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ซานฟรานซิสโก –มอนเทอเรย์-โซลแวง-ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส 

เท่ียวอเมรกิาอยา่งแตกต่าง…. สมัผสับรรยากาศเมืองรมิทะเล 
 ท่ีข้ึนช่ือว่าสวยท่ีสดุของอเมรกิาในเสน้แปซิฟิกโคสต ์ 

ซานฟรานซิสโก –ชมสวน Japanese Garden Tea-ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก 

 Fisherman’s Wharf-Pier 39 –สะพานโกลเดน้เกท 

Walt Disney Family Museum เท่ียวเมืองชาวแดนิชแห่งเดียวในอเมริกาท่ีโซลแวง   

เมืองซานตา้บารบ์าร่า-ลอสแองเจลสิ และสนกุกบัโรงถ่ายยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอ 

     โดยสายการบินอีวีเอ แอร ์(BR)  
 

ซานฟรานซิสโก เมอืงเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่ ใหท้่านล่องเรอืชมอ่าวซานฟรานซสิโก ชมสะพานแขวนโกลเดน้เกท ผลงาน
วศิวกรรมอนัล ้าเลศิ และชมววิเกาะอลัคาทรสัทีอ่ดตีเคยเป็นทีค่มุขงันกัโทษอเมรกิา 

มอนเทอเรย ์ เมอืงชายฝัง่ทะเลทีม่ชีือ่เสยีงทางดา้นการท่องเทีย่วทีส่วยงามและไดร้บัความนิยมมากแห่งหนึง่ในรฐั
แคลฟิอรเ์นีย เป็นเมอืงทีอ่บอวลไปดว้ยบรรยากาศชลิล์ๆ รมิฝัง่ทะเลของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
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โซลแวง เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่า Danish town ทีอ่ยู่ทางตอนเหนือของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เมอืงเลก็ๆ แหง่นี้เป็นทีต่ัง้รกราก
ของชาวเดนมารก์-อเมรกินั ทีย่า้ยมาปักหลกัตัง้แต่ปี 1911 เป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมแบบแดนิช 

ซานต้าบารบ์ารา่ เมอืงทีถู่กขนานนามว่า “รเิวยีร่าแห่งอเมรกิา” ดว้ยสถานทีต่ัง้ทีต่ัง้อยู่ชายฝัง่ทะเลทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาอนั
สวยงาม  

กิลรอยพรีเมีย่มเอ้าทเ์ลท ท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนดด์งัทีพ่รเีมีย่มเอา้ทเ์ลท 
ลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาทีทุ่กคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน โรงถ่ายยนูิเวอรแซล สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ชใ้น

การถ่ายท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่งต่างๆ เช่น คงิคอง จอวส ์ฯลฯ 
 

ก าหนดการเดินทาง   23 ก.พ.-03 มี.ค. /23-31 มี.ค. / 27เม.ย.-05 พ.ค. 2562 
    และ 18-26 พ.ค.2562 
 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู-ไทเป-ซานฟรานซิสโก 
14.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิอวีเีอแอร ์แถว R ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เจา้หน้าที่

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง  
(กรณุามาใหต้รงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) 

17.10 น. ออกจากกรงุเทพฯ สูไ่ทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR068 
  (เดนิทางเดอืนเม.ย.-พ.ค.2562 เวลาบนิเปลีย่นเป็น 16.25-21.15) 
21.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป ใหท้า่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 
23.30 น. เดนิทางสูน่ครซานฟรานซสิโก โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR028 

       +++++++++ เครือ่งบินท าการบินข้ามเส้นแบง่เวลาสากล +++++++++ 
18.30 น. ถึงนครซานฟรานซิสโก (ในวนัเดียวกนั) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้

