อเมริกาตะวั นตก 9 วั น 6 คืน
ลอสแองเจลิส-ซานดิเอโก้-ลาสเวกัส
ลอสแองเจลิ ส-สนุ กกับโรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ช้อปปิ้ งเอ้าท์เลท
ลาสเวกัส-ท่องเมืองแห่ งแสงสีและคาสิโน-ซานดิเอโก้-USS MID WAY MUSEUM-ชมทุ่ง
ดอกไม้-แวะเยี่ยมสิงโตทะเลที่ La Jolla Cove –ซานต้าโมนิกา้ -The Getty Villa
โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)
ลอสแองเจลิ ส
บาร์สโตร์
ลาสเวกัส

ซานดิ โอโก้

กาหนดการเดิ นทาง

นครแห่งโลกมายาทีท่ ุกคนใฝ่ ฝันอยากมาเยือน โรงถ่ายยูนิเวอรแซล สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ ช้ใน
การถ่ายทาจริงของภาพยนตร์ทโด่
ี ่ งดังเรือ่ งต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ
ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายในราคาขายส่งที ่ BARSTOW FACTORY OUTLET
สถานทีท่ มี ่ ลี กั ษณะพิเศษ เพราะเมืองทัง้ เมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนันให้
ท่านเสียงโชคในสถานคาสิ
่
โน หรือช้อปปิ้ ง และเป็ นเมืองทีม่ ผี คู้ นไปเยือนมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของอเมริกา
ด้วยเป็ นทีตั่ ง้ ของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก
เมืองทีต่ งั ้ อยู่ตดิ กับพรมแดนเม็กซิโกและเป็ นเมืองทีเ่ ก่าแก่ทสี ่ ดุ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย มีความงดงามทาง
ธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย มีแสงแดดอบอุ่น สถานทีเ่ ทีย่ วก็มมี ากมาย เช่น พิพธิ ภัณฑ์ สวนสัตว์ สถานที ่
ท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ อุทยานแห่งชาติ และชายหาด เป็ นต้น
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ปรับราคาทัวร์
26ธ.ค.61

1

วันแรก
14.00 น.

17.10 น.
21.45 น.
23.55 น.
20.25 น.

