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อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน 
 ลอสแองเจลิส-ซานดิเอโก-้ลาสเวกสั 

ลอสแองเจลิส-สนุกกบัโรงถ่ายยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ-ชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลท 
ลาสเวกสั-ท่องเมืองแห่งแสงสีและคาสิโน-ซานดิเอโก-้USS MID WAY MUSEUM-ชมทุ่ง

ดอกไม-้แวะเย่ียมสิงโตทะเลท่ี La Jolla Cove –ซานตา้โมนิกา้-The Getty Villa  

     โดยสายการบินอีวีเอ แอร ์(BR)  
 

ลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาทีทุ่กคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน โรงถ่ายยนูิเวอรแซล สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ชใ้น
การถ่ายท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่งต่างๆ เช่น คงิคอง จอวส ์ฯลฯ 

บารส์โตร ์ ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายในราคาขายสง่ที ่BARSTOW FACTORY OUTLET 
ลาสเวกสั  สถานทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษ เพราะเมอืงทัง้เมอืงเจรญิเตบิโตขึ้นมาจากความกา้วหน้าของกจิการ การพนนัให้

ท่านเสีย่งโชคในสถานคาสโิน หรอืชอ้ปป้ิง และเป็นเมอืงทีม่ผีูค้นไปเยอืนมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของอเมรกิา
ดว้ยเป็นทีต่ัง้ของอุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนย่อน 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองโลก 

ซานดิโอโก้ เมอืงทีต่ัง้อยู่ตดิกบัพรมแดนเมก็ซโิกและเป็นเมอืงทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุของรฐัแคลฟิอรเ์นีย  มคีวามงดงามทาง
ธรรมชาต ิอากาศเยน็สบาย มแีสงแดดอบอุ่น สถานทีเ่ทีย่วกม็มีากมาย เช่น พพิธิภณัฑ ์สวนสตัว ์สถานที ่
ท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์อุทยานแหง่ชาต ิและชายหาด เป็นตน้ 

 

ก าหนดการเดินทาง   30มี.ค. - 07เม.ย. / 13-21 เม.ย. / 01-09 พ.ค.2562 
 

ปรับราคาทัวร์ 
26ธ.ค.61 
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วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู-ไทเป-ลอสแองเจลิส 
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 
23.55 น. เดนิทางสูน่ครลอสแองเจลสิ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR016 

       +++++++++ เครือ่งบินท าการบินข้ามเส้นแบง่เวลาสากล +++++++++ 
20.25 น. ถึงนครลอสแองเจลิส (ในวนัเดียวกนั) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  
 นครแหง่โลกมายาทีท่กุคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง ลอสแองเจลิส-บารส์โตว-์ลาสเวกสั 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

  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 ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเล่นพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากโลกภาพยนตร์ 
 (เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

บ่าย  น าทา่นเดนิสู ่เมืองบารส์โตว ์เมอืงเลก็ๆ แต่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัว่โมง) น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่Barstow Factory Outlet ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาขายสง่ตรงจาก
โรงงานใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Coach, ลวีายส,์ โปโล, ผา้ปทูีน่อน, เครือ่งนอน, 
เครือ่งครวั, ของเดก็เล่น, รองเทา้กฬีา, รองเทา้หนงัทมิเบอรแ์ลนด,์ เนคไท, แว่นตาเรยแ์บนด,์ กระเป๋า 
Samsonite ทีร่าคาถกูกว่าเมอืงไทยถงึ 50% จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มืองลาสเวกสั  เมอืง
ทีต่ัง้อยูใ่นมลรฐัเนวาดา้ สหรฐัอเมรกิา เป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกินัและคนทัว่โลก ใหฉ้ายาวา่ "เมอืงแหง่บาป" 
(Sin City) ลาสเวกสัเป็นสถาณทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษ เพราะเมอืงทัง้เมอืงเจรญิเตบิโตขึน้มาจากความกา้วหน้า
ของกจิการการพนนัเป็นแรงดงึดดูหลกัใหน้กัทอ่งเทีย่วหลัง่ไหลเขา้มาต่อมากไ็ดพ้ฒันาไปสูธุ่รกจิบรกิาร
ใกลเ้คยีง ไดแ้ก ่โรงแรม ศนูยแ์สดงสนิคา้ ศนูยป์ระชมุ รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ ซึง่ลว้นแลว้แต่มคีวามโอ่
อา่อลงัการ และขนาดใหญ่มากกว่าทีอ่ืน่ในโลก จะหาไดค้อ่นขา้งยากทีจ่ะมบี่อนการพนนัและโรงแรมมา
รวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบรเิวณใกลเ้คยีงกนัเหมอืนกบัเมอืงลาสเวกสั  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2
ชัว่โมง) 