น าท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมืองซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่หแ์หง่มลรฐัแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ เป็นเมอืง
ส าคญัของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เป็นผูน้ าทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้และวฒันธรรม ตัง้อยูร่ะหว่างอา่วซานฟราน
ซสิโกและชายฝัง่แปซฟิิคถอืเป็นเมอืงทีน่่าไปเยยืนมากทีส่ดุอกีเมอืงหนึ่งของอเมรกิา ดว้ยธรรมชาตอินั
งดงาม ทัง้ภมูปิระเทศแบบหบุเขาและทศันียภาพรมิอา่ว สภาพอากาศทีไ่มร่อ้นและหนาวจนเกนิไป อกีทัง้ยงั
มสีถานทีท่อ่งเทีย่วอนัถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก อยา่งสะพานโกลเดน้ทเ์กทดว้ย 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ซานฟรานซิสโก-ยอดเขาทวินพีค-สะพานโกลเด้นท์เกท-ล่องเรือชมอ่าว-Fisherman’s Wharf-Pier 39 
                    สวน Japanese Garden Tea อนัโด่งดงั- The Walt Disney Family Museum-ซานฟรานซิสโก 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมเมอืง ซานฟรานซิสโก San Francisco นครทีม่ี
มนตเ์สน่หแ์หง่มลรฐัแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ น ำทำ่นขึน้ยอดเขาทวินพีค (Twin Peaks) เพือ่ใหท้ำ่นไดช้ม
ทวิทศัน์อนังดงามของเมอืงซานฟรานซสิโก  ชมสะพานโกลเด้นท์เกท (Golden Gate Bridge) สญัลกัษณ์
ของเมอืงซานฟรานซสิโก สะพานแขวนทีท่าสแีดงสด เพือ่ป้องกนัไมไ่หเ้หลก็ซึง่เป็นโครงสร้างหลกัของ
สะพานเกดิสนิมเนื่องจากเกลอืของลมทะเลในมหาสมทุรแปซฟิิก สะพานแหง่นี้ถอืว่าเป็นสิง่มหศัจรรยท์าง
วศิวกรรมของโลกยคุปัจจบุนั ตัง้อยูใ่นเมอืงซานฟรานซสิโก เป็นสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก 
คอืมรีะยะทาง 2.7 กโิลเมตร สงู 223.5 เมตร มโีครงสรา้งแขง็แรงทีท่อดขา้มอา่วทางตอนเหนือของเมอืง
ซานฟรานซสิโก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าเรือฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ (Fisherman’s Wharf) ในสมยักอ่น
ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ เป็นเพยีงทา่เรอืทีช่าวประมงใชเ้ป็นทีซ่ือ้ขาย แลกเปลีย่นสนิคา้พวกสตัวท์ะเลทีจ่บัมาได้
ในแต่ละวนัเทา่นัน้เอง แต่ปัจจบุนันี้สถานทีแ่หง่นี้กลายเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ โดยเฉพาะตรงบรเิวณ

ปรับราคาทัวร์ 
26ธ.ค.61 
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ทา่เรอื 39 หรอื Pier 39 ทา่เรอืสญัลกัษณ์ของเมอืงซานฟรานซสิโก ซึง่จะเตม็ไปดว้ยรา้นขายของ 
รา้นอาหารขึน้ชือ่และมกีารแสดงต่างๆ รวมถงึมา้หมนุ ซึง่เป็นอกีหนึ่งจุดทีด่งึความสนใจใหก้บัผูท้ีม่าเยือน
ทา่เรอืแหง่นี้นอกจากรา้นคา้และรา้นอาหารจ านวนมากตรงบรเิวณทา่เรอื 39 ทีน่ี่ยงัมจีุดทีน่่าสนใจอกีอยา่ง
คอื สงิโตทะเล ทีม่านอนอาบแดดกนันบัรอ้ยตวัในชว่งฤดหูนาว น าทา่นล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก 
ผา่นชมเกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะทีอ่ดตีเคยเป็นทีค่มุขงันกัโทษอเมรกิาและชมสะพานแขวนโกลเดน้
เกท ผลงานวศิวกรรมอนัล า้เลศิปลายยคุปฎวิตัอิตุสาหกรรมทีอ่อกแบบโดย นาย โยเซฟ แบรม์านน์สเตร๊าซ ์
และใหท้า่นถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบัสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุในโลก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นชมสวนญ่ีปุ่ น Japanese Garden Tea สวนสวยทา่มกลางธรรมชาตทิีต่กแต่งสไตลญ์ีปุ่่ นทีม่คีวามงดงาม

อยา่งมาก ถอืเป็นสวนญีปุ่่ นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอเมรกิาตัง้อยูภ่ายใน Golden Gate Park พรัง่พรอ้มไปดว้ยดอกไมแ้ละ
ตน้ไมแ้ละสมนุไพรหลากหลายชนิด รวมทัง้ทะเลสาบ, น ้าตกและสายน ้า ซึง่ภายในสวนยงัมอีาคารไมส้ไตลญ์ีปุ่่ น
จดัเป็น  Tea House ซึง่บรกิารชาและเครือ่งดื่ม รวมถงึของว่างต่างๆ ไวบ้รกิารในราคาไมแ่พง ทา่นสามารถนัง่
พกัผอ่นคลายอรยิาบถหรอืจะลองชมิชาญีปุ่่ นทา่มกลางบรรยากาศอนัรม่รืน่ไดต้ามอธัยาศยั  
จากนัน้น าทา่นชม The Walt Disney Family Museum เป็นมวิเซยีมทีส่มบรูณ์ทีส่ดุของผูใ้หก้ าเนิดมกิกีเ้มา้ส ์และ
สตดูโิอระดบัโลกอยา่งวอลทด์สินีย ์โดยรวบรวมประวตั ิผลงาน แบบรา่งเเรกของตวัการต์นูต่างๆทีไ่มน่่าจะหาดไูด้
จากทีไ่หน รวมถงึรวบรวมเเละเล่าเรือ่งราวไปจนถงึวาระสดุทา้ยของชวีติของชายผูม้นีามว่า Walt Disney 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ซานฟรานซิสโก-ถนนลอมบารด์-อลาโม่สแควร-์กิลรอยพรีเมีย่มเอ้าท์เลท-มอนเทอเรย ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
 จำกนัน้น าท่านชมถนนลอมบารด์ Lombard Street หรอืทีค่นไทยนิยมเรยีกกนัว่ำถนนล ำบำก ตัง้อยูใ่น

