เที่ยวอเมริกาอย่างแตกต่าง…. สัมผัสบรรยากาศเมืองริมทะเล
ที่ข้ ึนชื่อว่าสวยที่ส ุดของอเมริกา พร้อมชิมไวน์รสเลิศ
ซานฟรานซิสโก –โซลแวง-ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส-ลาสเวกัส
ซานฟรานซิสโก –ชมสวน Japanese Garden Tea-ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก
่ วเมืองของชาวแดนิชแห่งเดียวในอเมริกาทีโ่ ซลแวง
Fisherman’s Wharf-Pier 39 –สะพานโกลเด้นเกท-เทีย
ชิมไวน์รสเลิศที่ Santa Ynez Valley –เมืองซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส
สนุกกับโรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ลาสเวกัส-ท่องเมืองแห่งแสงสีและคาสิโน-ช้อปปิ้ ง

โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิก
ซานฟรานซิ สโก
โซลแวง

ซานต้าบาร์บาร่า
บาร์สโตร์
ลาสเวกัส
ลอสแองเจลิ ส

กาหนดการเดิ นทาง

เมืองเศรษฐกิจทีม่ ขี นาดใหญ่ ให้ท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงาน
วิศวกรรมอันล้ าเลิศ และชมวิวเกาะอัลคาทรัสทีอ่ ดีตเคยเป็ นทีค่ มุ ขังนักโทษอเมริกา
เมืองทีไ่ ด้ชอื ่ ว่า Danish town ทีอ่ ยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ รกราก
ของชาวเดนมาร์ก-อเมริกนั ทีย่ า้ ยมาปั กหลักตัง้ แต่ปี 1911 เป็ นเมืองทีมี่ สถาปั ตยกรรมแบบแดนิช
นอกจากนี้ยงั ตัง้ อยูใ่ นเขต Santa Ynez Valley ทีม่ ชี อื ่ เสียงในเรือ่ งของไวน์รสเลิศ
เมืองทีถ่ ูกขนานนามว่า “ริเวียร่าแห่งอเมริกา” ด้วยสถานทีตั่ ง้ ทีตั่ ง้ อยู่ชายฝั ง่ ทะเลทีล่ อ้ มรอบด้วยภูเขาอัน
สวยงาม
ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายในราคาขายส่งที ่ Barstow Outlet
สถานทีท่ มี ่ ลี กั ษณะพิเศษ เพราะเมืองทัง้ เมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนันให้
ท่านเสียงโชคในสถานคาสิ
่
โน หรือช้อปปิ้ ง
นครแห่งโลกมายาทีท่ ุกคนใฝ่ ฝันอยากมาเยือน โรงถ่ายยูนิเวอรแซล สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ ช้ใน
การถ่ายทาจริงของภาพยนตร์ทโด่
ี ่ งดังเรือ่ งต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ
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กรุงเทพฯ-ซานฟรานซิ สโก-ซีวิคเซนเตอร์-ยอดเขาทวิ นพีค-สะพานโกลเด้นท์เกท
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิก แถว M ประตูทางเข้าหมายเลข 6-7
เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ทา่ นก่อนขึน้ เครือ่ ง
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากกรุงเทพฯ สูฮ่ ่องกง โดยสายการคาเธ่ยแ์ ปซิ ฟิก เที่ ยวบินที่ CX700
(เดินทางเดือนเม.ย.-พ.ค.2561 เวลาบินจะเปลีย่ นเป็ น 08.15 น.)
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ให้ทา่ นแวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสูน่ ครซานฟรานซิสโก โดยสายการคาเธ่ยแ์ ปซิ ฟิก เที่ ยวบินที่ CX870
(เดินทางเดือนเม.ย.-พ.ค.2561 เวลาบินจะเปลีย่ นเป็ น 14.15-11.50 น.)
+++++++++ 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 ะหว่างอ่าวซาน
ฟรานซิสโกและชายฝั 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 นาท่านเทีย่ วชม
เมือง ซานฟรานซิ สโก San Francisco นครมหาเสน่หแ์ ห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ นาท่านสู่ ซีวิคเซ็น
