ซานฟรานซิสโก –มอนเทอเรย์ -โซลแวง-ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส
เที่ยวอเมริกาอย่างแตกต่าง…. สัมผัสบรรยากาศเมืองริมทะเล
ที่ข้ ึนชื่อว่าสวยที่ส ุดของอเมริกาในเส้นแปซิฟิกโคสต์
ซานฟรานซิสโก –ชมสวน Japanese Garden Tea-ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก
Fisherman’s Wharf-Pier 39 –สะพานโกลเด้นเกท
Walt Disney Family Museum เที่ยวเมืองชาวแดนิชแห่งเดียวในอเมริกาที่โซลแวง
เมืองซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส และสนุกกับโรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)
ซานฟรานซิ สโก
มอนเทอเรย์

เมืองเศรษฐกิจทีม่ ขี นาดใหญ่ ให้ท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงาน
วิศวกรรมอันล้ าเลิศ และชมวิวเกาะอัลคาทรัสทีอ่ ดีตเคยเป็ นทีค่ มุ ขังนักโทษอเมริกา
เมืองชายฝั ง่ ทะเลทีม่ ชี อื ่ เสียงทางด้านการท่องเทีย่ วทีส่ วยงามและได้รบั ความนิยมมากแห่งหนึง่ ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย เป็ นเมืองทีอ่ บอวลไปด้วยบรรยากาศชิลล์ๆริมฝั ง่ ทะเลของรัฐแคลิฟอร์เนีย
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โซลแวง

เมืองทีไ่ ด้ชอื ่ ว่า Danish town ทีอ่ ยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ รกราก
ของชาวเดนมาร์ก-อเมริกนั ทีย่ า้ ยมาปั กหลักตัง้ แต่ปี 1911 เป็ นเมืองทีมี่ สถาปั ตยกรรมแบบแดนิช
ซานต้าบาร์บาร่า
เมืองทีถ่ ูกขนานนามว่า “ริเวียร่าแห่งอเมริกา” ด้วยสถานทีตั่ ง้ ทีตั่ ง้ อยู่ชายฝั ง่ ทะเลทีล่ อ้ มรอบด้วยภูเขาอัน
สวยงาม
กิ ลรอยพรีเมีย่ มเอ้าท์เลท ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ดงั ทีพ่ รีเมียมเอ้
่ าท์เลท
ลอสแองเจลิ ส
นครแห่งโลกมายาทีท่ ุกคนใฝ่ ฝันอยากมาเยือน โรงถ่ายยูนิเวอรแซล สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ ช้ใน
การถ่ายทาจริงของภาพยนตร์ทโด่
ี ่ งดังเรือ่ งต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ

กาหนดการเดิ นทาง

วันแรก
14.00 น.

17.10 น.
21.45 น.
23.30 น.
18.30 น.

วันที ส่ อง
เช้า

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

ปรับราคาทัวร์
26ธ.ค.61

สนามบินสุวรรณภูมิ-ไทเป-ซานฟรานซิ สโก
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวเี อแอร์ แถว R ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ทา่ นก่อนขึน้ เครือ่ ง
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากกรุงเทพฯ สูไ่ ทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR068
(เดินทางเดือนเม.ย.-พ.ค.2562 เวลาบินเปลีย่ นเป็ น 16.25-21.15)
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ให้ทา่ นแวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสูน่ ครซานฟรานซิสโก โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR028
+++++++++ เครือ่ งบิ นทาการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
ถึงนครซานฟรานซิ สโก (ในวันเดียวกัน) นาท่านผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ตวั เมืองซานฟรานซิ สโก นครมหาเสน่หแ์ ห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เป็ นเมือง
สาคัญของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็ นผูน้ าทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรม ตัง้ อยูร่ ะหว่างอ่าวซานฟราน
ซิสโกและชายฝั ง่ แปซิฟิคถือเป็ นเมืองทีน่ ่าไปเยืยนมากทีส่ ดุ อีกเมืองหนึ่งของอเมริกา ด้วยธรรมชาติอนั
งดงาม ทัง้ ภูมปิ ระเทศแบบหุบเขาและทัศนียภาพริมอ่าว สภาพอากาศทีไ่ ม่รอ้ นและหนาวจนเกินไป อีกทัง้ ยัง
มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอันถือเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก อย่างสะพานโกลเด้นท์เกทด้วย
จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ซานฟรานซิ สโก-ยอดเขาทวิ นพีค-สะพานโกลเด้นท์เกท-ล่องเรือชมอ่าว-Fisherman’s Wharf-Pier 39
สวน Japanese Garden Tea อันโด่งดัง- The Walt Disney Family Museum-ซานฟรานซิ สโก
รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชมเมือง ซานฟรานซิ สโก San Francisco นครทีม่ ี
มนต์เสน่หแ์ ห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ นำท่ำนขึน้ ยอดเขาทวิ นพีค (Twin Peaks) เพือ่ ให้ทำ่ นได้ชม
ทิวทัศน์อนั งดงามของเมืองซานฟรานซิสโก ชมสะพานโกลเด้นท์เกท (Golden Gate Bridge) สัญลักษณ์
ของเมืองซานฟรานซิสโก สะพานแขวนทีท่ าสีแดงสด เพือ่ ป้ องกันไม่ไห้เหล็กซึง่ เป็ นโครงสร้างหลักของ
สะพานเกิดสนิมเนื่องจากเกลือของลมทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก สะพานแห่งนี้ถอื ว่าเป็ นสิง่ มหัศจรรย์ทาง
วิศวกรรมของโลกยุคปั จจุบนั ตัง้ อยูใ่ นเมืองซานฟรานซิสโก เป็ นสะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก
คือมีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร สูง 223.5 เมตร มีโครงสร้างแข็งแรงทีท่ อดข้ามอ่าวทางตอนเหนือของเมือง
ซานฟรานซิสโก จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิ ชเชอร์แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) ในสมัยก่อน
ฟิ ชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็ นเพียงท่าเรือทีช่ าวประมงใช้เป็ นทีซ่ อ้ื ขาย แลกเปลีย่ นสินค้าพวกสัตว์ทะเลทีจ่ บั มาได้
ในแต่ละวันเท่านัน้ เอง แต่ปัจจุบนั นี้สถานทีแ่ ห่งนี้กลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วขึน้ ชือ่ โดยเฉพาะตรงบริเวณ
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กลางวัน
บ่าย