ยำ่น Russian Hill เป็นถนนทีค่ดเคีย้วทีส่ดุในโลก สรำ้งขึน้มำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2465 เพือ่เชื่อมถนนไฮดก์บัถนน
ลเิวนเวริท์โดยไต่ลงมำตำมเนนิชนั 40 องศำ ซกิแซก 8 โคง้หกัศอกแบบวนัเวยข์ำลง ระหว่ำงทำงคดเคีย้วนี้
ตกแต่งตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงำมและมบีนัไดคนเดนิทัง้สองขำ้งทำง จากนัน้น าทา่นสูอ่ลัลาโม่สแควร ์Alamo 
Square เพือ่ชมและถ่ายรปูภายนอกกบัสถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตลว์คิตอเรยีผสมผสานกบัวฒันธรรม
แบบอเมรกิาทีรู่จ้กักนัในนาม Painted Ladies หนึ่งในสถานทีย่อดฮติทีฮ่อลลวีูด้ นิยมมาถ่ายท าภาพยนตร ์
และเป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกินั นิยมมาถ่าย Pre Wedding กนัมากทีส่ดุ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูกิ่ลรอยพรีเม่ียมเอ้าท์เลท (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที ่

Gilroy Premium Outlet ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนดด์งั อาทเิชน่ Adidas, Nike, Puma, Aldo, 
Asics, Banana Republic, Boss, Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, Columbia, Converse, 
DKNY, Ecco, Gap, Guess, Samsonite ทีร่าคาถกูกว่าเมอืงไทยถงึ 50%  

 ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มืองมอนเทอเรย ์Monterey เมอืงชายฝัง่ทะเลทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการ
ทอ่งเทีย่วทีส่วยงามและไดร้บัความนิยมมากแหง่หนึ่งในรฐัแคลฟิอรเ์นีย เป็นเมอืงทีอ่บอวลไปดว้ย
บรรยากาศชลิล์ๆ รมิฝัง่ทะเลของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีสี่ ่ มอนเทอเรย-์คนัเนรี โรว ์- Lovers Point Park-โซลแวง 

เช้า              รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
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 จากนัน้น าทา่นชมเมืองมอนเทอเรย ์เมอืงทีม่คีวามส าคญัทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละชือ่เสยีงในเรือ่งความ
อดุมสมบรูณ์และความหลากหลายของชวีติทางทะเล ซึง่ไดแ้ก ่สงิโตทะเล , นากทะเล , สาหรา่ยทะเล, 
ปลาโลมา และสตัวท์ะเลอืน่ๆอกีเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยงัเป็นทีต่ัง้ของหมูบ่า้นชาวประมงดัง้เดมิ รวมไป
ถงึอตุสาหกรรมโรงงานปลากระป๋องทีม่ชี ือ่เสยีง แต่เมือ่เกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 จงึท าให้โรงงานปิดตวัลงไป  
น าทา่นชมย่านคนัเนรีโรว ์Cannery Row ยา่นรมิน ้าทีม่คีณุคา่ทางประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัอตุสาหกรรมการ
ผลติปลาซารด์นีกระป๋อง ซึง่ถกูท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กัโดยนกัเขยีนอเมรกินัชือ่ จอหน์ สไตน์เบค จากนวนิยาย
ภาษาองักฤษ เรือ่ง คนัเนร ีโรว ์ซึง่ถกูตพีมิพใ์นปี 1945 และถกูถ่ายท าเป็นภาพยตรใ์นปี 1982   
จากนัน้ชมฟิชเชอรแ์มนวารฟ์  ทา่เทยีบเรอืชาวประมงทีม่คีวามส าคญัทางดา้นประวตัศิาสตร ์ในปี 1960 
เป็นตลาดขายสง่ปลา ซึง่ปัจจบุนักลายเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่เรยีงรายไปดว้ยรา้นอาหารทะเล 
รา้นขายของทีร่ะลกึ, รา้นเครือ่งประดบั , หอศลิป์ , หา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้จากนัน้น าทา่นแวะถ่ายรปูกบัจดุ
ชมววิ Lovers Point Park จดุชมววิและสวนสาธารณะรมิหน้าผาเลก็ๆทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึ่งใน Pacific Grove 
และเป็นทีท่ีน่กัทอ่งเทีย่วนิยมมาอาบแดด พายเรอืคายคั ขีจ่กัรยานหรอืปิกนิกรมิชายหาดกนัเป็นอยา่งมาก 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองโซลแวง Solvang เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่า Danish Town ทีอ่ยู่ทางตอนเหนือของรฐั
แคลฟิอรเ์นีย เมอืงเลก็ๆ แหง่นี้เป็นทีต่ัง้รกรากของชาวเดนมารก์-อเมรกินั ทีย่า้ยมาปักหลกัตัง้แต่ปี 1911 ท า
ใหไ้ดร้บัวฒันธรรมของชาวแดนิช อาคารบา้นเรอืนต่างๆ ตกแต่งดว้ยสสีนัสดใส มทีัง้รา้นคา้ รา้นขายของที่
ระลกึ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นไอตมิ เป็นตน้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นชม
เมอืงโซลแวง ชม Old Admission Santa Ines กอ่ตัง้โดยนกับุญฟรานซสิ เป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ตัง้แต่
ปี 1804 และเป็น 1 ใน 21 โบสถท์ีถ่กูสรา้งขึน้ตามชายฝัง่ทะเลแปซฟิิกอนัมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั น าทา่นชม
และถ่ายรปูกบัจตัุรสัทโิวลแีละกงัหนัลมอนัเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกความเป็นชมุชนของชาวดชัช ์ ใหท้า่นไดเ้กบ็
ภาพบรรยากาศน่ารกัของเมอืงโซลแวงตามอธัยาศยัหรอืจะเดนิเล่นชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัๆฝากคน
ทางบา้น 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า  โซลแวง- ซานต้าบารบ์าร่า-ลอสแองเจลิส 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม    

จำกนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชายฝัง่ทะเลแปซฟิิกทีไ่ดช้ือ่ว่าสวยงามทีส่ดุท่ีเมืองซานต้าบารบ์าร่า เมอืงที่
ถกูขนานนามว่า “รเิวยีรา่แหง่อเมรกิา” ดว้ยอาคารบา้นเรอืนสว่นใหญ่ของเมอืงนี้มงุหลงัคาสสีม้แดงและ
ตัง้อยูช่ายฝัง่ทะเลทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาอนัสวยงามสดุบรรยาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
จากนัน้น าทา่นสูส่ะพานท่าเรือ Stearns Wharf สะพานไมท้ีท่ีท่อดยาวเขา้ไปในทะเล โดยดา้นหน้าจะมรีปู
ปัน้ปลาโลมาตัง้ตะหงา่นเป็นสญัลกัษณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยชายหาดสทีองสอ่งแสงระยบิระยบัของทะเลแปซฟิิก 
ใกล้ๆ กนัจะเป็นทา่จอดเรอืยอรช์ รา้นอาหาร น าท่านชม Santa Barbara Courthouse  ซึง่เป็นสถานที่
ส าคญัอกีแหง่หนึ่งของเมอืง สรา้งเสรจ็เมือ่ปี 1929 ออกแบบโดยสถาปนิก Charles Willard Moore ตวั
อาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Spanish Colonial Revival  ซึง่ประกอบดว้ยอาคารหลกัทัง้หมด 4 หลงั 
ภายในมสีว่นทีน่่าสนใจหลายอยา่ง อาท ิThe Mural Room, The Law Library, Sunken Garden ภายใน
ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งและหนิสลีวดลายสวยงามตระการตา และในบรเิวณเดยีวกนันี้ยงัมหีอนาฬกิา El 
Mirador Clock Tower จุดชมววิประจ าเมอืงทีม่คีวามสงูถงึ 26 เมตร ซึง่สามารถเหน็ววิมมุสงูของเมอืง
ซานตา้บารบ์ารา่ได ้360 องศา  กอ่นน าทา่นสู่ถนน State Street ถนนทีเ่ป็นศนูยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิงของ 
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แบรนดเ์นมและหา้งชือ่ดงั รวมถงึรา้นคา้รา้นอาหารเก๋ๆ มากมาย อสิระใหท้า่นเดนิเล่นพกัผอ่นหรอือสิระ 
ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
(เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหรืออิสระท่องเท่ียวอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูน่ครลอสแองเจลิส นครแหง่โลกมายาทีท่กุคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  ลอสแองเจลิส-ซานต้าโมนิก้า-The Getty Villa-ยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอ-ลอสแองเจลิส 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืง ซานต้าโมนิก้า ตัง้อยูท่ำงตะวนัตกของลอสแองเจลสิ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท)ี  เป็นเมอืงทำ่และมชีำยหำดทีม่ชี ือ่เสยีงเมอืงหนึ่งของรฐัแคลฟิอรเ์นียใหท้ำ่นอสิระกบักำร
เทีย่วชมบรรยำกำศ California Beach ทีซ่ำนตำโมนิกำ้ ทำ่นสำมำรถเดนิเล่นชมทำ่เรอื Santa Monica Pier 
ทีจ่ดัแต่งสไตล ์Old-Fashioned Amusement Park และถนนสำม Third Street ทีม่สีนิคำ้แบรนดด์งั 
รำ้นอำหำรแบบชำวอเมรกินัใหท้ำ่นได ้เดนิเล่นชมบรรยำกำศทอ้งถิน่อยำ่งจุใจ  
จากนัน้น าท่านชม The Getty Villa หรอืทีเ่รยีกกนัว่า J.Paul Getty Museum at the Getty Villa in Malibu 
ทีจ่ าลองเอา Villa DeiPapiri ซึง่เป็นบา้นของคหบดสีมยัโรมนัมาไวท้ีน่ี่ ว่ากนัว่าบา้นทีจ่ าลองมานี้มอียูจ่รงิ
และอยูค่นละฟากกบัภเูขาไฟวสิเุวยีสกบัปอมเปอใีนเมอืงเนเป้ิลประเทศอติาล ี ซึง่การทีว่ลิล่านี้สามารถสรา้ง
ขึน้มาไดน้ัน้เกดิจากการรวบรวมผงับา้นต่างๆ ของเมอืงในสมยัโรมนัแลว้มาเรยีบเรยีงใหม ่โดยสรา้งขึน้มาให้
เหมอืนจรงิทีส่ดุ ซึง่สถานทีต่ัง้ของ Getty Villa นี้ อยูบ่นเนินสงูมองลงมาเป็นทะเลเหมอืนทีเ่นเป้ิลเชน่กนั 
จากนัน้น าทา่นสูโ่รงถ่ายยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอ ในเนื้อทีก่ว่า 1,000 ไร ่ทา่นจะไดช้มเบือ้งหลงัเทคนิคและ
ขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตรอ์ยา่งละเอยีด สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬารทีใ่ชใ้นการถ่ายท าจรงิของ
ภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่งต่างๆ เชน่ คงิคอง จอวสฯ์ลฯ ชมอาคารบา้นเรอืนทีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง
ดงัจากฮอลลวีูด้ตื่นเตน้และสนุกสนานผจญภยัเครือ่งเล่นทนัสมยั Back to the Future, Jurassic Park, 

