั้งอยูใ่นฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกำ เป็นระยะทำงเดินเทำ้ทั้งส้ิน 3 
1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดบัดว้ยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดำวห้ำแฉก จ ำนวนมำกกว่ำ 2000 
ดวง จำรึกช่ือ ของนักแสดงและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงกำรมำยำ จำก 5 วงกำร ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด 
ส ำหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือก ให้จำรึกช่ือ คือ วงกำรภำพยนตร์ / วงกำรโทรทศัน์ /วงกำรดนตรี / วงกำรวิทยุ / 
วงกำรละครเวที  จากน้ันเดินทางสู่  น าท่านชม โรงถ่ายยูนิ เวอร์แซล สตูดิ โอ (Universal Studios 
Hollywood) ในเน้ือท่ีกวำ่ 1,000 ไร่ ท่ำนจะไดช้ม เบ้ืองหลงัเทคนิค และขั้นตอนของกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์
อยำ่งละเอียด สัมผสักบัฉำกใหญ่โตมโหฬำร ท่ีใช้ในกำรถ่ำยท ำจริงของภำพยนตร์ท่ีโด่งดงัเร่ืองต่ำงๆ เช่น 
คิงคอง  จอวส์ฯลฯ ชมอำคำรบ้ำนเรือนท่ีใช้ในกำร ถ่ำยท ำภำพยนตร์เร่ืองดงัจำกฮอลลี วูด้ ต่ืนเตน้และ
สนุกสนำนผจญภัย เคร่ืองเล่นทันสมัย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ยงัคงปรับปรุงและเพิ่มธีมต่ำงๆ มำอย่ำง
ต่อ เน่ื องอำทิ  Harry Potter, The Walking Dead ภำพยนตร์  ซี รีย์ช่ื อดัง , Fast & Furious Supercharged 
ภำพยนตร์ช่ือดัง, Revenge of the Mummy℠ – The Ride, Despicable Me Minion Mayhem, Back To The 
Future, Jurassic Park, Terminator, Transformer etc.                                          

(อสิระอาหารม้ือกลางวนัตามอธัยาศัย  เพ่ือสะดวกกับการเล่นเคร่ืองเล่น เชิญท่านได้
อสิระและสนุกสนามกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ตามอธัยาศัย) 

ค า่ บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร Tony Roma Restaurant เมนูซ่ีโครงหมูอบรสเลิศสูตรต้นต ารับ 
ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน 

วนัที่ 8 ลอส แองเจลลสิ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
00.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบินที ่CX881 

*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *** 
วนัที่ 9 กรุงเทพฯ 
06.45 น เดินทางถึงเมืองฮ่องกง  เพ่ือแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  
08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่ CX705 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

******************************************* 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการ
เดินทาง โดย เวิลด์ คอนเนคช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การ
ตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

 



 

 
 

 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดินทางช่วง 

 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

16-24 ต.ค. 2561 89,900.- 89,900.- 89,900.-   27,900.- 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทั 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน            
12ช.ม./วนั  

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซำน ฟรำนซิสโก //ลอสแเองเจอลิส- กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผล
ท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

 
 

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

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำอเมริกำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำน
จะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่กต็ำม ท่ำนละ 8,500 บำท 

 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวั
เขำ้มำในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถท่านละ 5 US / ท่าน / วนั 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 
 
 



 

 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนังสือเดินทำง Passport  มำยงั

บริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด
หกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

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

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และ
ออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำง
บริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-6 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 กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง 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 


