


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบินลอส
แองเจลิส

Sheraton
Garden
Grove	-
Anaheim
South	Hotel
หรือเทียบเทา
ในระดับ
เดียวกัน

2 ดิสนียแลนดพารค

Sheraton
Garden
Grove	-
Anaheim
South	Hotel
หรือเทียบเทา
ในระดับ
เดียวกัน

3 นครลอสแองเจลิส	-	ยานซันเซ็ตบูเลอวารด	-	ยานเบเวอรี่	ฮิลลส	-	ถนน
ฮอลลีวูด	-	ไชนีสเธียเตอร	-	ยานไชนาทาวน	-	Cathedral	of	Our	Lady	of
the	Angels	-	ยูนิเวอรแซลสตูดิโออเมริกา

Sheraton
Garden
Grove	-
Anaheim
South	Hotel
หรือเทียบเทา
ในระดับ
เดียวกัน

4 เมืองลาสเวกัส	-	เมืองบารสโตร	-	เมืองเบเคอร	-	หมูบานแหงความตาย	-
ลาสเวกัส	พรีเมียมเอาทเล็ท	-	เมืองลาสเวกัส

Monte	Carlo
Resort	and
Casino	หรือ
เทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

5 อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน	-	แกรนดแคนยอนสกายวอลค	-	เมือง
ลาสเวกัส	-	เขื่อนฮูเวอร

Monte	Carlo
Resort	and
Casino	หรือ
เทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

6 สนามบินลาสเวกัส	-	เมืองซานฟรานซิสโก	-	หางสรรพสินคาเมซีส	-	รถ
รางซานฟรานซิสโก	-	ยานไชนาทาวน

Holiday	Inn
San
Francisco-
Golden
Gateway
Hotel	หรือ
เทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

7
เมืองซานฟรานซิสโก	-	สะพานแขวนโกลเดนเกท	-	ยอดเขาทวินพีค	-
ถนนลอมบารด	-	อาวซานฟรานซิสโก	-	สะพานแขวนโกลเดนเกท	-	เกาะ
อัลคาทรัส	-	ทาเรือฟิชเชอรแมนวารฟ	-	ทาเรือเพียร	39	-	สนามบินซานฟ
รานซิสโก

8 สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok

9 สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

6	พ.ค.	60	-	14	พ.ค.	60 126,000	บาท 113,500	บาท 109,000	บาท 12,000	บาท



ชวงเชา
04.00	น.	พรอม	คณะทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ประตู	6	เคานเตอร	M	สายการบินคาเธยแปซิฟิก	แอร

เวย	เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
06.40	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินฮองกง	โดยเทีย่วบินที	่CX616
10.25	น.	ถึง	สนามบินเชคแลปกอก	ฮองกง	รอเปลีย่นเทีย่วบิน
12.55	น.	ออกเดินทางสู	เมืองลอสแองเจลิส	ประทศสหรัฐอเมริกา	โดยเทีย่วบินที	่CX884
**บินขามเสนแบงเขตวันสากล**
11.10	น.	ถึง	สนามบินลอสแองเจลิส	(Los	Angeles)	หรือรูจักในชื่อ	แอล	เอ	(LA)	ตั้งอยูในมลรัฐ

แคลิฟอรเนีย	ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา	ติดมหาสมุทรแปซิฟิก	เป็นเมืองใหญที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ
2	ในสหรัฐอเมริกา	และเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	และการบันเทิง	ผานการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร	(เวลาที่กรุงเทพจะเร็วกวาลอสแองเจลิส	14	ชั่วโมง)	รถปรับอากาศนําทานเดินทางสูเขตอ
นาไฮม

ชวงบาย
12.30	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Thai

เขาสูที่พัก	พักผอนตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Local

พักโรงแรม	Sheraton	Garden	Grove	-	Anaheim	South	Hotel	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541



เป็นสนามบินหลักแกเมืองลอสแองเจลิส	ซึ่งเป็นเมืองที่คับคั่งเป็นอันดับสอง
ของประเทศ	เคยถูกตั้งชื่อวา	ทุงระเบิด	เพราะชื่อของเจาของคือ	William	F.
Mines	และเปิดใชการครั้งแรกเมื่อ	คศ1937

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Sheraton	Garden	Grove	-	Anaheim	South	Hotel	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	Buffet