Terminator เป็นตน้ (เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 
บา่ย  ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเล่นพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากโลกภาพยนตรต์่อ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาง

กลบัสูน่ครลอสแองเจลสิ 
ค า่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

             น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จด็  ลอสแองเจลิส-ช้อปป้ิง-สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จากนัน้น าทา่นถ่ายภาพกบัป้าย Hollywood ซึง่เหน็ไดจ้ากภาพยนตรห์ลายๆ เรือ่ง ดว้ยป้ายแหง่นี้เป็นสญัลกัษณ์ที ่
ส าคญัของดนิแดนแหง่นี้ ตัง้อยา่งโดดเด่นอยูบ่นเนินเขามาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1923 เขยีนดว้ยตวัอกัษรว่า
“HOLLYWOOD” มสีขีาว สงูถงึ 14 เมตร เป็นจุดยอดนิยมของนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งมาถ่ายภาพกบัป้ายแหง่นี้  
จากนัน้น าทา่นชมหอดดูาวกริฟฟริน Griffith Observatory หอดดูาวแหง่ตัง้อยูท่ีส่วนสาธารณะกรฟิฟิท 
บนภเูขาเมา้ทฮ์อลลวีูด้ ซึง่สามารถมองเหน็เมอืงลอสแอนเจลสิไดอ้ยา่งงดงามในยามค ่าคนื เปิดใหเ้ขา้ชม
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1935 จากนัน้น าทา่นสู ่ย่านถนนฮอลลีวู้ด ทีเ่บเวอรร์ีฮ่ลิล ์ถนนทีร่วมแหล่งชอ้ปป้ิงหรหูรา ชม
รอยฝ่ามอืฝ่าเทา้ของดาราดงัฮอลลวีูด้ Hollywood Walk of Fame ใหท้า่นไดถ้่ายรปูสญัลกัษณ์ของดาราที่
ทา่นชืน่ชอบ ณ “ไชนีส เธียรเ์ตอร”์ โรงภาพยนตรท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของฮอลลวีูด้  
(เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 
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บา่ย  อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัยา่นใจกลางมหานครลอสแองเจลสิ   
ค า่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.30 เหริฟ้าจากลอสแองเจลสิ สูส่นามบนิเถาหยวน กรงุไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR015 

  (เดนิทางเดอืนม.ีค. -พ.ค.2562 เวลาบนิเปลีย่นเป็น 00.30-05.45) 
 

วนัทีแ่ปด ลอสแองเจลิส-ไทเป 

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

วนัทีเ่ก้า ไทเป-กรงุเทพฯ 

06.05 น. เดนิทางถงึไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
07.45 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR211 
10.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..... 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์

ของคณะเป็นส าคญั 
 

 

อตัราค่าเดินทาง 23 ก.พ.-03 มี.ค. /23-31 มี.ค. / 27เม.ย.-05 พ.ค.2562  
   และ 18-26 พ.ค.2562 
 

อเมริกาตะวนัตก 9  วนั 6 คืน/ BR 
ซานฟรานซิสโก-มอนเทอเรยโ์ซลแวง 
ซานต้าบารบ์าร่า - ลอสแองเจลิส 

อตัราค่าบริการ 

ก.พ.-มี.ค. 27 เม.ย.-05 พ.ค. 18-26 พ.ค. 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 90,500 90,900 91,300 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 88,500 88,900 87,900 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (ไม่มเีตยีงเสรมิ) 85,500 85,900 84,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ 14,500 15,500 14,300 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 52,500 54,300 54,800 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 7,800 บาท //  
และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 900 บาท    เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง** 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 

ปรับราคาทัวร์ 
26ธ.ค.61 

เพิม่เง่ือนไขท้ายรายการทัวร์ 
2 ม.ค. 2562 
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หมายเหต*ุ**การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน หาก
ผู้โดยสารมีจ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและ
เปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทางหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั*** 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 
ส าคญัมาก  ****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา ไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงทีส่าม กรณีทีเ่ป็น
ผู้ใหญ่ และต้องการพกั 3 ท่านต่อหนึง่ห้อง หรือเดก็ทีพ่กักบัผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึง่ห้อง จะต้องพกัด้วยกนัโดยไม่มี
เตียงเสริม ทัง้น้ีเพือ่หลีกเลีย่งการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรมในประเทศ
สหรฐัอเมริกา ***** 
 