คา่
วันที ส่ ี ่
เช้า

ท่าเรือ 39 หรือ Pier 39 ท่าเรือสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก ซึง่ จะเต็มไปด้วยร้านขายของ
ร้านอาหารขึน้ ชือ่ และมีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งจุดทีด่ งึ ความสนใจให้กบั ผูท้ ม่ี าเยือน
ท่าเรือแห่งนี้นอกจากร้านค้าและร้านอาหารจานวนมากตรงบริเวณท่าเรือ 39 ทีน่ ่ียงั มีจุดทีน่ ่าสนใจอีกอย่าง
คือ สิงโตทะเล ทีม่ านอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว นาท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิ สโก
ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะทีอ่ ดีตเคยเป็ นทีค่ มุ ขังนักโทษอเมริกาและชมสะพานแขวนโกลเด้น
เกท ผลงานวิศวกรรมอันลา้ เลิศปลายยุคปฎิวตั อิ ตุ สาหกรรมทีอ่ อกแบบโดย นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์
และให้ทา่ นถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับสะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ดุ ในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมสวนญี่ปนุ่ Japanese Garden Tea สวนสวยท่ามกลางธรรมชาติทต่ี กแต่งสไตล์ญป่ี ่ ุนทีม่ คี วามงดงาม
อย่างมาก ถือเป็ นสวนญีป่ ่ ุนทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในอเมริกาตัง้ อยูภ่ ายใน Golden Gate Park พรังพร้
่ อมไปด้วยดอกไม้และ
ต้นไม้และสมุนไพรหลากหลายชนิด รวมทัง้ ทะเลสาบ, น้าตกและสายน้า ซึง่ ภายในสวนยังมีอาคารไม้สไตล์ญป่ี ่ ุน
จัดเป็ น Tea House ซึง่ บริการชาและเครือ่ งดื่ม รวมถึงของว่างต่างๆ ไว้บริการในราคาไม่แพง ท่านสามารถนัง่
พักผ่อนคลายอริยาบถหรือจะลองชิมชาญีป่ ่ ุนท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรืน่ ได้ตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านชม The Walt Disney Family Museum เป็ นมิวเซียมทีส่ มบูรณ์ทส่ี ดุ ของผูใ้ ห้กาเนิดมิกกีเ้ ม้าส์ และ
สตูดโิ อระดับโลกอย่างวอลท์ดสิ นีย์ โดยรวบรวมประวัติ ผลงาน แบบร่างเเรกของตัวการ์ตนู ต่างๆทีไ่ ม่น่าจะหาดูได้
จากทีไ่ หน รวมถึงรวบรวมเเละเล่าเรือ่ งราวไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ ของชายผูม้ นี ามว่า Walt Disney
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ซานฟรานซิ สโก-ถนนลอมบาร์ด-อลาโม่สแควร์-กิ ลรอยพรีเมีย่ มเอ้าท์เลท-มอนเทอเรย์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นาท่านชมถนนลอมบาร์ด Lombard Street หรือทีค่ นไทยนิยมเรียกกันว่ำถนนลำบำก ตัง้ อยูใ่ น
ย่ำน Russian Hill เป็ นถนนทีค่ ดเคีย้ วทีส่ ดุ ในโลก สร้ำงขึน้ มำตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2465 เพือ่ เชื่อมถนนไฮด์กบั ถนน
ลิเวนเวิรท์ โดยไต่ลงมำตำมเนินชัน 40 องศำ ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขำลง ระหว่ำงทำงคดเคีย้ วนี้
ตกแต่งต้นไม้และดอกไม้สวยงำมและมีบนั ไดคนเดินทัง้ สองข้ำงทำง จากนัน้ นาท่านสูอ่ ลั ลาโม่สแควร์ Alamo
Square เพือ่ ชมและถ่ายรูปภายนอกกับสถาปั ตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วคิ ตอเรียผสมผสานกับวัฒนธรรม
แบบอเมริกาทีร่ จู้ กั กันในนาม Painted Ladies หนึ่งในสถานทีย่ อดฮิตทีฮ่ อลลีวดู้ นิยมมาถ่ายทาภาพยนตร์
และเป็ นสถานทีท่ ช่ี าวอเมริกนั นิยมมาถ่าย Pre Wedding กันมากทีส่ ดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูก่ ิ ลรอยพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
ให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งที่
Gilroy Premium Outlet ทีม่ สี นิ ค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิเช่น Adidas, Nike, Puma, Aldo,
Asics, Banana Republic, Boss, Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, Columbia, Converse,
DKNY, Ecco, Gap, Guess, Samsonite ทีร่ าคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50%
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูเ่ มืองมอนเทอเรย์ Monterey เมืองชายฝั ง่ ทะเลทีม่ ชี อ่ื เสียงทางด้านการ
ท่องเทีย่ วทีส่ วยงามและได้รบั ความนิยมมากแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็ นเมืองทีอ่ บอวลไปด้วย
บรรยากาศชิลล์ๆริมฝั ง่ ทะเลของรัฐแคลิฟอร์เนีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มอนเทอเรย์-คันเนรี โรว์ - Lovers Point Park-โซลแวง
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
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จากนัน้ นาท่านชมเมืองมอนเทอเรย์ เมืองทีม่ คี วามสาคัญทางด้านประวัตศิ าสตร์และชือ่ เสียงในเรือ่ งความ
อุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของชีวติ ทางทะเล ซึง่ ได้แก่ สิงโตทะเล , นากทะเล , สาหร่ายทะเล,
ปลาโลมา และสัตว์ทะเลอืน่ ๆอีกเป็ นจานวนมาก นอกจากนี้ยงั เป็ นทีต่ งั ้ ของหมูบ่ า้ นชาวประมงดัง้ เดิม รวมไป
ถึงอุตสาหกรรมโรงงานปลากระป๋ องทีม่ ชี อ่ื เสียง แต่เมือ่ เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จึงทาให้โรงงานปิ ดตัวลงไป
นาท่านชมย่านคันเนรีโรว์ Cannery Row ย่านริมน้าทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับอุตสาหกรรมการ
ผลิตปลาซาร์ดนี กระป๋ อง ซึง่ ถูกทาให้เป็ นทีร่ จู้ กั โดยนักเขียนอเมริกนั ชือ่ จอห์น สไตน์เบค จากนวนิยาย
ภาษาอังกฤษ เรือ่ ง คันเนรี โรว์ ซึง่ ถูกตีพมิ พ์ในปี 1945 และถูกถ่ายทาเป็ นภาพยตร์ในปี 1982
จากนัน้ ชมฟิ ชเชอร์แมนวาร์ฟ ท่าเทียบเรือชาวประมงทีม่ คี วามสาคัญทางด้านประวัตศิ าสตร์ ในปี 1960
เป็ นตลาดขายส่งปลา ซึง่ ปั จจุบนั กลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียง ซึง่ เรียงรายไปด้วยร้านอาหารทะเล
ร้านขายของทีร่ ะลึก, ร้านเครือ่ งประดับ , หอศิลป์ , ห้างสรรพสินค้า เป็ นต้นจากนัน้ นาท่านแวะถ่ายรูปกับจุด
ชมวิว Lovers Point Park จุดชมวิวและสวนสาธารณะริมหน้าผาเล็กๆทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งใน Pacific Grove
และเป็ นทีท่ น่ี กั ท่องเทีย่ วนิยมมาอาบแดด พายเรือคายัค ขีจ่ กั รยานหรือปิ กนิกริมชายหาดกันเป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองโซลแวง Solvang เมืองทีไ่ ด้ชอ่ื ว่า Danish Town ทีอ่ ยู่ทางตอนเหนือของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย เมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ รกรากของชาวเดนมาร์ก-อเมริกนั ทีย่ า้ ยมาปั กหลักตัง้ แต่ปี 1911 ทา
ให้ได้รบั วัฒนธรรมของชาวแดนิช อาคารบ้านเรือนต่างๆ ตกแต่งด้วยสีสนั สดใส มีทงั ้ ร้านค้า ร้านขายของที่
ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านไอติม เป็ นต้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านชม
เมืองโซลแวง ชม Old Admission Santa Ines ก่อตัง้ โดยนักบุญฟรานซิส เป็ นโบสถ์เก่าแก่ทส่ี ร้างขึน้ ตัง้ แต่
ปี 1804 และเป็ น 1 ใน 21 โบสถ์ทถ่ี กู สร้างขึน้ ตามชายฝั ง่ ทะเลแปซิฟิกอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นาท่านชม
และถ่ายรูปกับจัตุรสั ทิโวลีและกังหันลมอันเป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็ นชุมชนของชาวดัชช์ ให้ทา่ นได้เก็บ
ภาพบรรยากาศน่ารักของเมืองโซลแวงตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นช้อปปิ้ งเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกน่ารักๆฝากคน
ทางบ้าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
โซลแวง- ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิ ส
รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม
จำกนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองชายฝั ง่ ทะเลแปซิฟิกทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าสวยงามทีส่ ดุ ที่ เมืองซานต้าบาร์บาร่า เมืองที่
ถูกขนานนามว่า “ริเวียร่าแห่งอเมริกา” ด้วยอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ของเมืองนี้มงุ หลังคาสีสม้ แดงและ
ตัง้ อยูช่ ายฝั ง่ ทะเลทีล่ อ้ มรอบด้วยภูเขาอันสวยงามสุดบรรยาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านสู่สะพานท่าเรือ Stearns Wharf สะพานไม้ทท่ี ท่ี อดยาวเข้าไปในทะเล โดยด้านหน้าจะมีรปู
ปั น้ ปลาโลมาตัง้ ตะหง่านเป็ นสัญลักษณ์ ล้อมรอบไปด้วยชายหาดสีทองส่องแสงระยิบระยับของทะเลแปซิฟิก
ใกล้ๆกันจะเป็ นท่าจอดเรือยอร์ช ร้านอาหาร นาท่านชม Santa Barbara Courthouse ซึง่ เป็ นสถานที่
สาคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง สร้างเสร็จเมือ่ ปี 1929 ออกแบบโดยสถาปนิก Charles Willard Moore ตัว
อาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ Spanish Colonial Revival ซึง่ ประกอบด้วยอาคารหลักทัง้ หมด 4 หลัง
ภายในมีสว่ นทีน่ ่าสนใจหลายอย่าง อาทิ The Mural Room, The Law Library, Sunken Garden ภายใน
ตกแต่งด้วยกระเบือ้ งและหินสีลวดลายสวยงามตระการตา และในบริเวณเดียวกันนี้ยงั มีหอนาฬิกา El
Mirador Clock Tower จุดชมวิวประจาเมืองทีม่ คี วามสูงถึง 26 เมตร ซึง่ สามารถเห็นวิวมุมสูงของเมือง
ซานต้าบาร์บาร่าได้ 360 องศา ก่อนนาท่านสู่ถนน State Street ถนนทีเ่ ป็ นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ งของ
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แบรนด์เนมและห้างชือ่ ดัง รวมถึงร้านค้าร้านอาหารเก๋ๆ มากมาย อิสระให้ทา่ นเดินเล่นพักผ่อนหรืออิสระ
ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าหรืออิ สระท่องเที่ ยวอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูน่ ครลอสแองเจลิ ส นครแห่งโลกมายาทีท่ กุ คนใฝ่ ฝันอยากมาเยือน (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ลอสแองเจลิ ส-ซานต้าโมนิ ก้า-The Getty Villa-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ลอสแองเจลิ ส
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง ซานต้าโมนิ ก้า ตัง้ อยูท่ ำงตะวันตกของลอสแองเจลิส (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) เป็ นเมืองท่ำและมีชำยหำดทีม่ ชี อ่ื เสียงเมืองหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียให้ทำ่ นอิสระกับกำร
เทีย่ วชมบรรยำกำศ California Beach ทีซ่ ำนตำโมนิกำ้ ท่ำนสำมำรถเดินเล่นชมท่ำเรือ Santa Monica Pier
ทีจ่ ดั แต่งสไตล์ Old-Fashioned Amusement Park และถนนสำม Third Street ทีม่ สี นิ ค้ำแบรนด์ดงั
ร้ำนอำหำรแบบชำวอเมริกนั ให้ทำ่ นได้ เดินเล่นชมบรรยำกำศท้องถิน่ อย่ำงจุใจ
จากนัน้ นาท่านชม The Getty Villa หรือทีเ่ รียกกันว่า J.Paul Getty Museum at the Getty Villa in Malibu
ทีจ่ าลองเอา Villa DeiPapiri ซึง่ เป็ นบ้านของคหบดีสมัยโรมันมาไว้ทน่ี ่ี ว่ากันว่าบ้านทีจ่ าลองมานี้มอี ยูจ่ ริง
และอยูค่ นละฟากกับภูเขาไฟวิสเุ วียสกับปอมเปอีในเมืองเนเปิ้ ลประเทศอิตาลี ซึง่ การทีว่ ลิ ล่านี้สามารถสร้าง
ขึน้ มาได้นนั ้ เกิดจากการรวบรวมผังบ้านต่างๆ ของเมืองในสมัยโรมันแล้วมาเรียบเรียงใหม่ โดยสร้างขึน้ มาให้
เหมือนจริงทีส่ ดุ ซึง่ สถานทีต่ งั ้ ของ Getty Villa นี้ อยูบ่ นเนินสูงมองลงมาเป็ นทะเลเหมือนทีเ่ นเปิ้ ลเช่นกัน
จากนัน้ นาท่านสูโ่ รงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ในเนื้อทีก่ ว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบือ้ งหลังเทคนิคและ
ขัน้ ตอนของการถ่ายทาภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬารทีใ่ ช้ในการถ่ายทาจริงของ
ภาพยนตร์ทโ่ี ด่งดังเรือ่ งต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนทีใ่ ช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์เรือ่ ง
ดังจากฮอลลีวดู้ ตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครือ่ งเล่นทันสมัย Back to the Future, Jurassic Park,
Terminator เป็ นต้น (เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ ยวอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
ให้ทา่ นเพลิดเพลินกับเครือ่ งเล่นพร้อมเลือกซือ้ สินค้าจากโลกภาพยนตร์ต่อ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง
กลับสูน่ ครลอสแองเจลิส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ลอสแองเจลิ ส-ช้อปปิ้ ง-สนามบิน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านถ่ายภาพกับป้ าย Hollywood ซึง่ เห็นได้จากภาพยนตร์หลายๆ เรือ่ ง ด้วยป้ ายแห่งนี้เป็ นสัญลักษณ์ท่ี
สาคัญของดินแดนแห่งนี้ ตัง้ อย่างโดดเด่นอยูบ่ นเนินเขามาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1923 เขียนด้วยตัวอักษรว่า
“HOLLYWOOD” มีสขี าว สูงถึง 14 เมตร เป็ นจุดยอดนิยมของนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งมาถ่ายภาพกับป้ ายแห่งนี้
จากนัน้ นาท่านชมหอดูดาวกริ ฟฟริ น Griffith Observatory หอดูดาวแห่งตัง้ อยูท่ ส่ี วนสาธารณะกริฟฟิ ท
บนภูเขาเม้าท์ฮอลลีวดู้ ซึง่ สามารถมองเห็นเมืองลอสแอนเจลิสได้อย่างงดงามในยามค่าคืน เปิ ดให้เข้าชม
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1935 จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านถนนฮอลลีว้ดู ทีเ่ บเวอร์รฮ่ี ลิ ล์ ถนนทีร่ วมแหล่งช้อปปิ้ งหรูหรา ชม
รอยฝ่ ามือฝ่ าเท้าของดาราดังฮอลลีวดู้ Hollywood Walk of Fame ให้ทา่ นได้ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่
ท่านชืน่ ชอบ ณ “ไชนี ส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ของฮอลลีวดู้
(เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ ยวหรือช้อปปิ้ งอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
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อิสระให้ทา่ นเดินเล่นช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยย่านใจกลางมหานครลอสแองเจลิส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้ าจากลอสแองเจลิส สูส่ นามบินเถาหยวน กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR015
(เดินทางเดือนมี.ค. -พ.ค.2562 เวลาบินเปลีย่ นเป็ น 00.30-05.45)