เตอร์ (Civic Center) ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ ก่อนนาท่านขึน้ ยอดเขาทวิ นพีค (Twin
Peaks) เพือ
่ ให้ทา่ นได้ชมทิวทัศน์อนั งดงามของเมืองซานฟรานซิสโก ชมสะพานโกลเด้นท์เกท (Golden
Gate Bridge) สัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก สะพานแขวนทีท
่ าสีแดงสด เพือ่ ป้ องกันไม่ไห้เหล็กซึง่
เป็ นโครงสร้างหลักของสะพานเกิดสนิมเนื่องจากเกลือของลมทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก สะพานแห่งนี้ถอื ว่า
เป็ นสิง่ มหัศจรรย์ทางวิศวกรรมของโลกยุคปั จจุบนั ตัง้ อยูใ่ นเมืองซานฟรานซิสโก เป็ นสะพานแขวนทีย่ าว
ทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก คือมีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร สูง 223.5 เมตร มีโครงสร้างแข็งแรงทีท่ อดข้ามอ่าวทาง
ตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าพักทีโ่ รงแรม Holiday Inn Civic Center Hotel หรือระดับเทียบเท่า
ซานฟรานซิ สโก--ล่องเรือชมอ่าว-Fisherman’s Wharf-Pier 39-ถนนลอมบาร์ด
อลาโม่สแควร์- Painted Ladies-ชมสวนญีป่ นุ่ Japanese Garden Tea อันโด่งดัง
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิ ชเชอร์แมนวาร์ฟ (Fisherman’s
Wharf) ในสมัยก่อนฟิ ชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็ นเพียงท่าเรือทีช
่ าวประมงใช้เป็ นทีซ่ อ้ื ขาย แลกเปลีย่ นสินค้า
พวกสัตว์ทะเลทีจ่ บั มาได้ในแต่ละวันเท่านัน้ เอง แต่ปัจจุบนั นี้สถานทีแ่ ห่งนี้กลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วขึน้ ชือ่
โดยเฉพาะตรงบริเวณท่าเรือ 39 หรือ Pier 39 ท่าเรือสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก ซึง่ จะเต็มไปด้วย
ร้านขายของ ร้านอาหารขึน้ ชือ่ และมีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งจุดทีด่ งึ ความสนใจให้กบั
ผูท้ ม่ี าเยือนท่าเรือแห่งนี้นอกจากร้านค้าและร้านอาหารจานวนมากตรงบริเวณท่าเรือ 39 ทีน่ ่ียงั มีจุดที่
น่าสนใจอีกอย่างคือ สิงโตทะเล ทีม่ านอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว นาท่านล่องเรือชมอ่าว
ซานฟรานซิ สโก ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะทีอ่ ดีตเคยเป็ นทีค่ มุ ขังนักโทษอเมริกาและชม
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สะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้าเลิศปลายยุคปฎิวตั อิ ตุ สาหกรรมทีอ่ อกแบบโดย นาย โย
เซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ และให้ทา่ นถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับสะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ดุ ในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ถนนลอมบาร์ด Lombard Street หรือทีค่ นไทยนิยมเรียกกันว่าถนนลาบาก ตัง้ อยูใ่ นย่าน
Russian Hill เป็ นถนนทีค
่ ดเคีย้ วทีส่ ดุ ในโลก สร้างขึน้ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2465 เพือ่ เชือ่ มถนนไฮด์กบั ถนนลิเวน
เวิรท์ โดยไต่ลงมาตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างทางคดเคี้ยวนี้
ตกแต่งต้นไม้และดอกไม้สวยงามและมีบนั ไดคนเดินทัง้ สองข้างทาง จากนัน้ นาท่านสูอ่ ลั ลาโม่สแควร์