****** ตัว๋โดยสารไม่สามารถเล่ือนกลบัได้และกรณีท่ีออกตัว๋แล้วไม่สามารถท ารีฟันดไ์ด้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่
ต่อในลอสแองเจลิสหรือต้องการเดินทางในชัน้ธรุกิจ  ต้องท าเป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคา
โปรโมชัน่ตัว๋แบบหมู่คณะไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้ 
 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ- ซานฟรานซสิโก// ลอสแองเจลสิ- กรงุเทพฯ ชัน้
ประหยดั 
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ทำ่นต่อหอ้ง) เนื่องจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณีทีเ่ดนิทำง 3 ทำ่น ทำ่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พกัเดีย่วเพิม่หรอืพกัหอ้งละ 3 ทำ่นโดยไมม่ี
เตยีงเสรมิ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ และ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่รถรบัสง่และระหวา่งการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได)้ 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บำท เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่
อำยเุกนิ 75 ปีไดร้บัควำมคุม้ครอง 500,000 บำท (ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 26 

ธ.ค.2561 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไข
ของสำยกำรบนิ   

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัต่อ1ใบ (จ ากดั 2 ใบ / ทา่น) 
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 คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าวีซ่าประเทศสหรฐัอเมริกา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าท่ีทวัรย่ื์นให้คิดค่าบริการ 7,800 บาท / ท่าน โดยเรียก
เกบ็เพ่ิมจากมดัจ าค่าทวัรป์กติ 

 ค่าทิปมคัคเุทศกห์รือหวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ  900 บาทต่อท่าน โดยเรียกเกบ็
พร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 คำ่ทปิพนกังำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัรำเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรจำกแต่ละโรงแรม 
 คำ่น ้ำดื่มระหวำ่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจำกโดยสว่นใหญ่จะขำยเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ หรอื
คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซี่ำ หรอืคำ่แปลเอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอื
อืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกนัอบุตัเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำกบรษิทัประกนัภยั
ต่ำง ๆ  

การช าระเงิน  

 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งทำ่น ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำง 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

การยกเลิก 

 หำกมกีำรยกเลกิมำกกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็เงนิมดัจ ำคำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ (เงือ่นไขตำมที่
ทำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) และหำกมกีำรด ำเนินกำรในกำรยืน่วซี่ำแลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็คำ่ธรรมเนียมในกำรยืน่วี
ซ่ำทำ่นละ 7,800 บำท 

 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์
  หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 21 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดยืน่วซี่ำแลว้และไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำที ่20,000.- บำท และคำ่ 

ธรรมเนียมในกำรยืน่วซี่ำทำ่นละ 7,800 บำท 
 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซี่ำผำ่นเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นื

เงนิมดัจ ำ กรณีแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และ
มเีหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำร
ยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได ้ 
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o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอืน่ๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไมส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื 

คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำน
ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในน ้ำหนกั
สว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่
ชดัเจนในเรือ่งกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทำ่นและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของทำ่นเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนื
เงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุ
ใดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่
ทำ่น เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร ์
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม โดยในกรณีท่ีพกั 3 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบท่ีเสริมเตียงได้ ดงันัน้อาจต้องเสียค่าห้องพกั
เด่ียวเพ่ิมหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม 

2. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน ้า 
ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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** หมายเหตสุ าคญั  ส าหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะเดินทางต่อ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 
                             (กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีฯก่อนว่าไม่กลบัพร้อมคณะ ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีติดต่อ) 

1. ตัว๋ภายในประเทศอเมริกา ทีท่่ำนจะใชเ้ดนิทำงต่อไปยงัเมอืงอื่นหลงัจำกจบโปรแกรมแลว้นัน้ท่ำนสำมำรถทีจ่ะ
เลอืกซือ้เอง หรอื ใหบ้รษิทัฯ จดักำรใหไ้ด ้แต่กรุณำสอบถำมบรษิทัฯ ก่อนว่ำควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ต้องรอให้บริษทัฯ คอนเฟิรม์วา่
ทุกอยา่งเรียบรอ้ยก่อนและบอกคณุว่าออกตัว๋ภายในอเมริกาของคณุได้!!!  เพรำะในบำงกรณีโปรแกรมอำจเปลีย่นแปลงได ้เช่น
เปลีย่นเป็นกลบัสูก่รุงเทพ จำกเมอืงอื่นๆทีไ่ม่ตรงตำมโปรแกรม  ดงันัน้ถ้าท่านไปซ้ือตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา โดยท่ีบริษทัฯ 
ยงัไม่ได้คอนเฟิรม์ วา่ทุกอยา่งเรียบรอ้ย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน   