10.00	น.	รถ	Hotel	Shuttle

นําคณะ	สูดิสนียแลนด	รีสอรท	สวนสนุกของวอลซ	ดิสนีย(Walt	E.	Disney)	แหงแรกที่ตองการให
ครอบครัวไดสนุกสนานรวมกัน	เปิดใหบริการตั้งแตวันที่	17	กรกฎาคม	1955	ในรูปแบบของ	“ดินแดนแหง
เทพนิยายในฝัน”	บนเน้ือที่กวา	400	ไร	สวนสนุกแหงน้ียังคงครองความนิยมเป็นอันดับ	1	ในทั้งหมด	5	แหงทั่ว
โลก	ตัว๋	one	day	pass	ที่จะทําใหทานสนุกสนานไปอยางไมรูเบื่อภายในธีมปารคที่แบงออกเป็น	5	สวน	คือMain
Street	USA	ถนนสายหลักของเมืองในศตวรรษกอน	จําลองสถานที่ในวัยเด็กที่เขาอาศัยอยูในมิสซูรี่	ความสุขใน
วัยเยาวของวอลซ	ถูกถายทอดออก	มาตลอดเสนทางของถนนสายหลักแหงน้ี

1.	Adventureland	ตนแบบแหงความแปลกในดินแดนอันไกลโพนของโลก	ปาในจินตนาการของวอลซผสม
ผสานกับเอเชีย	และอัฟริกา	และไมควรกับเครื่องเลน	Indiana	Jones™	Adventure	/	Pirates	of	the	Caribbean

2.	Frontierland	ยอนเรื่องราวการบุกเบิกดินแดนอเมริกา	วอลซภาคภูมิใจในประวัติศาสตรของชาติ	ซึ่งเป็นรูป
เป็นรางขึน้มาไดจากพลังแหงการบุกเบิกของบรรพบุรุษ	การผจญภัยที่ไดออกแบบขึน้น้ีจะทําใหคุณรูสึกมีชีวิต
ชีวา	Big	Thunder	Mountain	Railroad

3.	Critter	Country	โดดเดนดวยเครื่องเลน	Splash	Mountain	/	Haunted	Mansion

4.	Fantasyland	สีสันและบรรยากาศของความครัวที่แสนอบอุน	ในเมืองที่มีแตโลกแหงความสวยงาม	"it's	a
small	world"	/	Mickey's	House	and	Meet	Mickey

5.	Tomorrowland	ดินแดนในจินตนาการ	โลกแหงอนาคตที่วอลซผสมผสานใหกลมกลืนกับมนุษยชาติ	ชม
ความลํ้ายุคของเทคโนโลยีCaptain	EO	/	Space	Mountain	/	Star	Tours	-	The	Adventures	Continue

**เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาอันมีคาของทาน	จึงไมมีบริการอาหารกลางวัน**

18.00	น.	รถ	Hotel	Shuttle	รอรับทานแลวเดินทางสูภัตตาคาร

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Local

พักโรงแรม	Sheraton	Garden	Grove	-	Anaheim	South	Hotel	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เป็นสวนสนุกที่มีรีสอรทขางในภายใตบริษทัดิสนีย	ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนียที่
เดียวของโลกซึ่งถูกดูแลโดยดิสนียโดยตรง	เพราะเป็นสาขาหลัก	และสาขา
แรกของโลก



อิสระอาหารเที่ยง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Sheraton	Garden	Grove	-	Anaheim	South	Hotel	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	buffet

08.00	น.นําทานเที่ยว	ชมนครลอสแองเจลีส	หรือเรียกสัน้ๆวา	“แอลเอ”	ไดชื่อวาเป็นเมืองที่มีการปะปน
ของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก	ภูมิประเทศที่มีภูเขาลอม	รอบตลอดแนวชายฝ่ัง	ทําใหอากาศอบอุนสบาย	มี
แหลงทองเที่ยวระดับโลกหลายแหง	และยังเป็นปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร	รูท	66	(Route	66)	ทีมบา
สเก็ตบอลชื่อดัง	เลเกอร	(L.A.	Lakers),	มหาวิทยาลัย	University	of	California,	Los	Angles	(UCLA)