23.30
วันที แ่ ปด

ลอสแองเจลิ ส-ไทเป

****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******
วันที เ่ ก้า

ไทเป-กรุงเทพฯ

06.05 น.
07.45 น.
10.40 น.

เดินทางถึงไทเป เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR211
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ.....

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่คาดคิ ดหรือ
มีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ ปิดโดย
มิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์
ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

ปรับราคาทัวร์
26ธ.ค.61

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

อเมริ กาตะวันตก 9 วัน 6 คืน/ BR
ซานฟรานซิ สโก-มอนเทอเรย์โซลแวง
ซานต้าบาร์บาร่า - ลอสแองเจลิ ส
ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ
ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น

อัตราค่าบริ การ
ก.พ.-มี.ค.

27 เม.ย.-05 พ.ค.

18-26 พ.ค.

90,500
88,500
85,500
14,500
52,500

90,900
88,900
85,900
15,500
54,300

91,300
87,900
84,500
14,300
54,800

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบิน**

เพิม่ เงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 7,800 บาท //
และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 900 บาท เรียกเก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง**
**บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง**
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หมายเหตุ***การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน หาก
ผู้โดยสารมีจานวนตา่ กว่าจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางและ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดิ นทาง ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ***
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ ว
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
สาคัญมาก
****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ไม่มีเตียงเสริ มหรือเตียงที ส่ าม กรณี ทีเ่ ป็ น
ผู้ใหญ่ และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ ง่ ห้อง หรือเด็กที พ่ กั กับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ ง่ ห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มี
เตียงเสริ ม ทัง้ นี้ เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิ ดเพลิ งไหม้ในห้องพัก ซึง่ เป็ นเงือ่ นไขสาคัญมากสาหรับโรงแรมในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา *****
****** ตั ๋วโดยสารไม่สามารถเลื่อนกลับได้และกรณี ที่ออกตั ๋วแล้วไม่สามารถทารีฟันด์ได้ กรณี ที่บางท่านต้องการอยู่
ต่อในลอสแองเจลิ สหรือต้องการเดิ นทางในชัน้ ธุรกิ จ ต้องทาเป็ นตั ๋วเดี่ยวเท่านัน้ เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคา
โปรโมชันตั
่ ๋วแบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดิ นทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านัน้
อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินอีวเี อแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ- ซานฟรานซิสโก// ลอสแองเจลิส- กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยัด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (2 ท่ำนต่อห้อง) เนื่องจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room)
กรณีทเ่ี ดินทำง 3 ท่ำน ท่ำนต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่ำพักเดีย่ วเพิม่ หรือพักห้องละ 3 ท่ำนโดยไม่ม ี
เตียงเสริม
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ และ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทปิ เพิม่ ได้)
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำงคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บำท เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่
อำยุเกิน 75 ปี ได้รบั ควำมคุม้ ครอง 500,000 บำท (ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 26
ธ.ค.2561 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงือ่ นไข
ของสำยกำรบิน
 ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 23 กิโลกรัมต่อ1ใบ (จากัด 2 ใบ / ท่าน)
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 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริ กา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้ าที่ ทวั ร์ยื่นให้คิดค่าบริ การ 7,800 บาท / ท่าน โดยเรียก
เก็บเพิ่ มจากมัดจาค่าทัวร์ปกติ
 ค่าทิ ปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้ าทัวร์ที่เดิ นทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 900 บาทต่อท่าน โดยเรียกเก็บ
พร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครือ่ งดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
 ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตรำเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกแต่ละโรงแรม
 ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์),ไม่มแี จกกระเป๋ ำหรือของทีร่ ะลึก
 ไม่มสี ญ
ั ญำณ Wifi บนรถและไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำกโดยส่วนใหญ่จะขำยเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
่
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือค่ำแปลเอกสำร, ค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ หรือ
อืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำประกันกำรเกิดจำรกรรมหรือภัยธรรมชำตินอกเหนือจำกกำรประกันอุบตั เิ หตุ สำมำรถติดต่อได้จำกบริษทั ประกันภัย
ต่ำง ๆ
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำง 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจำค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
 หำกมีกำรยกเลิกมำกกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเก็บเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบิน (เงือ่ นไขตำมที่
ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บ) และหำกมีกำรดำเนินกำรในกำรยืน่ วีซ่ำแล้ว ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ วี
ซ่ำท่ำนละ 7,800 บำท
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจำค่ำทัวร์
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 21 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดยืน่ วีซ่ำแล้วและไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำที่ 20,000.- บำท และค่ำ
ธรรมเนียมในกำรยืน่ วีซ่ำท่ำนละ 7,800 บำท
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื
เงินมัดจำ กรณีแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ

o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และ
มีเหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำร
ยืนยันจำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
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o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอืน่ ๆ ทีม่ เี หตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมทีก่ องตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ทำ่ นได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ
คนต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำน
ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนัก
ส่วนทีเ่ กิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรือ่ งกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดที่
ชัดเจนในเรือ่ งกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ำ่ นเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพือ่ ให้ทำ่ นได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืน
เงินค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่ นไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุ
ใดในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ทำ่ นไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่
ท่ำน เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม โดยในกรณี ที่พกั 3 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบที่ เสริ มเตียงได้ ดังนัน้ อาจต้องเสียค่าห้องพัก
เดี่ยวเพิ่ มหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริ ม
2. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี า่ งอาบน้า
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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** หมายเหตุสาคัญ สาหรับท่านที่ประสงค์จะเดิ นทางต่อ หลังจากจบโปรแกรมทัวร์ **
(กรุณาแจ้งเจ้าหน้ าที่ฯก่อนว่าไม่กลับพร้อมคณะ ตัง้ แต่ครัง้ แรกที่ติดต่อ)
1.
ตั ๋วภายในประเทศอเมริกา ทีท่ ่ำนจะใช้เดินทำงต่อไปยังเมืองอื่นหลังจำกจบโปรแกรมแล้วนัน้ ท่ำนสำมำรถทีจ่ ะ
เลือกซือ้ เอง หรือ ให้บริษทั ฯ จัดกำรให้ได้ แต่กรุณำสอบถำมบริษทั ฯ ก่อนว่ำควรซือ้ ได้หรือยัง คือ ต้องรอให้บริษทั ฯ คอนเฟิ ร์มว่า
ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคุณว่าออกตั ๋วภายในอเมริกาของคุณได้!!! เพรำะในบำงกรณีโปรแกรมอำจเปลีย่ นแปลงได้ เช่น
เปลีย่ นเป็ นกลับสูก่ รุงเทพ จำกเมืองอื่นๆทีไ่ ม่ตรงตำมโปรแกรม ดังนัน้ ถ้าท่านไปซื้อตั ๋วภายในประเทศของอเมริกา โดยที่บริษทั ฯ
ยังไม่ได้คอนเฟิ ร์ม ว่าทุกอย่างเรียบร้อย ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น
2.
สาหรับตั ๋วภายในประเทศของอเมริกา ที่ท่านซื้อนัน้ เที่ยวบินของท่าน ควรเป็ นเที่ยวบิ นที่ออก เวลาที่คณะ
บิ นกลับกรุงเทพ เพรำะจะเป็ นเวลำเดียวกับทีค่ ณะฯ จะเดินทำงมำถึงสนำมบินของปลำยทำงเพือ่ จะเดินทำงกลับกรุงเทพฯ (เทีย่ วบิน
ในประเทศของอเมริกำ ต้องมำให้ถงึ สนำมบินก่อนเวลำ 2 ชัวโมง
่ , ต่ำงประเทศ 3 ชัวโมง)
่
ดังนัน้ ถ้ำเทีย่ วบินของท่ำนออกเดินทำงก่อน
เวลำ ท่ำนจะต้องเสียเงินค่ำนังแท็
่ กซีม่ ำทีส่ นำมบินเอง ประมำณ 60 เหรียญ และท่ำนจะต้องสละสิทธิโปรแกรมต่
ำงๆ ของทัวร์ทท่ี ่ำนได้
์
จ่ำยเงินมำแล้ว
3.
เมื่อท่านตัดสิ นใจแยกกลับหลังคณะแล้วตั ๋วกลับของท่านจากอเมริกาสู่กรุงเทพฯ ท่ำนสำมำรถแจ้งว่ำกลับ
เมื่อไรก่อนออกจำกเมืองไทยเท่ำนัน้ เพราะถ้าหลังจากเดิ นทางแล้ว ตั ๋วของท่านไม่สามารถเลื่อนวันเดิ นทางได้อีก เนื่ องจาก
เป็ นตั ๋วราคากรุป๊ ต้องเดินทำงตำมวันทีก่ ำหนดเท่ำนัน้ ถ้ำท่ำนไม่เดินทำงท่ำนก็ตอ้ งไปซือ้ ตั ๋วใหม่กลับเอง โดยที่ต ั ๋วเก่าก็ไม่สามารถ
รีฟันเงิ นคืนได้
4.
เมื่อท่านแยกกลับหลังคณะแล้ว ท่านยังมีต ั ๋วกลับกรุงเทพฯ อยู่ กรุณำระวังเสมอว่ำตั ๋วกลับของท่ำนออก
เดินทำงกลับจำกเมืองไหนสูก่ รุงเทพ และเวลำเท่ำไร เพื่อทีถ่ ำ้ ท่ำนต้องเดินทำงจำกเมืองอื่นเพื่อมำใช้ตั ๋วกลับกรุงเทพ ท่ำนต้องมำถึง
สนำมบินทีเ่ ป็ นเมืองท่ำก่อนกลับกรุงเทพ 4 ชัวโมงก่
่
อนกำรเดินทำง
*** หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้ าที่ของบริษทั ได้ตลอดเวลา ***
ข้อมูลเบือ้ งต้นและหลักฐานการทาวีซ่าสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ
สาหรับท่านที่ ไม่มีวีซ่าประเทศอเมริ กา
สาหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริ กา ทางผู้เดิ นทางจะต้องดาเนิ นการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็ นกฎของทางสถานฑูต
ท่านสามารถเข้าไปทาการสมัครเพื่อขอยื่นวีซ่าได้ที่
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
** ผูย้ ่นื คำร้องทีม่ อี ำยุมำกกว่ำ 20 ปี ขน้ึ ไป จะต้องมีคุณสมบัตขิ องตัวเองในกำรทีจ่ ะได้รบั วีซ่ำชัวครำวประเภทธุ
่
รกิจหรือท่องเทีย่ ว **
ข้อมูลทัวไป
่
1. วีซำ่ ไม่ใช่เครื่องหมำยรับประกันกำรเข้ำสหรัฐฯ เจ้ำหน้ำทีข่ องสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและสัญชำติของสหรัฐฯ (USCIS) ณ
ด่ำนตรวจจะเป็ นผูต้ ดั สินว่ำ ท่ำนสำมำรถเดินทำงเข้ำสหรัฐฯ ได้หรือไม่ รวมถึงระยะเวลำทีท่ ่ำนมีสทิ ธิพำนักในสหรัฐฯ
2. อำยุของวีซ่ำ คือ ระยะเวลำทีท่ ่ำนสำมำรถใช้เพื่อเดินทำงไปสหรัฐ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำผูข้ อวีซ่ำ จะสำมำรถพำนักในสหรัฐฯ
ได้ตำมกำหนดระยะเวลำทีร่ ะบุไว้ในวีซ่ำ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กำรตัดสินของเจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและสัญชำติ
สหรัฐฯขในกำรกำหนดระยะเวลำทีท่ ่ำนสำมำรถพำนักได้ในสหรัฐ
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3. ในระหว่ำงกำรเดินทำง บริษทั สำยกำรบินหรือบริษทั เรือท่องเทีย่ วจะให้ท่ำนกรอกแบบฟอร์ม I-94 สีขำวขนำดสัน้ ซึง่ จะ
เกีย่ วข้องกับกำรเดินทำงของท่ำน ท่ำนจะต้องกรอกและลงชื่อกำกับในแบบฟอร์มนี้ เมื่อท่ำนเดินทำงเข้ำสหรัฐฯ แบบฟอร์มนี้
จะถูกติดด้วยลวดเย็บกระดำษลงในหนังสือเดินทำงของท่ำน โดยขะมีหมำยเหตุจำก สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและสัญชำติ
สหรัฐฯ ทีแ่ จ้งเกีย่ วกับระยะเวลำทีท่ ่ำนมีสทิ ธิพำนักอยูใ่ นสหรัฐฯ
*** หำกท่ำนประสงค์จะอยู่นำนกว่ำนัน้ ท่ำนจะต้องยื่นคำร้องขอ ยืดเวลำกำรพำนักกับสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและสัญชำติ
สหรัฐฯ โดยกำรยื่นคำร้องของท่ำนไม่ได้เป็ นเครื่องหมำยรับประกันว่ำ ระยะเวลำทีท่ ่ำนมีสทิ ธิพำนักอยู่ในสหรัฐฯ จะถูกยืดออกไป
** ลูกจ้ำงทีต่ อ้ งกำรขอวีซ่ำเพื่อร่วมเดินทำงไปสหรัฐฯ พร้อมกับนำยจ้ำง จะต้องส่งสำเนำกำรจ้ำงงำนพร้อมกับเอกสำรคำร้องขอวี
ซ่ำ **
ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคาร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นคาร้องไม่ครบถ้วน คาร้องของท่าน
จะไม่ถกู พิ จารณา..
1. หนังสือเดินทำง ต้องมีอำยุใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง
(กรุณำนำหนังสือเดินทำงฉบับเก่ำทีม่ ี
วีซ่ำเข้ำประเทศสหรัฐฯมำแสดงด้วย ถ้ำมี)
2. รูปถ่ำยหน้ำตรงสี ขนำด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จำนวน 2 ใบ
ถ่ำยไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ำยจะต้องเป็ นพืน้ หลังสีขำวเท่ำนัน้ เปิ ดหู, ห้ำม
สวมแว่นตำดำหรือหมวก สัดส่วนใบหน้ าต้องเกิ น 90 เปอร์เซ็นต์ของ
พืน้ ที่รปู ถ่าย
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน - บัตรประจำตัวประชำชน (เด็กใช้สำเนำสูตบิ ตั ร) – ทะเบียน
สมรสหรือใบหย่ำ
4.