2. ส าหรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา ท่ีท่านซ้ือนัน้ เท่ียวบินของท่าน ควรเป็นเท่ียวบินท่ีออก เวลาท่ีคณะ
บินกลบักรงุเทพ เพรำะจะเป็นเวลำเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทำงมำถงึสนำมบนิของปลำยทำงเพือ่จะเดนิทำงกลบักรุงเทพฯ (เทีย่วบนิ
ในประเทศของอเมรกิำ ตอ้งมำใหถ้งึสนำมบนิก่อนเวลำ 2 ชัว่โมง , ต่ำงประเทศ 3 ชัว่โมง) ดงันัน้ ถำ้เทีย่วบนิของท่ำนออกเดนิทำงก่อน
เวลำ  ท่ำนจะตอ้งเสยีเงนิค่ำนัง่แทก็ซีม่ำทีส่นำมบนิเอง ประมำณ 60 เหรยีญ และท่ำนจะตอ้งสละสทิธิโ์ปรแกรมต่ำงๆ ของทวัรท์ีท่่ำนได้
จ่ำยเงนิมำแลว้ 

3. เมื่อท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ท่ำนสำมำรถแจง้ว่ำกลบั
เมื่อไรก่อนออกจำกเมอืงไทยเทำ่นัน้  เพราะถ้าหลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไมส่ามารถเลื่อนวนัเดินทางได้อีก เน่ืองจาก
เป็นตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทำงตำมวนัทีก่ ำหนดเท่ำนัน้  ถำ้ท่ำนไม่เดนิทำงท่ำนกต็อ้งไปซือ้ตัว๋ใหม่กลบัเอง โดยท่ีตัว๋เก่ากไ็มส่ามารถ
รีฟันเงินคืนได้ 

4. เมื่อท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรุณำระวงัเสมอว่ำตัว๋กลบัของท่ำนออก
เดนิทำงกลบัจำกเมอืงไหนสูก่รุงเทพ และเวลำเท่ำไร  เพื่อทีถ่ำ้ทำ่นตอ้งเดนิทำงจำกเมอืงอื่นเพื่อมำใชต้ัว๋กลบักรุงเทพ ท่ำนตอ้งมำถงึ
สนำมบนิทีเ่ป็นเมอืงท่ำก่อนกลบักรุงเทพ 4  ชัว่โมงก่อนกำรเดนิทำง 

*** หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 
 

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

1. วซีำ่ไมใ่ช่เครื่องหมำยรบัประกนักำรเขำ้สหรฐัฯ เจำ้หน้ำทีข่องส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืงและสญัชำตขิองสหรฐัฯ (USCIS) ณ 
ด่ำนตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิว่ำ ท่ำนสำมำรถเดนิทำงเขำ้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม่ รวมถงึระยะเวลำทีท่่ำนมสีทิธพิ ำนกัในสหรฐัฯ  

2. อำยุของวซี่ำ คอื ระยะเวลำทีท่่ำนสำมำรถใชเ้พื่อเดนิทำงไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มำยควำมว่ำผูข้อวซี่ำ จะสำมำรถพ ำนกัในสหรฐัฯ 
ไดต้ำมก ำหนดระยะเวลำทีร่ะบุไวใ้นวซี่ำ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักำรตดัสนิของเจำ้หน้ำทีส่ ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืงและสญัชำติ
สหรฐัฯขในกำรก ำหนดระยะเวลำทีท่่ำนสำมำรถพ ำนกัไดใ้นสหรฐั 

ข้อมูลเบือ้งต้นและหลกัฐานการท าวีซ่าสหรฐัอเมริกา 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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3. ในระหว่ำงกำรเดนิทำง บรษิทัสำยกำรบนิหรอืบรษิทัเรอืท่องเทีย่วจะใหท้่ำนกรอกแบบฟอรม์ I-94 สขีำวขนำดสัน้ ซึง่จะ
เกีย่วขอ้งกบักำรเดนิทำงของท่ำน ท่ำนจะตอ้งกรอกและลงชื่อก ำกบัในแบบฟอรม์นี้ เมื่อท่ำนเดนิทำงเขำ้สหรฐัฯ แบบฟอรม์นี้
จะถูกตดิดว้ยลวดเยบ็กระดำษลงในหนงัสอืเดนิทำงของท่ำน โดยขะมหีมำยเหตุจำก ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืงและสญัชำติ
สหรฐัฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลำทีท่่ำนมสีทิธพิ ำนกัอยูใ่นสหรฐัฯ 

*** หำกท่ำนประสงคจ์ะอยู่นำนกว่ำนัน้ ท่ำนจะตอ้งยื่นค ำรอ้งขอ ยดืเวลำกำรพ ำนกักบัส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืงและสญัชำติ
สหรฐัฯ โดยกำรยื่นค ำรอ้งของทำ่นไม่ไดเ้ป็นเครื่องหมำยรบัประกนัว่ำ ระยะเวลำทีท่่ำนมสีทิธพิ ำนกัอยู่ในสหรฐัฯ จะถูกยดืออกไป 
** ลกูจำ้งทีต่อ้งกำรขอวซี่ำเพื่อร่วมเดนิทำงไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันำยจำ้ง จะตอ้งสง่ส ำเนำกำรจำ้งงำนพรอ้มกบัเอกสำรค ำรอ้งขอวี
ซ่ำ ** 
 