มุงหนาสูฮอลลีวูด	ยานซันเซ็ตบูเลอวารด	และเบลแอร	ยานทีพ่ักอาศัยราคาแพงของเหลาดารา
ดัง	ถนนชอปป้ิงไฮโซเขตโรดีไอไดรฟ	ที่คุณอาจไดกระทบไหลดาราดัง	ยานเบเวอรี	่ฮิลลส	(Beverly	Hills)
ไลฟสไตลลของสังคมชั้นสูง	ถนนฮอลลีวูด	(Hollywood)	สถานที่อันมีชื่อเสียงทางดานอุตสาหกรรมภาพยนตร
ชมฮอลลีวูด	วอลก	ออฟ	เฟรม	ทีด่าราดังแหงฮอลลีวูด	ไดประทับรอยมือและรอยเทาไวตามทองถนน

แหงน้ี	และดานหนาของไชนีสเธียรเตอร
ชมโกดักเธียรเตอร	สถานที่จัดการประกาศรางวัลออสการทุกปี
เขาสูยานแอลเอดาวนทาวน	ผานชมมิวสิค	เซ็นเตอร	สถานที่	ๆ	จะถูกนํามาใชจัดงานศิลปะ	บันเทิงตาง

ๆ	ในแตละปีมีผูเขาชมมากกวา	2	ลานคน
ผาน	ชุมชนไชนาทาวน	เป็นฉากในหนังดังหลายเรื่อง	เชน	Rush	Hour,	Lethal	Weapon	4	ถนน	Olvera	ซึ่งง

เป็นยานประวัติศาสตรของแอลเอ	และชื่อเมืองน้ีก็ไดชื่อมาจากโบสถเกาแกในยานน้ี	The	Cathedral	of	Our
Lady	of	The	Angels	แถบน้ีมีรานอาหารเม็กซิกันดี	ๆ	หลายรานรวมทั้งรานเคารานเล็ก	ๆ	มากมายอีกดวย

ชวงบาย
11.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Chinese

12.00	น.นําคณะเขาสู	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	(Universal	Studios)	สถานที่จําลองฉากหนัง	และบางเรื่องที่
ใชถายทําจริงตาง	ๆ	มากมาย	ที่เมื่อเขาไปสัมผัสแลวคุณจะรูสึกวา	ไดรวมอยูในฉากเดียวกับเหลาบรรดาซุป
เปอรสตารดังจากฮอลลีวูดStudio	Tour	ไมควรพลาดกับการชมเบื้องหลังการถายทําภาพยนตรชื่อดัง	บนเน้ือที่
กวา	10	ไรใน	13	โซนเชน	King	Kong	360	3-D	แตละโซนไดรับการออกแบบโดยผูกํากับชื่อดัง	สตีเฟน	สปีลเบอร
ก	นอกจากน้ียังมีโซนเครื่องเลนที่เราใจรอคุณไปสัมผัสอาทิ	Transformers™:	The	Ride-3D	/	Revenge	of	the
Mummy℠	–	The	Ride	/	Shrek	4-D™	/Jurassic	Park®	-	The	RidWaterWorld®	ที่จะสรางความประทับใจใหกับ
ทาน

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Thai

พักโรงแรม	Sheraton	Garden	Grove	-	Anaheim	South	Hotel	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

นครลอสแองเจลิส	เป็นเมืองที่ตั้งอยูในรัฐแคลิฟอรเนีย	ซึ่งมีขนาดใหญเป็น
อันดับสองของประเทศ	และประชากรหนาแนนที่สุดในรัฐ



ยานที่พักอาศัยราคาแพงของเหลาดาราดัง	ถนนชอปป้ิงไฮโซเขตโรดีไอไดรฟ
ที่คุณอาจไดกระทบไหลดาราดัง

ยานเบเวอรี่	ฮิลลส	(Beverly	Hills)	ไลฟสไตลลของสังคมชั้นสูง	ถนนฮอลลีวูด
(Hollywood)	สถานที่อันมีชื่อเสียงทางดานอุตสาหกรรมภาพยนตร	ชมฮอลลี
วูด	วอลก	ออฟ	เฟรม	ที่ดาราดังแหงฮอลลีวูด	ไดประทับรอยมือและรอยเทาไว
ตามทองถนนแหงน้ี

ถนนแหงชื่อเสียง	เป็นอนุสรณ	ซึ่งประทับชื่อและพิมพของมือคนมีชื่อเสียงไว
ทั้งนักแสดง	นักรอง	ผูกํากับตางๆนานา	ไว	เป็นสถานที่แวะชมที่ปี	พ.ศ.2546
คาดวามีผูเยี่ยมชมประมาณ	10ลานคน