ค า่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
             จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ลาสเวกสั- อิสระทัง้วนั หรือเลือกซ้ือทวัรแ์กรนดแ์คนยอน 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   แลว้ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั ทา่นอาจจะเลอืก เสีย่งโชคในสถาน

คาสโินหรอืชอ้ปป้ิงหรอืซือ้ทวัรไ์ปชมแกรนดแ์คนยอน เวสทร์มิ (Grand Canyon West Rim) และเดนิบน
สกายวอลค์ (Sky Walk) จุดชมววิรปูเกอืกมา้ทีส่รา้งจากกระจกพเิศษสามารถรองรบัน ้าหนกัไดใ้นปรมิาณ
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มหาศาล ใหท้า่นไดช้มแกรนดแ์คนยอ่นซึง่เป็นปฎมิากรรมอนัมหมึามหาศาลทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ในชว่งเวลา
ประมาณ 2,000 ลา้นปี เป็นหบุเขาทีม่คีวามยาวถงึ 446 กม. จุดทีก่วา้งทีส่ดุ 29 กม. และลกึเกอืบ 2 กม. จงึ
เป็นสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาต ิ1 ใน 10 ของโลก  (กรณุาติดต่อแจ้งความประสงคต่์อบริษทัทวัร์
ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง เพราะต้องท าการจองล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 4,500 บาท โดยราคา
น้ีต้องมีผู้ร่วมคณะเดินทางจ านวนไม่ต า่กว่า 15 ท่าน ราคาดงักล่าวรวมอาหารกลางวนัให้ท่าน
เรียบร้อยแล้ว) หรอืใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ศนูยก์ารคา้ภายในเมอืง หรอืเสีย่งโชคตามอธัยาศยั  และใน
ยามค ่าคนืทา่นสามารถ ทอ่งราตรเีมอืงลาสเวกสั โดยการเดนิเล่นทีถ่นน The Strip หรอื จะเสีย่งโชคกบั
เกมสพ์นนัต่างๆ ในสถานคาสโินหรอืพบกบัการแสดงโชวข์องโรงแรมต่างๆ ซึง่แต่ละโรงแรม กจ็ะแตกต่าง
กนัออกไปแลว้แต่ คอนเซป็ทข์องโรงแรม อาทเิชน่ ชมโชวโ์จรสลดั โชวภ์เูขาไฟระเบดิ โชวน์ ้าพทุีส่วยงาม
ตระการตา ( ทา่นสามารถซื้อรายการโชวพ์เิศษ Jubilee Show กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัร ์)   (อิสระอาหาร
กลางวนั และอาหารค า่) 

  เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่  ลาสเวกสั- ลอสแองเจลิส 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
  น าทา่นเดนิทางออกจากเมอืงลาสเวกสั น าทา่นเดนิทางขา้มรฐัเนวาดา้เขา้สูร่ฐัแคลฟิอรเ์นยีไปยงั นคร

ลอสแองเจลีส  นครแหง่โลกมายาทีท่กุคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืนทัง้ดสินียแ์ลนด,์ โรงถ่ายยนูิเวอรแ์ซล ทีใ่ชใ้น
การถ่ายท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่งต่างๆ  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  จากนัน้น าทา่นถ่ายภาพกบัป้าย Hollywood ซึง่เหน็ไดจ้ากภาพยนตรห์ลายๆ เรือ่ง ดว้ยป้ายแหง่นี้เป็น

สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของดนิแดนแหง่นี้ ตัง้อยา่งโดดเด่นอยูบ่นเนินเขามาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1923 เขยีนดว้ย
ตวัอกัษรว่า“HOLLYWOOD” มสีขีาว สงูถงึ 14 เมตร เป็นจดุยอดนิยมของนกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมาถ่ายภาพกบั
ป้ายแหง่นี้ จากนัน้น าทา่นชมหอดดูาวกริฟฟริน Griffith Observatory หอดดูาวแหง่ตัง้อยูบ่นภเูขาเมา้ท์
ฮอลลวีูด้ ซึง่สามารถมองเหน็เมอืงลอสแอนเจลสิไดอ้ยา่งงดงามในยามค ่าคนื เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1935 จากนัน้น าทา่นสู ่ย่านถนนฮอลลีวู้ด ทีเ่บเวอรร์ีฮ่ลิล ์ถนนทีร่วมแหล่งชอ้ปป้ิงหรหูรา ชมรอยฝ่ามอืฝ่า
เทา้ของดาราดงัฮอลลวีูด้ Hollywood Walk of Fame ใหท้า่นไดถ้่ายรปูสญัลกัษณ์ของดาราทีท่า่นชืน่ชอบ ณ 
“ไชนีส เธียรเ์ตอร”์ โรงภาพยนตรท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของฮอลลวีูด้  

ค า่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
             จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า ลอสแองเจลิส-ซานดิเอโก้- ชมสวนดอกไม้- พิพิธภณัฑเ์รือรบ USS Midway Museum 
                     Balbao Park- ซานดิเอโก้ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองซานดิเอโก้ เมอืงทีต่ัง้อยูต่ดิกบัพรมแดนเมก็ซโิกและเป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ของรฐัแคลฟิอรเ์นีย  มคีวามงดงามทางธรรมชาต ิอากาศเยน็สบาย มแีสงแดดอบอุน่ สถานทีเ่ทีย่วกม็ี
มากมาย เชน่ พพิธิภณัฑ ์สวนหยอ่ม สวนสตัว ์สถานทีท่อ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์อทุยานแหง่ชาต ิและ
ชายหาดทีม่คีวามยาวกว่า 100 กโิลเมตรเลยทเีดยีว จงึเป็นเมอืงพกัตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงที่สดุอกีแหง่ของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  จากนัน้น าทา่นชม The Flower Fields 



 

WC USA (LAX-LAS-SAN) 9D6N/ BR Mar-May 2019-**Revised 2 “เพ่ิมเง่ือนไขทา้ยรายการทวัร์”--แกไ้ข 2 Jan2019**   4 
 

ซึง่ดอกไมเ้กอืบทัง้ทุง่ของทีน่ี่คอื ดอก Ranunculus ซึง่มหีลายสมีาก ทัง้ขาว สม้ เหลอืง ชมพ ูแดง มว่งเขม้ 
บางแปลงปลกูแยกเป็นสีๆ  บางแปลงปลกูปนกนัสสีนัสวยงามราวสายรุง้ (ไมร่วมคา่รถบรกิารพาชมสวนที ่
ตอ้งจ่ายเพิม่ต่างหาก) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
บ่าย  น าทา่นชมพิพิธภณัฑ ์USS Midway Museum พพิธิภณัฑเ์รอืรบขนาดใหญ่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ดา้น

ในของพพิธิภณัฑม์นีิทรรศการมากกว่า 60 รายการ และเครื่องบนิอกี 26 ล า ซึง่ในอดตีเรอืรบนี้มทีหาร
มากกว่า 225,000 นาย ประจ าการอยูท่ีเ่รอืนี้ หากใครตอ้งการรูร้ายละเอยีดเกีย่วกบัสว่นตา่งๆ ของเรอืกจ็ะมี
บรกิารเป็นเครือ่งเล่นบนัทกึเสยีงบรรยายเกีย่วกบัสถานนีัน้ๆ กอ่นอสิระใหท้า่นชมและถ่ายรปูตามอธัยาศยั  

 จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่Balboa Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูก่ลางใจเมอืงซานดเิอโก ้มพีืน้ที ่1,200 
เอเคอร ์ทีส่ าคญัสวนสาธารณะแหง่นี้เป็นทีต่ัง้ของสิง่ส าคญั อาทเิชน่ หอระฆงัแคลฟิอรเ์นียรท์าวเวอร ์ทีม่ ี
ระฆงั 100 ใบ จะลัน่ทกุๆ 15 นาทแีละเป็นสถานที ่ทีต่ดิกบัชายแดนฝัง่เมก็ซโิกดว้ย 

ค า่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
             จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก ซานดิเอโก้-ชมย่านเมืองเก่า-Las America Premium Outlets - Seaport Village-ซานดิเอโก้ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมย่านเมืองเก่าซานดิเอโก้ หรอื Old Town State Historic Park คอือุทยาน
ประวตัศิาสตรเ์มอืงเกา่ซานดเิอโก ้ทีบ่่งบอกถงึเรือ่งราวของเมก็ซกินัและอเมรกินัในสมยักอ่น รวมถงึมี
รา้นคา้และรา้นอาหารไวค้อยบรกิาร อทุยานแหง่นี้กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 1820 โดยทหารชาวเมก็ซกินั เตม็ไปดว้ย
อาคารทางประวตัศิาสตร ์ซึง่ไดร้บัการบรูณะแลว้   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าทา่นเดนิทางสูบ่รเิวณใกลช้ายแดนประเทศสหรฐัฯและเมก็ซโิก ชอ้ปป้ิง "เอาทเ์ลท็มอลล"์ ใหญ่อกีแหง่

หนึ่งชือ่ "ลาสอเมรกิาสพ์รเีมยีมเอาทเ์ลท็ส ์Las America Premium Outlets (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 
นาท)ี   ทีน่ี่มรีา้นคา้น้อยใหญ่ประมาณ 100 รา้น ซึง่จะเป็นศนูยร์วมของบรรดารา้นคา้ปลกีชัน้น าซึง่วางขาย
สนิคา้ของตนในราคาประหยดัใหก้บันกัชอ้ปป้ิงทัง้หลาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงจนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่น
กลบัสูซ่านดเิอโก ้จากนัน้ใหท้า่นไดแ้วะ Sea Port Village แหล่งชอ้ปป้ิงบรรยากาศชลิล์ๆ รมิทะเลของซานดิ
เอโก ้เป็นแหล่งรวมรา้นคา้ รา้นอาหารทะเล รา้นคาเฟ่หลากหลายสไตล ์โดยเปิดท าการใกล้ๆ กบัทา่เรอืมา
ตัง้แต่ปี 1980 ซึง่ในชว่งบ่ายๆเยน็ๆทีน่ี่จะคกึคกัดว้ยกจิกรรมต่างๆมากมาย  อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชม
บรรยากาศรมิทะเลหรอืนัง่พกัผอ่นอรยิาบทจบิกาแฟหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดท์อ้งถิน่  (เพ่ือความสะดวก
ในการท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั) 

             จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จด็ ซานดิเอโก้-La Jolla Cove-ซานต้าโมนิก้า- The Getty Villa -Citadel Outlets- ลอสแองเจลิส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูน่ครลอสแองเจลสิ ระหวา่งทางน าทา่นแวะชม La Jolla Cove ณ จุดชมววิที่