วันที ส่ อง
เช้า

บ่าย

คา่
วันที ส่ าม
เช้า

สนามบินสุวรรณภูมิ-ไทเป-ลอสแองเจลิ ส
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 ครลอสแองเจลิส โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR016
+++++++++ เครือ่ งบิ นทาการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
ถึงนครลอสแองเจลิ ส (ในวันเดียวกัน) นาท่านผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นครแห่งโลกมายาทีท่ กุ คนใฝ่ ฝันอยากมาเยือน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ลอสแองเจลิ ส-บาร์สโตว์-ลาสเวกัส
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
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 ให้ทา่ นเพลิดเพลินกับเครือ
่ งเล่นพร้อมเลือกซือ้ สินค้าจากโลกภาพยนตร์
(เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ ยวอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
นาท่านเดินสู่ เมืองบาร์สโตว์ เมืองเล็กๆ แต่เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัวโมง)
่
นาท่านช้อปปิ้ งที่ Barstow Factory Outlet ให้ทา่ นช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมราคาขายส่งตรงจาก
โรงงานให้ทา่ นได้เลือกซือ้ สินค้านานาชนิด อาทิเช่น Coach, ลีวายส์, โปโล, ผ้าปูทน่ี อน, เครือ่ งนอน,
เครือ่ งครัว, ของเด็กเล่น, รองเท้ากีฬา, รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์, เนคไท, แว่นตาเรย์แบนด์, กระเป๋ า
Samsonite ทีร่ าคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50% จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูเ่ มืองลาสเวกัส เมือง
ทีต่ งั ้ อยูใ่ นมลรัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา เป็ นสถานทีท่ ช่ี าวอเมริกนั และคนทัวโลก
่
ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป"
(Sin City) ลาสเวกัสเป็ นสถาณทีท
่ ม่ี ลี กั ษณะพิเศษ เพราะเมืองทัง้ เมืองเจริญเติบโตขึน้ มาจากความก้าวหน้า
ของกิจการการพนันเป็ นแรงดึงดูดหลักให้นกั ท่องเทีย่ วหลังไหลเข้
่
ามาต่อมาก็ได้พฒ
ั นาไปสูธ่ ุรกิจบริการ
ใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึง่ ล้วนแล้วแต่มคี วามโอ่
อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าทีอ่ น่ื ในโลก จะหาได้คอ่ นข้างยากทีจ่ ะมีบ่อนการพนันและโรงแรมมา
รวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ลาสเวกัส- อิ สระทัง้ วัน หรือเลือกซื้อทัวร์แกรนด์แคนยอน
รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม แล้วให้ทา่ นอิสระตามอัธยาศัย ท่านอาจจะเลือก เสีย่ งโชคในสถาน
คาสิโนหรือช้อปปิ้ งหรือซือ้ ทัวร์ไปชมแกรนด์แคนยอน เวสท์รมิ (Grand Canyon West Rim) และเดินบน
สกายวอล์ค (Sky Walk) จุดชมวิวรูปเกือกม้าทีส่ ร้างจากกระจกพิเศษสามารถรองรับน้าหนักได้ในปริมาณ
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มหาศาล ให้ทา่ นได้ชมแกรนด์แคนย่อนซึง่ เป็ นปฎิมากรรมอันมหึมามหาศาลทีธ่ รรมชาติสร้างขึน้ ในช่วงเวลา
ประมาณ 2,000 ล้านปี เป็ นหุบเขาทีม่ คี วามยาวถึง 446 กม. จุดทีก่ ว้างทีส่ ดุ 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึง
เป็ นสิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก (กรุณาติ ดต่อแจ้งความประสงค์ต่อบริ ษทั ทัวร์
ล่วงหน้ าก่อนออกเดิ นทาง เพราะต้องทาการจองล่วงหน้ า ค่าใช้จ่ายต่ อท่าน 4,500 บาท โดยราคา
นี้ ต้องมีผ้รู ่วมคณะเดิ นทางจานวนไม่ตา่ กว่า 15 ท่าน ราคาดังกล่าวรวมอาหารกลางวันให้ท่าน
เรียบร้อยแล้ว) หรือให้ทา่ นอิสระช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสีย่ งโชคตามอัธยาศัย และใน
ยามค่าคืนท่านสามารถ ท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นทีถ่ นน The Strip หรือ จะเสีย่ งโชคกับ
เกมส์พนันต่างๆ ในสถานคาสิโนหรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึง่ แต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่าง
กันออกไปแล้วแต่ คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น ชมโชว์โจรสลัด โชว์ภเู ขาไฟระเบิด โชว์น้าพุทส่ี วยงาม
ตระการตา ( ท่านสามารถซื้อรายการโชว์พเิ ศษ Jubilee Show กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ) (อิ สระอาหาร
กลางวัน และอาหารคา่ )
เข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที ส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันที ห่ ้า
เช้า