Alamo Square เพือ
่ ชมและถ่ายรูปภายนอกกับสถาปั ตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วคิ ตอเรียผสมผสานกับ
วัฒนธรรมแบบอเมริกาทีร่ จู้ กั กันในนาม Painted Ladies หนึ่งในสถานทีย่ อดฮิตทีฮ่ อลลีวดู้ นิยมมาถ่ายทา
ภาพยนตร์ และเป็ นสถานทีท่ ช่ี าวอเมริกนั นิยมมาถ่าย Pre Wedding กันมากทีส่ ดุ จากนัน้ นาท่านชมสวน
ญี่ปนุ่ Japanese Garden Tea สวนสวยท่ามกลางธรรมชาติทต่ี กแต่งสไตล์ญป่ี ่ ุนทีม่ คี วามงดงามอย่างมาก
ถือเป็ นสวนญีป่ ่ ุนทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในอเมริกาตัง้ อยูภ่ ายใน Golden Gate Park พรังพร้
่ อมไปด้วยดอกไม้และ
ต้นไม้และสมุนไพรหลากหลายชนิด รวมทัง้ ทะเลสาบ,น้าตกและสายน้า ซึง่ ภายในสวนยังมีอาคารไม้สไตล์
ญีป่ ่ ุนจัดเป็ น Tea House ซึง่ บริการชาและเครือ่ งดื่ม รวมถึงของว่างต่างๆ ไว้บริการในราคาไม่แพง ท่าน
สามารถนังพั
่ กผ่อนคลายอริยาบถหรือจะลองชิมชาญีป่ ่ นุ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรืน่ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าพักทีโ่ รงแรม Holiday Inn Civic Center Hotel หรือระดับเทียบเท่า
ซานฟรานซิ สโก- Gilroy Premium Outlet-โซลแวง
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งที่ Gilroy Premium Outlet ให้ทา่ นช้อปปิ้ งสินค้า
แบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ดงั 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% (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าหรืออิ สระท่องเที่ ยวอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองโซลแวง เมืองทีไ่ ด้ชอ่ื ว่า Danish Town ทีอ่ ยูท่ างตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมือง
เล็กๆ แห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ รกรากของชาวเดนมาร์ก-อเมริกนั ทีย่ า้ ยมาปั กหลักตัง้ แต่ปี 1911 ทาให้ได้รบั
วัฒนธรรมของชาวแดนิช อาคารบ้านเรือนต่างๆ ตกแต่งด้วยสีสนั สดใส มีทงั ้ ร้านค้า ร้านขายของทีร่ ะลึก
ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านไอติม เป็ นต้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านชมเมืองโซล
แวง ชม Old Admission Santa Ines ก่อตัง้ โดยนักบุญฟรานซิส เป็ นโบสถ์เก่าแก่ทส่ี ร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1804
และเป็ น 1 ใน 21 โบสถ์ทถ่ี กู สร้างขึน้ ตามชายฝั ง่ ทะเลแปซิฟิกอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นาท่านชมและ
ถ่ายรูปกับจัตุรสั ทิโวลีและกังหันลมอันเป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็ นชุมชนของชาวดัชช์ ให้ทา่ นได้เก็บ
ภาพบรรยากาศน่ารักของเมืองโซลแวงตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นช้อปปิ้ งเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกน่ารักๆ ฝาก
คนทางบ้าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักโรงแรม Holiday Inn Solvang หรือระดับเทียบเท่า
โซลแวง-ชิ มไวน์ รสเลิ ศ Santa Ynez Valley –ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิ ส
รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม
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กลางวัน
บ่าย