ผูย้ื่นค ารอ้งขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบค ารอ้งขอวีซ่าดงัต่อไปน้ี หากยื่นค ารอ้งไม่ครบถ้วน ค ารอ้งของท่าน
จะไม่ถกูพิจารณา.. 
1. หนงัสอืเดนิทำง  ตอ้งมอีำยุใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน  นบัจำกวนัเดนิทำง        
      (กรุณำน ำหนงัสอืเดนิทำงฉบบัเก่ำทีม่ ี

 วซี่ำเขำ้ประเทศสหรฐัฯมำแสดงดว้ย ถำ้ม)ี 
2.  รปูถ่ำยหน้ำตรงส ี ขนำด 2 นิ้ว หรอื 5 x 5 ซม. จ ำนวน 2 ใบ  
  ถ่ำยไม่เกนิ 3 เดอืน  รปูถ่ำยจะตอ้งเป็นพืน้หลงัสขีำวเท่ำนัน้ เปิดห,ู หำ้ม 
 สวมแว่นตำด ำหรอืหมวก  สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 90 เปอรเ์ซน็ตข์อง 
 พืน้ท่ีรปูถ่าย   
3.  ส ำเนำทะเบยีนบำ้น - บตัรประจ ำตวัประชำชน (เดก็ใชส้ ำเนำสตูบิตัร) – ทะเบยีน
สมรสหรอืใบหย่ำ 
 
4.  หลกัฐานการท างาน 
     4.1   1   กรณีเป็นลกูจำ้ง จะตอ้งยื่นจดหมำยจำกทีท่ ำงำนเป็นภำษำองักฤษ 1 ชุด โดยระบุวนัทีเ่ริม่ท ำงำนเมื่อใด    
            ต ำแหน่งอะไร เงนิเดอืนเท่ำไร  ไดล้ำหยุดพกัจำกวนัทีเ่ท่ำไรถงึวนัทีเ่ท่ำไร เอกสำรออกไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ 
     4.2   กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบธุรกจิกำรคำ้ เช่น ใบทะเบยีนกำรคำ้ ใบทะเบยีน 
            พำณิชย ์,หนงัสอืรบัรองบรษิทัทีม่ชีื่อผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรอยู่ คดัส ำเนำไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ 
   4.3   กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษำ ใชห้นงัสอืรบัรองสถำบนักำรศกึษำเป็นภำษำองักฤษ 1 ชุด เอกสำรออกไม่เกนิ 1 เดอืนนบั
จำกวนัยื่นวซี่ำ 
 4.4   กรณีอำยุไม่ถงึ 20 ปี ถำ้ผูป้กครองท่ำนใดท่ำนหนึ่งไม่ไดเ้ดนิทำงดว้ย ใหท้่ำนผูป้กครองทีไ่ม่ไดเ้ดนิทำงท ำ   
     หนงัสอืยนิยอมจำกอ ำเภอหรอืเขตทอ้งทีอ่ำศยั 
 4.5   กรณีอำยุไมถ่งึ 20 ปี และถำ้บดิำมำรดำไมไ่ดเ้ดนิทำงดว้ย ใหบ้ดิำและมำรดำท ำหนงัสอืยนิยอมจำก อ ำเภอ 
             หรอืเขตทอ้งทีอ่ำศยั และระบุใหเ้ดก็เดนิทำงไปกบับุคคลใด 
5.    หลกัฐานการเงิน ถ่ำยส ำเนำสมุดเงนิฝำกออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนันบัจำกวนัยื่นวซี่ำ  
จดหมำยรบัรองจำก  ธนำคำร 1 ชุด หรอืหำกมทีรพัยส์นิอย่ำงอื่นใหเ้ตรยีมมำดว้ย 
************************************************************************************************* 
 
ขัน้ตอนการให้ข้อมูลและการนัดยื่นและนัดสมัภาษณ์ 

ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบค ารอ้งน้ีด้วยตวัท่านเองก่อนท าการยื่นวีซ่า 
หากท่านท่ีไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้ค าปรกึษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซ่ึงไม่รวมใน 
ราคาทวัร ์กรณุาแจ้งความจ านงต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ และกรอกข้อมลูให้พรอ้มก่อน เน่ืองจาก ขอ้มูล 
ส่วนใหญ่นัน้เป็นข้อมูลของผูเ้ดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาง 
บริษทัฯ จึงจะด าเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัน้จึงจะท าการนัดวนัและเวลาในการยื่น และท่านสามารถ 
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เตรียมเอกสารตามขอ้มูลเบือ้งต้นพรอ้มกบัค่าวีซ่าน ามาในวนัยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าท่ีเพื่อ 
ขอค าแนะน าเพ่ิมเติม  
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศออสเตรเลยีเป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่ทำ่นจะถูก
ปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรดแต่ง
กำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำง
บรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ จะขอถอื
ว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำกกรณี
ท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและ
แสดงสมุดบญัชเีงนิฝำกฉบบัจรงิแก่สถำนทตูดว้ย  ** 

 ***   ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุ
เท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซีำ่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว ทำงบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำร
เดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั  ***                       

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

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 

ท่ีอยู่ 

โทร 

เงนิเดือน 
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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 
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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 วันที่………..……..…........ 
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 

 

 

 

 
 