ยานธุรกิจสําคัญ	ยานไชนาทาวน	กระจายไปทั่วทุกมุมโลกสําหรับ	ไชนา	ทาวน
แหลงชุมชนชาวจีนที่ดูแสนจะธรรมดาและเรียบงาย	แตมีเสนหชวนหลงใหล
ซึ่งสิ่งที่ทําใหไชนา	ทาวนดูนาสนใจน้ัน	ก็คงเป็นเรื่องของวัฒนธรรม	ความเป็น
อยู	การคา	รานอาหาร	ยาสมุนไพร	และการรักษาโรคแบบดั้งเดิม	เรื่อยไป
จนถึงเรื่องการเป็นผูผลิตที่สําคัญ	และสิ่งที่ทําใหไชนา	ทาวนแอลเอ	เป็นที่รูจัก
อีกเหตุผลหน่ึงคือ	เป็นฉากในหนังดังหลายเรื่อง	เชน	Rush	Hour,	Lethal
Weapon	4

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นโรงฉายหนังที่เกาแกมากของรัฐลอสแองเจลิส	และถูกเปลี่ยนชื่อมาหลาย
ครั้งแลว	และเมื่อปี	พ.ศ.	2546	เจาของคนลาสุดไดตัดสินใจเปลี่ยนจอเป็นแบบ
IMAX	ซึ่งเป็นโรงแบบจอโคงและกวางมาก	และเป็นจอ	IMAX	ที่ใหญที่สุดใน
โลกดวย

ชื่อเมืองน้ีก็ไดชื่อมาจากโบสถเกาแกในยานน้ี	The	Cathedral	of	Our	Lady	of
The	Angels	แถบน้ีมีรานอาหารเม็กซิกันดี	ๆ	หลายรานรวมทั้งรานเคาราน
เล็ก	ๆ	มากมายอีกดวย



เป็น	สตูดิโอถายหนัง	และสวนสนุกที่มีธีมตางๆตามหนัง	ตั้งอยูในรัฐลอสแองเจ
ลิส	ซึ่งเป็นสตูดิโอหนังที่เกาแกที่สุดของHollywood	ที่ยังใชงานไดอยู

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Sheraton	Garden	Grove	-	Anaheim	South	Hotel	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	Buffet

09.00	น.	ออกเดินทางสู	เมืองลาสเวกัส	(รัฐเนวาดา)	ระหวางเสนทาง	ผานเมืองบารสโตว	(Barstow)	ใน
เขตปกครองซานเบอรนารดิโน	(San	Bernardino	County)	ซึ่งอยูหางจากแอลเอประมาณ	130	ไมล	หรือใชเวลา
ประมาณ	2-2	½	ชั่วโมง

ชวงบาย	
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Local

เดินทางตอ	ผานเมืองเบเคอร	(Baker)	ซึ่งเป็นประตูสู	หมูบานแหงความตาย	(Death	Valley)	ในเขต
อุทยานทะเลทรายโมฮาวี	และที่เมืองเบเคอรน้ีเอง	จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิ	(Thermometer)	ที่ใหญที่สุดในโลกติด
ตั้งอยู	เป็นที่ระลึกถึงอุณหภูมิสูงสุดที่	134	องศาฟาเรนไฮต	หรือ	56.67	องศาเซลเซียส	ซึ่งเคยวัดไดในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่หมูบานแหงความตายเมื่อ	ค.ศ.	1913	จนเขาสูลาสเวกัส	นครที่ไมเคยหลับ
นําคณะไปชอปป้ิงที่	LAS	VEGAS	PREMIUM	OUTLETS	ที่มีรานคาสินคาชั้นนําของอเมริกากวา	150	รานคา

ใหทานไดเลือกซื้อหาอยางจุใจ

ชวงคํ่า
18.30	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Chinese

พักโรงแรม	Monte	Carlo	Resort	and	Casino	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกันทองราตรีลาสเวกัส	Strip	เขต
ยานใจกลางเมืองแหลงรวมความบันเทิงและคาสิโน	แสงสีเสียงของยามคํ่าคืนบงบอกถึงการเริ่มตนแหงวัน	ณ
เมืองน้ี	บนถนนเสนน้ีมีความบันเทิงมากมายหลายสิ่งใหทานไดชม	อาทิ	น้ําพุเตนรํา	หนาโรงแรมเบลลาจิโอ,
บรรยากาศของเวนิส	เมืองโรแมนติก	ของโรงแรมเวเนเชียน,	โชวภูเขาไฟระเบิด	ที่โรงแรมมิราจ	ใหทานได
เพลิดเพลินตลอดคํ่าคืน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เป็นเมืองในรัฐ	Nevada	เป็นเมืองเชิงทองเที่ยว	ซึ่งมีบอนการพนัน	24ช.ม.	และ
มีโรงแรมธีมตางๆมากมาย	ยังมีแหลงบันเทิงอื่นๆใหเลือกอยางนับไมถวน