คา่
วันที ห่ ้า
เช้า

บ่าย

จากนัน้ นาท่านชิ มไวน์ รสเลิ ศที่ Santa Ynez Valley แหล่งปลูกองุน่ ซึง่ มีการปลูกองุน่ และผลิตไวน์กนั มาก
แห่งหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย ทาให้ปัจจุบนั เป็ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วมามากมายในแต่ละปี
ก่อนเดินทางสูเ่ มืองชายฝั ง่ ทะเลแปซิฟิกทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าสวยงามทีส่ ดุ เมืองซานต้าบาร์บาร่า เมืองทีถ่ กู ขนานนามว่า
“ริเวียร่าแห่งอเมริกา” ด้วยอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ของเมืองนี้มงุ หลังคาสีสม้ แดงและตัง้ อยูช่ ายฝั ง่ ทะเลทีล่ อ้ มรอบ
ด้วยภูเขาอันสวยงามสุดบรรยาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านสูส่ ะพานท่าเรือ Stearns
Wharf สะพานไม้ทท
่ี ท่ี อดยาวเข้าไปในทะเล โดยด้านหน้าจะมีรปู ปั น้ ปลาโลมาตัง้ ตะหง่านเป็ นสัญลักษณ์ ล้อมรอบ
ไปด้วยชายหาดสีทองส่องแสงระยิบระยับของทะเลแปซิฟิก ใกล้ๆกันจะเป็ นท่าจอดเรือยอร์ช ร้านอาหาร
และอควาเรีย่ มเล็กๆ ให้ทา่ นเดินเล่นชมบรรยากาศอันมีชวี ติ ชีวาน่ารักสดใส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม Santa Barbara Courthouse ซึง่ เป็ นสถานทีส่ าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง สร้างเสร็จเมือ่ ปี 1929
ออกแบบโดยสถาปนิก Charles Willard Moore ตัวอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ Spanish Colonial Revival ซึง่
ประกอบด้วยอาคารหลักทัง้ หมด 4 หลัง ภายในมีสว่ นทีน่ ่าสนใจหลายอย่าง อาทิ The Mural Room, The Law
Library, Sunken Garden ภายในตกแต่งด้วยกระเบือ
้ งและหินสีลวดลายสวยงามตระการตา และในบริเวณเดียวกัน
นี้ยงั มีหอนาฬิกา El Mirador Clock Tower จุดชมวิวประจาเมืองทีม่ คี วามสูงถึง 26 เมตร ซึง่ สามารถเห็นวิวมุมสูง
ของเมืองซานต้าบาร์บาร่าได้ 360 องศา ก่อนนาท่านสูถ่ นน State Street ถนนทีเ่ ป็ นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ งของ
แบรนด์เนมและห้างชือ่ ดัง รวมถึงร้านค้าร้านอาหารเก๋ๆ มากมาย อิสระให้ทา่ นเดินเล่นพักผ่อนหรืออิสระช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูน่ ครลอสแองเจลิ ส นครแห่งโลกมายาทีท่ ุกคนใฝ่ ฝันอยากมา
เยือน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักโรงแรม Courtyard Marriott Baldwin Park Hotel หรือระดับเทียบเท่า
ลอสแองเจลิ ส-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-บาร์สโตว์-ลาสเวกัส
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม จากนัน้ นาท่านเข้าชมและสนุกสนานกับ โรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ใน
เนื้อทีก่ ว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบือ้ งหลังเทคนิคและขัน้ ตอนของการถ่ายทาภาพยนตร์อย่างละเอียด
สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬารทีใ่ ช้ในการถ่ายทาจริงของภาพยนตร์ทโ่ี ด่งดังเรือ่ งต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์
ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์เรือ่ งดังจากฮอลลีวดู้ ตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัย
เครือ่ งเล่นทันสมัย Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เป็ นต้น
(เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ ยวอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
นาท่านเดินสู่ เมืองบาร์สโตว์ เมืองเล็กๆ แต่เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ นาท่านช้อปปิ้ งที่ Barstow
Factory Outlet ให้ทา่ นช้อปปิ้ งสินค้าแบรนเนมราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงานเชิญเลือกซือ้ สินค้า
นานาชนิด อาทิเช่น Coach, ลีวายส์, โปโล, ผ้าปูทน่ี อน, เครือ่ งนอน, เครือ่ งครัว, ของเด็กเล่น, รองเท้ากีฬา,
รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์, เนคไท, แว่นตาเรย์แบนด์, กระเป๋ า Samsonite ทีร่ าคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50%
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านเดินทางข้ามรัฐจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปยังรัฐเนวาด้า
สูเ่ มืองลาสเวกัส เมืองทีต่ งั ้ อยูใ่ นมลรัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา เป็ นสถานทีท่ ช่ี าวอเมริกนั และคนทัวโลก
่
ให้
ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) ลาสเวกัสเป็ นสถาณทีท่ ม่ี ลี กั ษณะพิเศษ เพราะเมืองทัง้ เมืองเจริญเติบโต
ขึน้ มาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็ นแรงดึงดูดหลักให้นกั ท่องเทีย่ วหลังไหลเข้
่
ามาต่อมาก็ได้
พัฒนาไปสูธ่ รุ กิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
ซึง่ ล้วนแล้วแต่มคี วามโอ่อา่ อลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าทีอ่ น่ื ในโลก จะหาได้คอ่ นข้างยากทีจ่ ะมีบ่อนการ
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คา่

พนันและโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าพักโรงแรม Excalibur Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที ห่ ก
เช้า