ลาสเวกัส- ลอสแองเจลิ ส
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางออกจากเมืองลาสเวกัส นาท่านเดินทางข้ามรัฐเนวาด้าเข้าสูร่ ฐั แคลิฟอร์เนียไปยัง นคร
ลอสแองเจลีส นครแห่งโลกมายาทีท่ กุ คนใฝ่ ฝันอยากมาเยือนทัง้ ดิสนียแ์ ลนด์, โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล ทีใ่ ช้ใน
การถ่ายทาจริงของภาพยนตร์ทโ่ี ด่งดังเรือ่ งต่างๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านถ่ายภาพกับป้ าย Hollywood ซึง่ เห็นได้จากภาพยนตร์หลายๆ เรือ่ ง ด้วยป้ ายแห่งนี้เป็ น
สัญลักษณ์ทส่ี าคัญของดินแดนแห่งนี้ ตัง้ อย่างโดดเด่นอยูบ่ นเนินเขามาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1923 เขียนด้วย
ตัวอักษรว่า“HOLLYWOOD” มีสขี าว สูงถึง 14 เมตร เป็ นจุดยอดนิยมของนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งมาถ่ายภาพกับ
ป้ ายแห่งนี้ จากนัน้ นาท่านชมหอดูดาวกริ ฟฟริ น Griffith Observatory หอดูดาวแห่งตัง้ อยูบ่ นภูเขาเม้าท์
ฮอลลีวดู้ ซึง่ สามารถมองเห็นเมืองลอสแอนเจลิสได้อย่างงดงามในยามค่าคืน เปิ ดให้เข้าชมตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1935 จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านถนนฮอลลีว้ดู ทีเ่ บเวอร์รฮ่ี ลิ ล์ ถนนทีร่ วมแหล่งช้อปปิ้ งหรูหรา ชมรอยฝ่ ามือฝ่ า
เท้าของดาราดังฮอลลีวดู้ Hollywood Walk of Fame ให้ทา่ นได้ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราทีท่ า่ นชืน่ ชอบ ณ
“ไชนี ส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ของฮอลลีวดู้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ลอสแองเจลิ ส-ซานดิ เอโก้- ชมสวนดอกไม้- พิ พิธภัณฑ์เรือรบ USS Midway Museum
Balbao Park- ซานดิ เอโก้
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองซานดิ เอโก้ เมืองทีต่ งั ้ อยูต่ ดิ กับพรมแดนเม็กซิโกและเป็ นเมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย มีความงดงามทางธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย มีแสงแดดอบอุน่ สถานทีเ่ ทีย่ วก็ม ี
มากมาย เช่น พิพธิ ภัณฑ์ สวนหย่อม สวนสัตว์ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ อุทยานแห่งชาติ และ
ชายหาดทีม่ คี วามยาวกว่า 100 กิโลเมตรเลยทีเดียว จึงเป็ นเมืองพักตากอากาศทีม่ ชี อ่ื เสียงที่สดุ อีกแห่งของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านชม The Flower Fields

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

3

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันที ห่ ก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