หลักฐานการทางาน
4.1 1 กรณีเป็ นลูกจ้ำง จะต้องยื่นจดหมำยจำกทีท่ ำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวนั ทีเ่ ริม่ ทำงำนเมื่อใด
ตำแหน่งอะไร เงินเดือนเท่ำไร ได้ลำหยุดพักจำกวันทีเ่ ท่ำไรถึงวันทีเ่ ท่ำไร เอกสำรออกไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ย่นื หลักฐำนประกอบธุรกิจกำรค้ำ เช่น ใบทะเบียนกำรค้ำ ใบทะเบียน
พำณิชย์ ,หนังสือรับรองบริษทั ทีม่ ชี ่อื ผูเ้ ดินทำงเป็ นกรรมกำรอยู่ คัดสำเนำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ
4.3 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองสถำบันกำรศึกษำเป็ นภำษำอังกฤษ 1 ชุด เอกสำรออกไม่เกิน 1 เดือนนับ
จำกวันยื่นวีซ่ำ
4.4 กรณีอำยุไม่ถงึ 20 ปี ถ้ำผูป้ กครองท่ำนใดท่ำนหนึ่งไม่ได้เดินทำงด้วย ให้ท่ำนผูป้ กครองทีไ่ ม่ได้เดินทำงทำ
หนังสือยินยอมจำกอำเภอหรือเขตท้องทีอ่ ำศัย
4.5 กรณีอำยุไม่ถงึ 20 ปี และถ้ำบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงด้วย ให้บดิ ำและมำรดำทำหนังสือยินยอมจำก อำเภอ
หรือเขตท้องทีอ่ ำศัย และระบุให้เด็กเดินทำงไปกับบุคคลใด
5. หลักฐานการเงิ น ถ่ำยสำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือนอัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจำกวันยื่นวีซ่ำ
จดหมำยรับรองจำก ธนำคำร 1 ชุด หรือหำกมีทรัพย์สนิ อย่ำงอื่นให้เตรียมมำด้วย
*************************************************************************************************
ขัน้ ตอนการให้ข้อมูลและการนัดยื่นและนัดสัมภาษณ์
ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบคาร้องนี้ ด้วยตัวท่านเองก่อนทาการยื่นวีซ่า
หากท่านที่ไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษทั ทัวร์ยินดีให้คาปรึกษาและบริการ โดยจะมีค่าบริการซึ่งไม่รวมใน
ราคาทัวร์ กรุณาแจ้งความจานงต่อเจ้าหน้ าที่บริษทั ฯ และกรอกข้อมูลให้พร้อมก่อน เนื่ องจาก ข้อมูล
ส่วนใหญ่นัน้ เป็ นข้อมูลของผูเ้ ดิ นทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาง
บริษทั ฯ จึงจะดาเนิ นการต่อให้ท่านได้ จากนัน้ จึงจะทาการนัดวันและเวลาในการยื่น และท่านสามารถ
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เตรียมเอกสารตามข้อมูลเบือ้ งต้นพร้อมกับค่าวีซ่านามาในวันยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้ าที่เพื่อ
ขอคาแนะนาเพิ่ มเติ ม
*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศออสเตรเลียเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่ง
กำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติม ทำง
บริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
***
กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
์
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ จะขอถือ
ว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนจะต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำกกรณี
ท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั
ท่ำนนัน้ จะต้องยืน่ เดีย่ วและ
แสดงสมุดบัญชีเงินฝำกฉบับจริงแก่สถำนทูตด้วย **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศตำมทีร่ ะบุ
เท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซำ่ ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว ทำงบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำร
์
เดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก ***
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา
ตอบเป็ นภาษาอังกฤษทุกข้อตัวพิมพ์ใหญ่ ABC
ส่ วนตัว
ท่ านเคยเปลี่ยนชื่อหรือสกุล
สถานภาพ