ลาสเวกัส- อิ สระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์แกรนด์แคนยอน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม แล้วให้ทา่ นอิสระตามอัธยาศัย ท่านอาจจะเลือก เสีย่ งโชคในสถานคาสิโน
หรือช้อปปิ้ งในนครลาสเวกัสหรือซือ้ ทัวร์ไปชมแกรนด์แคนยอน เวสท์รมิ (Grand Canyon West Rim) และ
สกายวอล์ค (Sky Walk) ซึง่ เป็ นปฎิมากรรมอันมหึมามหาศาลทีธ่ รรมชาติสร้างขึน้ ในช่วงเวลาประมาณ
2,000 ล้านปี เป็ นหุบเขาทีม่ คี วามยาวถึง 446 กม. จุดทีก่ ว้างทีส่ ดุ 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็ นสิง่
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก (กรุณาติ ดต่อแจ้งความประสงค์ต่อบริ ษทั ทัวร์ล่วงหน้ าก่อน
ออกเดิ นทาง เพราะต้องทาการจองล่วงหน้ า ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 5,000 บาท โดยราคานี้ ต้องมีผ้รู ่วม
คณะเดิ นทางจานวนไม่ตา่ กว่า 15 ท่าน ราคาดังกล่าวรวมอาหารกลางวันให้ท่านเรียบร้อยแล้ว) หรือ
ให้ทา่ นอิสระช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสีย่ งโชคตามอัธยาศัย และในยามค่าคืนท่านสามารถ
ท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นทีถ่ นน The Strip หรือ จะเสีย่ งโชคกับเกมส์พนันต่างๆ ในสถาน
คาสิโนหรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึง่ แต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ คอน
เซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น ชมโชว์โจรสลัด โชว์ภเู ขาไฟระเบิด โชว์น้าพุทส่ี วยงามตระการตา ( ท่านสามารถ
ซือ้ รายการ โชว์พเิ ศษ Jubilee Show กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ) (อิ สระอาหารกลางวัน และอาหารคา่ )
เข้าพักโรงแรม Excalibur Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที เ่ จ็ด
เช้า

ลาสเวกัส-ออนตาริ โอมิ ลล์-ลอสแองเจลิ ส-สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางออกจากเมืองลาสเวกัส นาท่านเดินทางข้ามรัฐเนวาด้าเข้าสูร่ ฐั แคลิฟอร์เนีย ไปยัง นคร
ลอสแองเจลีส โดยผ่าน ออนตาริ โอ มิ ลล์ (Ontario Mills) ให้ทา่ นมีเวลาเลือกซือ้ สินค้าจาก
ช้อปปิ้ งมอลล์ทม่ี ขี นาดใหญ่กว้างขวางอีกแห่งหนึ่งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายทีล่ ดราคาถูกกว่า
เมืองไทย พร้อมพักผ่อนกับร้านค้า ร้านอาหาร เกมส์รมู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
***เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ ง อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย***
นาท่านเดินทางต่อสู่ นครลอสแองเจลิ ส เมืองใหญ่อนั ดับสองของสหรัฐอเมริกนั ผ่านชมย่านธุรกิจสาคัญ
ย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ สถานทีใ่ ช้มอบรางวัลออสก้านาท่านสู่ ย่านถนน
ฮอลลีว้ดู ทีเ่ บเวอร์รฮ่ี ลิ ล์ ถนนทีร่ วมแหล่งช้อปปิ้ งหรูหรา ชมรอยฝ่ ามือฝ่ าเท้าของดาราดังฮอลลีวดู้
Hollywood Walk of Fame ให้ทา่ นได้ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราทีท่ า่ นชืน่ ชอบ ณ “ไชนี ส เธียร์เตอร์” โรง
ภาพยนตร์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ของฮอลลีวดู้ อิสระให้ทา่ นเดินเล่นช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้ าจากลอสแองเจลิส สูส่ นามบินฮ่องกง โดยสายการคาเธ่ยแ์ ปซิ ฟิก เที่ ยวบินที่ CX881

บ่าย

คา่
23.50 น.