วันที เ่ จ็ด
เช้า

ซึง่ ดอกไม้เกือบทัง้ ทุง่ ของทีน่ ่ีคอื ดอก Ranunculus ซึง่ มีหลายสีมาก ทัง้ ขาว ส้ม เหลือง ชมพู แดง ม่วงเข้ม
บางแปลงปลูกแยกเป็ นสีๆ บางแปลงปลูกปนกันสีสนั สวยงามราวสายรุง้ (ไม่รวมค่ารถบริการพาชมสวนที ่
ต้องจ่ายเพิม่ ต่างหาก)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมพิ พิธภัณฑ์ USS Midway Museum พิพธิ ภัณฑ์เรือรบขนาดใหญ่สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ด้าน
ในของพิพธิ ภัณฑ์มนี ิทรรศการมากกว่า 60 รายการ และเครื่องบินอีก 26 ลา ซึง่ ในอดีตเรือรบนี้มที หาร
มากกว่า 225,000 นาย ประจาการอยูท่ เ่ี รือนี้ หากใครต้องการรูร้ ายละเอียดเกีย่ วกับส่วนต่างๆ ของเรือก็จะมี
บริการเป็ นเครือ่ งเล่นบันทึกเสียงบรรยายเกีย่ วกับสถานีนนั ้ ๆ ก่อนอิสระให้ทา่ นชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนัน้ ท่านเดินทางสู่ Balboa Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทต่ี งั ้ อยูก่ ลางใจเมืองซานดิเอโก้ มีพน้ื ที่ 1,200
เอเคอร์ ทีส่ าคัญสวนสาธารณะแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของสิง่ สาคัญ อาทิเช่น หอระฆังแคลิฟอร์เนียร์ทาวเวอร์ ทีม่ ี
ระฆัง 100 ใบ จะลันทุ
่ กๆ 15 นาทีและเป็ นสถานที่ ทีต่ ดิ กับชายแดนฝั ง่ เม็กซิโกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ซานดิ เอโก้-ชมย่านเมืองเก่า-Las America Premium Outlets - Seaport Village-ซานดิ เอโก้
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเยีย่ มชมย่านเมืองเก่าซานดิ เอโก้ หรือ Old Town State Historic Park คืออุทยาน
ประวัตศิ าสตร์เมืองเก่าซานดิเอโก้ ทีบ่ ่งบอกถึงเรือ่ งราวของเม็กซิกนั และอเมริกนั ในสมัยก่อน รวมถึงมี
ร้านค้าและร้านอาหารไว้คอยบริการ อุทยานแห่งนี้กอ่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 1820 โดยทหารชาวเม็กซิกนั เต็มไปด้วย
อาคารทางประวัตศิ าสตร์ ซึง่ ได้รบั การบูรณะแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูบ่ ริเวณใกล้ชายแดนประเทศสหรัฐฯและเม็กซิโก ช้อปปิ้ ง "เอาท์เล็ทมอลล์" ใหญ่อกี แห่ง
หนึ่งชือ่ "ลาสอเมริกาส์พรีเมียมเอาท์เล็ทส์ Las America Premium Outlets (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30
นาที) ทีน่ ่ีมรี า้ นค้าน้อยใหญ่ประมาณ 100 ร้าน ซึง่ จะเป็ นศูนย์รวมของบรรดาร้านค้าปลีกชัน้ นาซึง่ วางขาย
สินค้าของตนในราคาประหยัดให้กบั นักช้อปปิ้ งทัง้ หลาย อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งจนได้เวลาอันสมควรนาท่าน
กลับสูซ่ านดิเอโก้ จากนัน้ ให้ทา่ นได้แวะ Sea Port Village แหล่งช้อปปิ้ งบรรยากาศชิลล์ๆริมทะเลของซานดิ
เอโก้ เป็ นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารทะเล ร้านคาเฟ่ หลากหลายสไตล์ โดยเปิ ดทาการใกล้ๆกับท่าเรือมา
ตัง้ แต่ปี 1980 ซึง่ ในช่วงบ่ายๆเย็นๆทีน่ ่ีจะคึกคักด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นชม
บรรยากาศริมทะเลหรือนังพั
่ กผ่อนอริยาบทจิบกาแฟหรือช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ทอ้ งถิน่ (เพื่อความสะดวก
ในการท่องเที่ ยวหรือช้อปปิ้ งอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย)
จากนัน้ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ซานดิ เอโก้-La Jolla Cove-ซานต้าโมนิ ก้า- The Getty Villa -Citadel Outlets- ลอสแองเจลิ ส
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสูน่ ครลอสแองเจลิส ระหว่างทางนาท่านแวะชม La Jolla Cove ณ จุดชมวิวที่
สามารถชมสิงโตทะเลทีม่ านอนอาบแดดบนโขดหินริมทะเลได้ ซึง่ ทีน่ ่ีเป็ นจุดท่องเทีย่ วยอดนิยมที่
นักท่องเทีย่ วนิยมมาทากิจกรรมต่างๆอาทิ ขีจ่ กั ยาน อาบแดด ตกปลา รวมทัง้ เดินเล่นช้อปปิ้ งกัน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซานต้าโมนิ ก้า ทางตะวันตกของลอสแองเจลิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.30 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองท่าและมีชายหาดทีม่ ชี อ่ื เสียงเมืองหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียให้ทา่ นอิสระกับการเทีย่ ว
ชมบรรยากาศ California Beach ทีซ่ านตาโมนิกา้ ท่านสามารถเดินเล่นชมท่าเรือ Santa Monica Pier ทีจ่ ดั
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บ่าย

คา่

แต่งสไตล์ Old-Fashioned Amusement Park และถนนสาม Third Street ทีม่ สี นิ ค้าแบรนด์ดงั ร้านอาหาร
แบบชาวอเมริกนั ให้ทา่ นได้ เดินเล่นชมบรรยากาศท้องถิน่ อย่างจุใจ
(เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ ยวหรือช้อปปิ้ งอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
นาท่านชม The Getty Villa หรือทีเ่ รียกกันว่า J.Paul Getty Museum at the Getty Villa in Malibu ที่
จาลองเอา Villa DeiPapiri ซึง่ เป็ นบ้านของคหบดีสมัยโรมัน ว่ากันว่าบ้านทีจ่ าลองมานี้มอี ยูจ่ ริงและยูค่ นละ
ฟากกับภูเขาไฟวิสเุ วียสกับเมืองปอมเปอีในเมืองเนเปิ้ ลประเทศอิตาลี ซึง่ การทีว่ ลิ ล่านี้สามารถสร้างขึน้ มา
ได้นนั ้ เกิดจากการรวบรวมผังบ้านต่างๆ ของเมืองในสมัยโรมันทีว่ ่ามาแล้วเรียบเรียงใหม่ โดยสร้างขึน้ มาให้
เหมือนจริงทีส่ ดุ ซึง่ สถานทีต่ งั ้ ของ Getty Villa นี้ อยูบ่ นเนินสูงมองลงมาเป็ นทะเลเหมือนทีเ่ นเปิ้ ลเช่นกัน
จากนัน้ นาท่านสูซ่ ิ ทาเดลเอาท์เลทเซ็นเตอร์ Citadel Outlets ซึง่ สถานทีช่ อ้ ปปิ้ งมีสถานทีต่ งั ้ ทีใ่ หญ่และ
เป็ นเอาท์เล็ทใหญ่ทส่ี ดุ ในนครลอสแองเจลิส มีบริเวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนม
ดังทัง้ หลายทีม่ รี า้ นค้าอยูม่ ากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30 – 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม
เหมาะสาหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M ,ดังทัง้ หลายทีม่ รี า้ นค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน
และราคาลดถึง 30% – 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสาหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น
Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY และอืน่ ๆ อีกมากมาย อิสระให้
ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนังจิ
่ บชา กาแฟ ทีม่ าจาหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิน

วันที แ่ ปด

ลอสแองเจลิ ส-ไทเป

00.30

เหิรฟ้ าจากลอสแองเจลิส สูส่ นามบินเถาหยวน กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR015

วันที เ่ ก้า

ไทเป-กรุงเทพฯ

05.45 น.
08.25 น.

เดินทางถึงไทเป เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR211
***เดินทางเดือน พ.ค.2562 เปลีย่ นเป็ นไฟล์ท BR075 เวลา 08.30-11.15****
บินถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ.....

11.10 น.

****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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
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อัตราค่าเดิ นทาง

ปรับราคาทัวร์
26ธ.ค.61

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

อัตราค่าบริ การ

อเมริ กาตะวันตก 9 วัน 6 คืน/ BR
ลอสแองเจลิ ส-ลาสเวกัส-ซานดิ เอโก้
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น

30 มี.ค.- 07 เม.ย.

13-21 เม.ย.

01-09 พ.ค.

88,900
86,900
83,900
13,000
49,300

91,900
90,500
87,500
13,000
49,900

87,900
86,500
83,500
14,500
50,300

**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**
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 มักจะไม่มีเตียงเสริ มหรือเตียงที ส่ าม กรณี
ที เ่ ป็ นผู้ใหญ่ และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ ง่ ห้อง หรือเด็กที พ่ กั กับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ ง่ ห้อง จะต้องพักด้วยกันโดย
ไม่มีเตียงเสริ 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-ลอสแองเจลิส- กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
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 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room)
กรณีทเ่ี ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดีย่ วเพิม่ หรือพักห้องละ 3 ท่านโดยไม่ม ี
เตียงเสริม
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ และ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทปิ เพิม่ ได้)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่
อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 26
ธ.ค.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงือ่ นไข
ของสายการบิน
 ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 23 กิโลกรัมต่อ1ใบ (จากัด 2 ใบ / ท่าน)
 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
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
 ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากโดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
่
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรือ
อืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั ประกันภัย
ต่าง ๆ
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทาง 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
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การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกมากกว่า 45 วันทาการ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน (เงือ่ นไขตามที่
ทางสายการบินเรียกเก็บ) และหากมีการดาเนินการในการยื่นวีซ่าแล้ว ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมในการยืน่ วี
ซ่าท่านละ 7,800 บาท
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาค่าทัวร์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดยืน่ วีซ่าแล้วและไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่า
ธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าท่านละ 7,800 บาท
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื
เงินมัดจา กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ

o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และ
มีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การ
ยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ ๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนัก
ส่วนทีเ่ กิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่
ชัดเจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืน
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เงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุ
ใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่
ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนั น้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
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
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