สามารถชมสงิโตทะเลทีม่านอนอาบแดดบนโขดหนิรมิทะเลได ้ซึง่ทีน่ี่เป็นจุดทอ่งเทีย่วยอดนิยมที่
นกัทอ่งเทีย่วนิยมมาท ากจิกรรมต่างๆอาท ิขีจ่กัยาน อาบแดด ตกปลา รวมทัง้เดนิเล่นชอ้ปป้ิงกนั   
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซานต้าโมนิก้า ทางตะวนัตกของลอสแองเจลสิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.30 ชัว่โมง)  เป็นเมอืงทา่และมชีายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเมอืงหนึ่งของรฐัแคลฟิอรเ์นียใหท้า่นอสิระกบัการเทีย่ว
ชมบรรยากาศ California Beach ทีซ่านตาโมนิกา้ ทา่นสามารถเดนิเลน่ชมทา่เรอื Santa Monica Pier ทีจ่ดั
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แต่งสไตล ์Old-Fashioned Amusement Park และถนนสาม Third Street ทีม่สีนิคา้แบรนดด์งั รา้นอาหาร
แบบชาวอเมรกินัใหท้า่นได ้เดนิเล่นชมบรรยากาศทอ้งถิน่อยา่งจุใจ  
(เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

บา่ย  น าท่านชม The Getty Villa หรอืทีเ่รยีกกนัว่า J.Paul Getty Museum at the Getty Villa in Malibu ที่
จ าลองเอา Villa DeiPapiri ซึง่เป็นบา้นของคหบดสีมยัโรมนั ว่ากนัว่าบา้นทีจ่ าลองมานี้มอียูจ่รงิและยูค่นละ
ฟากกบัภเูขาไฟวสิเุวยีสกบัเมอืงปอมเปอใีนเมอืงเนเป้ิลประเทศอติาล ี ซึง่การทีว่ลิล่านี้สามารถสรา้งขึน้มา
ไดน้ัน้ เกดิจากการรวบรวมผงับา้นต่างๆ ของเมอืงในสมยัโรมนัทีว่่ามาแลว้เรยีบเรยีงใหม ่โดยสรา้งขึน้มาให้
เหมอืนจรงิทีส่ดุ ซึง่สถานทีต่ัง้ของ Getty Villa นี้ อยูบ่นเนินสงูมองลงมาเป็นทะเลเหมอืนทีเ่นเป้ิลเชน่กนั 
จากนัน้น าทา่นสูซิ่ทาเดลเอาท์เลทเซน็เตอร ์ Citadel Outlets ซึง่สถานทีช่อ้ปป้ิงมสีถานทีต่ัง้ทีใ่หญ่และ
เป็นเอาทเ์ลท็ใหญ่ทีส่ดุในนครลอสแองเจลสิ มบีรเิวณใหญ่โตและกวา้งขวาง ประกอบดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นม
ดงัทัง้หลายทีม่รีา้นคา้อยูม่ากกว่า 115 รา้น และราคาลดถงึ 30 – 70 % จากราคาปกตขิองสนิคา้แบรนดเ์นม 
เหมาะส าหรบัทกุทา่น ทกุวยั เชน่ Guess , Nine West , H&M ,ดงัทัง้หลายทีม่รีา้นคา้อยู่มากกว่า 115 รา้น 
และราคาลดถงึ 30% – 70 % จากราคาปกตขิองสนิคา้แบรนดเ์นม เหมาะส าหรบัทกุทา่น ทกุวยั เชน่ 
Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY และอืน่ ๆ อกีมากมาย อสิระให้
ทา่นไดเ้ดนิเล่นหรอืจะเลอืกนัง่จบิชา กาแฟ ทีม่าจ าหน่ายหลากหลายจดุในเอาทเ์ลทแหง่นี้ 

ค า่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 

วนัทีแ่ปด ลอสแองเจลิส-ไทเป 

00.30 เหริฟ้าจากลอสแองเจลสิ สูส่นามบนิเถาหยวน กรงุไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ เท่ียวบินท่ี BR015 

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

วนัทีเ่ก้า ไทเป-กรงุเทพฯ 

05.45 น. เดนิทางถงึไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR211 
  ***เดนิทางเดอืน พ.ค.2562 เปลีย่นเป็นไฟลท์ BR075 เวลา 08.30-11.15**** 
11.10 น. บินถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..... 
 