(เดินทางเดือนมี.ค.2561 ไฟล์ทบินเป็ น CX883 เวลา 23.55-05.45+2)

วันที แ่ ปด

ลอสแองเจลิ ส-ฮ่องกง

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

ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

07.40 น.
10.40 น.

เดินทางถึงฮ่องกงเพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการคาเธ่ยแ์ ปซิ ฟิก เที่ ยวบินที่ CX705
(เดินทางช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2561 ไฟลท์บนิ เปลีย่ นเป็ นไฟล์ท CX713 เวลา 09.00-10.45)
บินถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ.....

12.55 น.

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

16-24 ก.พ. / 18-26 มี.ค./ 06-14 เม.ย. / 12-20 ม.ย. 2561

อเมริ กาตะวันตก 9 วัน 6 คืน/ CX
ซานฟรานซิ สโก-โซลแวง-ซานต้าบาร์บาร่า
ลอสแองเจลิ ส-ลาสเวกัส
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

อัตราค่าบริ การ
16-24 ก.พ.

18-26 มี.ค.

06-14 เม.ย.

12-20 เม.ย.

88,900
86,500
84,500
14,500
53,500

91,500
88,900
86,900
16,500
55,800

87,300
84,900
82,900
12,900
51,800

89,500
86,900
84,900
14,500
53,800

***ไม่รวมค่าวีซ่าและบริ การด้านเอกสารวีซ่า ท่านละ 7,800 บาท***

อัตราค่าเดิ นทาง

01-09 พ.ค./ 26 พ.ค.-03 มิ .ย.2561

อเมริ กาตะวันตก 9 วัน 6 คืน/ CX
ซานฟรานซิ สโก-โซลแวง-ซานต้าบาร์บาร่า
ลอสแองเจลิ ส-ลาสเวกัส
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

อัตราค่าบริ การ
01-09 พ.ค.61

26 พ.ค.-03 มิ .ย.61

90,900
88,500
86,500
15,900
55,300

90,300
87,900
85,900
13,900
55,300

***ไม่รวมค่าวีซ่าและบริ การด้านเอกสารวีซ่า ท่านละ 7,800 บาท***
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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***
หมายเหตุ
****** 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-กลับโดยสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิก เส้นทางกรุงเทพฯ- ซานฟรานซิสโก// ลอสแองเจลิส- กรุงเทพฯ
ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ และ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ และ 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 ารเรียกเก็บจากสายการบินซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ
ณ วันที่ 21 พ.ย.2017 และท่านต้องชาระเงินเพิม่ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเงินเพิม่
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริ กา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้ าที่ ทวั ร์ยื่นให้คิดค่าบริ การ 7,800 บาท / ท่าน)
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 ค่าทิ ปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้ าทัวร์ที่เดิ นทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 900 บาทต่อท่าน
 ค่าวีซ่าเร่งด่วนหรือบริการพิเศษอย่างอืน่ เกีย่ วกับวีซ่า
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มนี ้าดื่มแจกระหว่างทัวร์)
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
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 ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์ หากต้องการทาประกันเพิม่ เติมติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
การยกเลิ ก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
ทัง้ หมด
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ
o หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และ
มีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การ
ยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนัก
ส่วนทีเ่ กิน
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่
ชัดเจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 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
 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
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
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 หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

** 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
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
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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 จะต้องส่งสาเนาการจ้างงานพร้อมกับเอกสารคาร้องขอวี
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
4.

หลักฐานการทางาน
4.1 กรณีเป็ นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากทีท่ างานเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวนั ทีเ่ ริม่ ทางานเมื่อใด
ตาแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันทีเ่ ท่าไรถึงวันทีเ่ ท่าไร
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ย่นื หลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ถ่ายสาเนา 1 ชุด) ทีม่ ชี ่อื ผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการอยู่
4.3 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด
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. หลักฐานการเงิน ถ่ายสาเนาสมุดเงินฝากประเภทใดก็ได้ ตัง้ แต่หน้าชื่อบัญชีจนถึงรายการสุดท้ายยอด
ปั จจุบนั ก่อนการยื่นวีซ่า ชือ่ เจ้าของบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อของผูเ้ ดินทางเท่านัน้ หรือจดหมายรับรองจาก
ธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพย์สนิ อย่างอื่นให้เตรียมมาด้วย
*************************************************************************************************
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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 และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
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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