ช่ื อ
นามสกุล
เคย…ชื่อเดิม ……………….……….…สกุลเดิม...................……..............
ไม่ เคย
โสด
แต่ งงานจดทะเบียน
แต่ งงานไม่ จดทะเบียน
หย่ า
หม้ าย

ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน
เบอร์ มือถือ(ต้ องมี)
E-mail
อาชีพ / ตาแหน่ ง
สถานที่ทางานปั จจุปัน

ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
โทร
เงินเดือน
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สถานที่ทางานสุดท้ าย
(ก่ อนทางานปั จจุบัน)

การศึกษาชัน้ สูงสุด

คู่สมรส

บุตร 1

วันที่เริ่มงาน
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
โทร
เงินเดือน
วันที่เริ่มงาน
**กรณีเป็ นแม่ บ้าน หรื อเกษียณอายุ กรุ ณากรอกข้ อมูลที่ทางานสุดท้ าย***
ชื่อสถานศึกษา
ระดับที่จบ
ปี การศึกษาที่จบ
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
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บุตร 2

บุตร 3

บิดา

มารดา

พี่น้อง 1

พี่น้อง 2

พี่น้อง 3

วัตถุประสงค์ ของการเดินทาง
วันที่เดินทาง
จานวนวันที่เดินทาง
สถานที่พักหรือโรงแรม
บุคคลที่ร่วมเดินทางด้ วย
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศ
AMERICA หรื อไม่

ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
ชื่ออ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยุ่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (จาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่

ชื่อ
โทร
ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ์
ไม่ เคย
เคย วันที่………..……..…........
หมายเลขวีซ่าเดิม............................
เหตุผลการเดนทาง
ธุรกิจ
ท่ องเที่ยว
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ท่ านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศ
CANADA หรื อไม่
ท่ านมีเพื่อน / ญาติ พานักใน
อเมริกา / แคนนาดา หรือไม่

ผู้ออกค่ าใช้ จ่ายการเดินทาง
ประเทศที่เคยเดินทางในระยะ
เวล 5 ปี
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ไม่ เคย
เคย วีซ่าประเทศ..........................................................
ไม่ เคย
เคย วันท่ี ………..……..…........
หมายเลขวีซ่าเดิม............................
เหตุผลการเดนทาง
ธุรกิจ
ท่ องเที่ยว
ไม่ มี
มี ชื่อ-สกุล.................................................................................................
ที่อยู่.........................................................................................................
โทร มือถือ / บ้ าน ....................................................................................
ชื่อ-สกุล หรือบริษัท
ที่อยู่