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

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

ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง 30มี.ค. - 07 เม.ย. / 13-21 เม.ย. / 01-09 พ.ค.2562 
 

อเมริกาตะวนัตก 9  วนั 6 คืน/ BR 
ลอสแองเจลิส-ลาสเวกสั-ซานดิเอโก้ 

อตัราค่าบริการ 
30 มี.ค.- 07 เม.ย. 13-21 เม.ย. 01-09 พ.ค. 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 88,900 91,900 87,900 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 86,900 90,500 86,500 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ) 83,900 87,500 83,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 13,000 13,000 14,500 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 49,300 49,900 50,300 

 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

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

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 
 
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 มกัจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงทีส่าม กรณี
ทีเ่ป็นผู้ใหญ่ และต้องการพกั 3 ท่านต่อหนึง่ห้อง หรือเดก็ทีพ่กักบัผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึง่ห้อง จะต้องพกัด้วยกนัโดย
ไม่มีเตียงเสริม ทัง้น้ีเพือ่หลีกเลีย่งการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรมในประเทศ
สหรฐัอเมริกา ***** 
 

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

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ-ลอสแองเจลสิ- กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

ปรับราคาทัวร์ 
26ธ.ค.61 

เพิม่เง่ือนไขท้ายรายการทัวร์ 
2 ม.ค. 2562 
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 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่หรอืพกัหอ้งละ 3 ทา่นโดยไมม่ี
เตยีงเสรมิ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ และ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่รถรบัสง่และระหวา่งการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ  
  คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได)้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่
อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 26 

ธ.ค.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ   

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

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

 ค่าทิปมคัคเุทศกห์รือหวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ  900 บาทต่อท่าน โดยเรียกเกบ็
พร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
 คา่น ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากโดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอื
อืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยั
ต่าง ๆ  

การช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิมากกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็เงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (เงือ่นไขตามที่
ทางสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารด าเนินการในการยื่นวซี่าแลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ธรรมเนียมในการยืน่วี
ซ่าทา่นละ 7,800 บาท 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์
  หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใดยืน่วซี่าแลว้และไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000.- บาท และคา่ 

ธรรมเนียมในการยืน่วซี่าทา่นละ 7,800 บาท 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นื

เงนิมดัจ า กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และ
มเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการ
ยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไมส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื 

คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนกั
สว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

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

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนื
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เงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุ
ใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่
ทา่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์

 
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 

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

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

 

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

1. ตัว๋ภายในประเทศอเมริกา ทีท่่านจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอื่นหลงัจากจบโปรแกรมแลว้นัน้ท่านสามารถทีจ่ะ
เลอืกซือ้เอง หรอื ใหบ้รษิทัฯ จดัการใหไ้ด ้แต่กรุณาสอบถามบรษิทัฯ ก่อนว่าควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ต้องรอให้บริษทัฯ คอนเฟิรม์วา่
ทุกอยา่งเรียบรอ้ยก่อนและบอกคณุว่าออกตัว๋ภายในอเมริกาของคณุได้!!!  เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได ้เช่น
เปลีย่นเป็นกลบัสูก่รุงเทพ จากเมอืงอื่นๆทีไ่ม่ตรงตามโปรแกรม  ดงันัน้ถ้าท่านไปซ้ือตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา โดยท่ีบริษทัฯ 
ยงัไม่ได้คอนเฟิรม์ วา่ทุกอยา่งเรียบรอ้ย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน   

2. ส าหรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา ท่ีท่านซ้ือนัน้ เท่ียวบินของท่าน ควรเป็นเท่ียวบินท่ีออก เวลาท่ีคณะ
บินกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพือ่จะเดนิทางกลบักรุงเทพฯ (เทีย่วบนิ
ในประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิก่อนเวลา 2 ชัว่โมง , ต่างประเทศ 3 ชัว่โมง) ดงันัน้ ถา้เทีย่วบนิของท่านออกเดนิทางก่อน
เวลา  ท่านจะตอ้งเสยีเงนิค่านัง่แทก็ซีม่าทีส่นามบนิเอง ประมาณ 60 เหรยีญ และท่านจะตอ้งสละสทิธิโ์ปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ีท่่านได้
จ่ายเงนิมาแลว้ 