** หมายเหตุสาคัญ สาหรับท่านที่ประสงค์จะเดิ นทางต่อ หลังจากจบโปรแกรมทัวร์ **
(กรุณาแจ้งเจ้าหน้ าที่ฯก่อนว่าไม่กลับพร้อมคณะ ตัง้ แต่ครัง้ แรกที่ติดต่อ)
1.
ตั ๋วภายในประเทศอเมริกา ทีท่ ่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอื่นหลังจากจบโปรแกรมแล้วนัน้ ท่านสามารถทีจ่ ะ
เลือกซือ้ เอง หรือ ให้บริษทั ฯ จัดการให้ได้ แต่กรุณาสอบถามบริษทั ฯ ก่อนว่าควรซือ้ ได้หรือยัง คือ ต้องรอให้บริษทั ฯ คอนเฟิ ร์มว่า
ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคุณว่าออกตั ๋วภายในอเมริกาของคุณได้!!! เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลีย่ นแปลงได้ เช่น
เปลีย่ นเป็ นกลับสูก่ รุงเทพ จากเมืองอื่นๆทีไ่ ม่ตรงตามโปรแกรม 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 เพราะจะเป็ นเวลาเดียวกับทีค่ ณะฯ จะเดินทางมาถึงสนามบินของปลายทางเพือ่ จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เทีย่ วบิน
ในประเทศของอเมริกา ต้องมาให้ถงึ สนามบินก่อนเวลา 2 ชัวโมง
่ , ต่างประเทศ 3 ชัวโมง)
่
ดังนัน้ ถ้าเทีย่ วบินของท่านออกเดินทางก่อน
เวลา ท่านจะต้องเสียเงินค่านังแท็
่ กซีม่ าทีส่ นามบินเอง ประมาณ 60 เหรียญ และท่านจะต้องสละสิทธิโปรแกรมต่
างๆ ของทัวร์ทท่ี ่านได้
์
จ่ายเงินมาแล้ว
3.
เมื่อท่านตัดสิ นใจแยกกลับหลังคณะแล้วตั ๋วกลับของท่านจากอเมริกาสู่กรุงเทพฯ ท่านสามารถแจ้งว่ากลับ
เมื่อไรก่อนออกจากเมืองไทยเท่านัน้ เพราะถ้าหลังจากเดิ นทางแล้ว ตั ๋วของท่านไม่สามารถเลื่อนวันเดิ นทางได้อีก เนื่ องจาก
เป็ นตั ๋วราคากรุป๊ ต้องเดินทางตามวันทีก่ าหนดเท่านัน้ ถ้าท่านไม่เดินทางท่านก็ตอ้ งไปซือ้ ตั ๋วใหม่กลับเอง โดยที่ต ั ๋วเก่าก็ไม่สามารถ
รีฟันเงิ นคืนได้
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4.
เมื่อท่านแยกกลับหลังคณะแล้ว ท่านยังมีต ั ๋วกลับกรุงเทพฯ อยู่ กรุณาระวังเสมอว่าตั ๋วกลับของท่านออก
เดินทางกลับจากเมืองไหนสูก่ รุงเทพ และเวลาเท่าไร เพื่อทีถ่ า้ ท่านต้องเดินทางจากเมืองอื่นเพื่อมาใช้ตั ๋วกลับกรุงเทพ ท่านต้องมาถึง
สนามบินทีเ่ ป็ นเมืองท่าก่อนกลับกรุงเทพ 4 ชัวโมงก่
่
อนการเดินทาง
*** 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 คาร้องทีม่ อี ายุมากกว่า 20 ปี ขน้ึ ไป จะต้องมีคุณสมบัตขิ องตัวเองในการทีจ่ ะได้รบั วีซ่าชัวคราวประเภทธุ
่
รกิจหรือท่องเทีย่ ว **
ข้อมูลทัวไป
่
1. วีซ่าไม่ใช่เครื่องหมายรับประกันการเข้าสหรัฐฯ เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ณ
ด่านตรวจจะเป็ นผูต้ ดั สินว่า ท่านสามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้หรือไม่ รวมถึงระยะเวลาทีท่ ่านมีสทิ ธิพานักในสหรัฐฯ
2. อายุของวีซ่า คือ ระยะเวลาทีท่ ่านสามารถใช้เพื่อเดินทางไปสหรัฐ แต่ไม่ได้หมายความว่าผูข้ อวีซ่า จะสามารถพานักในสหรัฐฯ
ได้ตามกาหนดระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ในวีซ่า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การตัดสินของเจ้าหน้าทีส่ านักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ
สหรัฐฯขในการกาหนดระยะเวลาทีท่ ่านสามารถพานักได้ในสหรัฐ
3. ในระหว่างการเดินทาง บริษทั สายการบินหรือบริษทั เรือท่องเทีย่ วจะให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม I-94 สีขาวขนาดสัน้ ซึง่ จะ
เกีย่ วข้องกับการเดินทางของท่าน ท่านจะต้องกรอกและลงชื่อกากับในแบบฟอร์มนี้ เมื่อท่านเดินทางเข้าสหรัฐฯ แบบฟอร์มนี้
จะถูกติดด้วยลวดเย็บกระดาษลงในหนังสือเดินทางของท่าน โดยขะมีหมายเหตุจาก สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ
สหรัฐฯ ทีแ่ จ้งเกีย่ วกับระยะเวลาทีท่ ่านมีสทิ ธิพานักอยูใ่ นสหรัฐฯ
*** หากท่านประสงค์จะอยู่นานกว่านัน้ ท่านจะต้องยื่นคาร้องขอ ยืดเวลาการพานักกับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ
สหรัฐฯ โดยการยื่นคาร้องของท่านไม่ได้เป็ นเครื่องหมายรับประกันว่า ระยะเวลาทีท่ ่านมีสทิ ธิพานักอยู่ในสหรัฐฯ จะถูกยืดออกไป
** ลูกจ้างทีต่ อ้ งการขอวีซ่าเพื่อร่วมเดินทางไปสหรัฐฯ พร้อมกับนายจ้าง จะต้องส่งสาเนาการจ้างงานพร้อมกับ เอกสารคาร้องขอวี
ซ่า **
ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคาร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นคาร้องไม่ครบถ้วน คาร้องของท่าน
จะไม่ถกู พิ จารณา..
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
(กรุณานาหนังสือเดินทางฉบับเก่าทีม่ ี
วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)
2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จานวน 2 ใบ
ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายจะต้องเป็ นพืน้ หลังสีขาวเท่านัน้ เปิ ดหู, ห้าม
สวมแว่นตาดาหรือหมวก สัดส่วนใบหน้ าต้องเกิ น 90 เปอร์เซ็นต์ของ
พืน้ ที่รปู ถ่าย
3. สาเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประจาตัวประชาชน (เด็กใช้สาเนาสูตบิ ตั ร) – ทะเบียน
สมรสหรือใบหย่า
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4.