เป็นเมืองที่ตั้งอยูในรัฐแคลิฟอรเนีย	ซึ่งตั้งอยูระหวางเมืองลอสแองเจิลลิสและ
ลาสเวกัส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในรัฐออรีกอน	ซึ่งชื่อน้ันตั้งตามสมาชิควุฒิสภาทานเดียวที่เคย
เสียชีวิตในหนาที่ในฐานะทหารคนนึง

บริเวณที่ไดชื่อวา	"รอนที่สุดในโลก"	คือ	เมืองบริเวณทางตะวันออก	ของรัฐ
แคลิฟอรเนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งเป็นเมืองที่อยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
หุบเขาแหงความตาย

ลาทเวกัสพรีเมียมเอาทเลท	เป็นแหลงชอปป้ิง	Outlets	ที่ดีที่สุด	และใหญที่สุด
ในลาท	เวกัส	มีแบรนเนม	มากมาย	ถือไดวาเป็นสถานที่ที่นักชอปป้ิงตองมาชอ
ปอีกแหงเลยทีเดียว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Monte	Carlo	Resort	and	Casino	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เป็นเมืองในรัฐ	Nevada	เป็นเมืองเชิงทองเที่ยว	ซึ่งมีบอนการพนัน	24ช.ม.	และ
มีโรงแรมธีมตางๆมากมาย	ยังมีแหลงบันเทิงอื่นๆใหเลือกอยางนับไมถวน

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	buffet

08.00	น.นําทานเดินทางโดย	รถโคชสูอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน	(West	Rim)	ที่เปิดรับนักทอง



เที่ยวตลอดทั้งปี	เสนหดึงดูดผูที่หลงใหลในการผจญภัย	หุบผาของแกรนดแคนยอนทอดตัวสูเบื้องลางกวา	2,000
เมตรเหนือแมน้ําโคโลราโด	เขาสู	Visitor	Centre	ของชาวอินเดียแดงเผาวอลเออไพ	(Hualapai)	ชนพื้นเมืองที่
อาศัยอยูในเขตน้ีมานานนับศตวรรษ	การเยี่ยมชมสถานที่ตาง	ๆ	ในเขตเวสตริม	อยูในการบริหารจัดการโดย
ศูนยบริการนักทองเที่ยววอลเออไพ	โดยจัดบริการรถรับ-สงแบบ	hop	on	hop	off	โดยทานสามารถชมวิวทิวทัศน
ของหุบผาแกรนดแคนยอนไดจากจุดชมวิว	Eagle	Point,	Guano	Point	และ	Hualapai	Ranch	ที่จําลองถึงบาน
เรือนและความเป็นอยูในยุคอดีต	ไฮไลทของการชมแกรนดแคนยอนคือ	การเดินบน	“สกายวอลก”	(Skywalk)	สิ่ง
กอสรางที่มนุษยสรางขึน้ไดอยางนาทึ่ง	ทางเดินกระจกรูปรางคลายเกือกมายื่นออกมาจากขอบผาไปประมาณ
21	เมตร	เสมือนการเดินบนอากาศดวยระดับความสูงกวา	1,450	เมตร	อีกหน่ึงความประทับใจและประสบการณ
เพียงแหงเดียวในแกรนดแคนยอนน้ี

ชวงบาย
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารแบบปิคนิก	ในเขตอุทยานฯ	Localสมควรแกเวลา
นําคณะเดินทางกลับ	สูนครลาสเวกัส	ระหวางเสนทางแวะชมทัศนียภาพเหนือเขื่อนฮูเวอร	เขื่อนยักษ