3. เมื่อท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ท่านสามารถแจง้ว่ากลบั
เมื่อไรก่อนออกจากเมอืงไทยเทา่นัน้  เพราะถ้าหลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไมส่ามารถเลื่อนวนัเดินทางได้อีก เน่ืองจาก
เป็นตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่ าหนดเท่านัน้  ถา้ท่านไม่เดนิทางท่านกต็อ้งไปซือ้ตัว๋ใหม่กลบัเอง โดยท่ีตัว๋เก่ากไ็มส่ามารถ
รีฟันเงินคืนได้ 
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4. เมื่อท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรุณาระวงัเสมอว่าตัว๋กลบัของท่านออก
เดนิทางกลบัจากเมอืงไหนสูก่รุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพื่อทีถ่า้ทา่นตอ้งเดนิทางจากเมอืงอื่นเพื่อมาใชต้ัว๋กลบักรุงเทพ ท่านตอ้งมาถงึ
สนามบนิทีเ่ป็นเมอืงท่าก่อนกลบักรุงเทพ 4  ชัว่โมงก่อนการเดนิทาง 

*** หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 
 
 
 

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

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

2. อายุของวซี่า คอื ระยะเวลาทีท่่านสามารถใชเ้พื่อเดนิทางไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มายความว่าผูข้อวซี่า จะสามารถพ านกัในสหรฐัฯ 
ไดต้ามก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นวซี่า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการตดัสนิของเจา้หน้าทีส่ านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาติ
สหรฐัฯขในการก าหนดระยะเวลาทีท่่านสามารถพ านกัไดใ้นสหรฐั 

3. ในระหว่างการเดนิทาง บรษิทัสายการบนิหรอืบรษิทัเรอืท่องเทีย่วจะใหท้่านกรอกแบบฟอรม์ I-94 สขีาวขนาดสัน้ ซึง่จะ
เกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของท่าน ท่านจะตอ้งกรอกและลงชื่อก ากบัในแบบฟอรม์นี้ เมื่อท่านเดนิทางเขา้สหรฐัฯ แบบฟอรม์นี้
จะถูกตดิดว้ยลวดเยบ็กระดาษลงในหนงัสอืเดนิทางของท่าน โดยขะมหีมายเหตุจาก ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาติ
สหรฐัฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านกัอยูใ่นสหรฐัฯ 

*** หากท่านประสงคจ์ะอยู่นานกว่านัน้ ท่านจะตอ้งยื่นค ารอ้งขอ ยดืเวลาการพ านักกบัส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาติ
สหรฐัฯ โดยการยื่นค ารอ้งของทา่นไม่ไดเ้ป็นเครื่องหมายรบัประกนัว่า ระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านกัอยู่ในสหรฐัฯ จะถูกยดืออกไป 
** ลกูจา้งทีต่อ้งการขอวซี่าเพื่อร่วมเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งสง่ส าเนาการจา้งงานพรอ้มกบัเอกสารค ารอ้งขอวี
ซ่า ** 
 
ผูย้ื่นค ารอ้งขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบค ารอ้งขอวีซ่าดงัต่อไปน้ี หากยื่นค ารอ้งไม่ครบถ้วน ค ารอ้งของท่าน
จะไม่ถกูพิจารณา.. 
1. หนงัสอืเดนิทาง  ตอ้งมอีายุใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  นบัจากวนัเดนิทาง        
      (กรุณาน าหนงัสอืเดนิทางฉบบัเก่าทีม่ ี