4. หลักฐานการทางาน
4.1 1 กรณีเป็ นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากทีท่ างานเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวนั ทีเ่ ริม่ ทางานเมื่อใด
ตาแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันทีเ่ ท่าไรถึงวันทีเ่ ท่าไร เอกสารออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ย่นื หลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียน
พาณิชย์ ,หนังสือรับรองบริษทั ทีม่ ชี ่อื ผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการอยู่ คัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
4.3 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด เอกสารออกไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันยื่นวีซ่า
4.4 กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี ถ้าผูป้ กครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผูป้ กครองทีไ่ ม่ได้เดินทางทา
หนังสือยินยอมจากอาเภอหรือเขตท้องทีอ่ าศัย
4.5 กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บดิ าและมารดาทาหนังสือยินยอมจาก อาเภอ
หรือเขตท้องทีอ่ าศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
5. หลักฐานการเงิ น ถ่ายสาเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือนอัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า
จดหมายรับรองจาก ธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพย์สนิ อย่างอื่นให้เตรียมมาด้วย
*************************************************************************************************
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
เตรียมเอกสารตามข้อมูลเบือ้ งต้นพร้อมกับค่าวีซ่านามาในวันยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้ าที่เพื่อ
ขอคาแนะนาเพิ่ มเติ ม
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง
บริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
***
กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
์
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน้ จะต้องยืน่ เดีย่ วและ
แสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุ
เท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา่ ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการ
์
เดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก ***
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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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

สถานที่ทางานสุดท้ าย
(ก่ อนทางานปั จจุบัน)

การศึกษาชัน้ สูงสุด

คู่สมรส

ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
โทร
เงินเดือน
วันที่เริ่มงาน
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
โทร
เงินเดือน
วันที่เริ่มงาน
**กรณีเป็ นแม่ บ้าน หรื อเกษียณอายุ กรุ ณากรอกข้ อมูลที่ทางานสุดท้ าย***
ชื่อสถานศึกษา
ระดับที่จบ
ปี การศึกษาที่จบ
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
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บุตร 1

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

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