 วซี่าเขา้ประเทศสหรฐัฯมาแสดงดว้ย ถา้ม)ี 
2.  รปูถ่ายหน้าตรงส ี ขนาด 2 นิ้ว หรอื 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ  
  ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน  รปูถ่ายจะตอ้งเป็นพืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ เปิดห,ู หา้ม 
 สวมแว่นตาด าหรอืหมวก  สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 90 เปอรเ์ซน็ตข์อง 
 พืน้ท่ีรปูถ่าย   
3.  ส าเนาทะเบยีนบา้น - บตัรประจ าตวัประชาชน (เดก็ใชส้ าเนาสตูบิตัร) – ทะเบยีน
สมรสหรอืใบหย่า 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นและหลกัฐานการท าวีซ่าสหรฐัอเมริกา 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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4.  4.  หลกัฐานการท างาน 
     4.1   1   กรณีเป็นลกูจา้ง จะตอ้งยื่นจดหมายจากทีท่ างานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด โดยระบุวนัทีเ่ริม่ท างานเมื่อใด    
            ต าแหน่งอะไร เงนิเดอืนเท่าไร  ไดล้าหยุดพกัจากวนัทีเ่ท่าไรถงึวนัทีเ่ท่าไร เอกสารออกไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า 
     4.2   กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบธุรกจิการคา้ เช่น ใบทะเบยีนการคา้ ใบทะเบยีน 
            พาณิชย ์,หนงัสอืรบัรองบรษิทัทีม่ชีื่อผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการอยู่ คดัส าเนาไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า 
   4.3   กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด เอกสารออกไม่เกนิ 1 เดอืนนบั
จากวนัยื่นวซี่า 
 4.4   กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี ถา้ผูป้กครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย ใหท้่านผูป้กครองทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางท า   
     หนงัสอืยนิยอมจากอ าเภอหรอืเขตทอ้งทีอ่าศยั 
 4.5   กรณีอายุไมถ่งึ 20 ปี และถา้บดิามารดาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย ใหบ้ดิาและมารดาท าหนงัสอืยนิยอมจาก อ าเภอ 
             หรอืเขตทอ้งทีอ่าศยั และระบุใหเ้ดก็เดนิทางไปกบับุคคลใด 
5.    หลกัฐานการเงิน ถ่ายส าเนาสมุดเงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนันบัจากวนัยื่นวซี่า  
จดหมายรบัรองจาก  ธนาคาร 1 ชุด หรอืหากมทีรพัยส์นิอย่างอื่นใหเ้ตรยีมมาดว้ย 
************************************************************************************************* 
 
ขัน้ตอนการให้ข้อมูลและการนัดยื่นและนัดสมัภาษณ์ 

ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบค ารอ้งน้ีด้วยตวัท่านเองก่อนท าการยื่นวีซ่า 
หากท่านท่ีไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้ค าปรกึษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซ่ึงไม่รวมใน 
ราคาทวัร ์กรณุาแจ้งความจ านงต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ และกรอกข้อมลูให้พรอ้มก่อน เน่ืองจาก ขอ้มูล 
ส่วนใหญ่นัน้เป็นข้อมูลของผูเ้ดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาง 
บริษทัฯ จึงจะด าเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัน้จึงจะท าการนัดวนัและเวลาในการยื่น และท่านสามารถ 
เตรียมเอกสารตามขอ้มูลเบือ้งต้นพรอ้มกบัค่าวีซ่าน ามาในวนัยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าท่ีเพื่อ 
ขอค าแนะน าเพ่ิมเติม  
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถูก
ปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอื
ว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและ
แสดงสมุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแก่สถานทตูดว้ย  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการ
เดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       

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

วันท่ีเร่ิมงาน 

สถานที่ทางานสุดท้าย  
(ก่อนท างานปัจจุบัน) 

ช่ือสถานประกอบการ 

ท่ีอยู่ 

โทร 

เงนิเดือน 

วันท่ีเร่ิมงาน 

**กรณีเป็นแม่บ้าน หรือเกษียณอายุ กรุณากรอกข้อมูลที่ท างานสุดท้าย*** 
การศึกษาชัน้สูงสุด ช่ือสถานศึกษา 

ระดับที่จบ 

ปีการศึกษาที่จบ 

คู่สมรส ช่ือ-สกุล 

วันเดือนปี เกิด 

สถานที่เกิด 
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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 วันท่ี………..……..…........ 
หมายเลขวีซ่าเดมิ............................ 
เหตุผลการเดนทาง ธุรกิจ ท่องเที่ยว 



 

 

 

 

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 

 

 

 

 
 