คอนกรีตขนาดใหญกั้นแมน้ําโคโลราโด	โดยมีจุดประสงคเพื่อปองกันอุทกภัย,	กักน้ําไวใชในการกสิกรรม,	สงวน
พันธปลา	และสรางกระแสไฟฟาดวยพลังน้ํา	สรางเสร็จในปีค.ศ.	1935	ในขณะน้ันเป็นเขื่อนโครงสรางคอนกรีต
ขนาดที่ใหญที่สุดในโลก	ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอรผลิตไฟฟาใหญเป็นอันดับที่	34	ของโลกนอกจากน้ีผลจากการสราง
เขื่อน	ทําใหเกิดทะเลสาบฝีมือมนุษย	คือ	ทะเลสาบม้ีด	(Lake	Mead)

ชวงคํ่า
18.30	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Chinese

พักโรงแรม	Monte	Carlo	Resort	and	Casino	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เป็นกลุมหุบเขาลึกซึ่งใหญที่สุดในโลก	และมีแมน้ําแอริโซนาไหลผาน	ซึ่งทําให
กลายเป็นแบบน้ี	เป็นอีกหน่ึง	Landmark	ระดับโลกที่คนสวนใหญรูจัก	เป็น
สถานที่ที่ชาวอินเดียแดงไดตั้งรกรากมานาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวของ	Grand	Canyon	ซึ่งมีรูปเป็นทรงเกือกมายื่นออกมา
จากหน่ึงในผาทางตะวันตกของที่น่ี	เป็นจุดชมวิวที่วาบหวิวสุดๆ

เป็นเมืองในรัฐ	Nevada	เป็นเมืองเชิงทองเที่ยว	ซึ่งมีบอนการพนัน	24ช.ม.	และ
มีโรงแรมธีมตางๆมากมาย	ยังมีแหลงบันเทิงอื่นๆใหเลือกอยางนับไมถวน



เขื่อนฮูเวอร	หรือ	ทํานบโบลเดอร	หรือ	โบลเดอรแดม	เป็นเขื่อนคอนกรีตขนาด
ใหญ	สรางขึน้เพื่อกั้นแมน้ําโคโลราโดไวตลอดปี	เพื่อปองกันอุทกภัยในฤดู
หนาว	เพื่อการชลประทานในเขตน้ัน	สงวนพันธปลา	และเพื่อผลิตพลังไฟฟา
อีกดวยเขื่อนฮูเวอรตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของลาสเวกัส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Monte	Carlo	Resort	and	Casino	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	Buffet

ออกเดินทางสู	สนามบินนครลาสเวกัส
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ	สูนครซานฟรานซิสโก
ถึงนครซานฟรานซิสโก	รอรอรับคณะแลวเดินทางสูภัตตาคาร

ชวงบาย	
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Chinese

เดินเที่ยว	ชิลลๆชมเมือง	ซานฟรานซิสโก	เป็นเมืองทีไ่ดชื่อวา	”โรแมนติกซิตี้”	เป็นหน่ึงในสถานที่ทอง
เที่ยวอันดับตน	ๆ	ที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุดในโลก	นอกจากน้ียังไดชื่อวาเป็นแหลงชอปป้ิงที่ดีที่สุดแหงหน่ึงใน
โลก	จึงไมนาแปลกใจที่มีนักทองเที่ยวและนักชอปตัวจริงนิยมมา	ซานฟรานซิสโก	Union	Square	แหลงชอป
ป้ิงที่มีสินคาแบรนดดังจากทั่วทุกมุมโลก	และสินคาของ	USA	หาง	สรรพสินคา	Macy’s	สวรรคของนักชอปที่ไม
ควรพลาด	หรือทานสามารถเลือกใชบริการของ	Cable	Cars	ที่เปิดใหบริการมานานนับรอยปี
เทีย่วชมเมือง	บนเสนทาง	California	Street	ผานเขตการเงิน	ไชนาทาวน	และ	Nob	Hill	สวนเสนทางสาย

Powell-Mason	และ	Powell-Hyde	จบเสนทางใกลกับ	Fisherman’s	Wharf	ไดตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
18.30	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Thai

พักโรงแรม	Holiday	Inn	San	Francisco-Golden	Gateway	Hotel	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	/	**ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์จัดโรงแรมใกลเคียงในกรณีติดงาน	Fair**

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

ทาอากาศยานนานาชาติแมคคารแรน	ตั้งอยูที่คลารกเคานตี	รัฐเนวาดา
สหรัฐอเมริกา	หางจากตัวเมืองลาสเวกัสไปทางใตประมาณ	8	กิโลเมตร

ตั้งอยูในมลรัฐแคลิฟอรเนีย	อยูทามกลางสายน้ําสามดาน	ดานตะวันตกคือ
มหาสมุทรแปซิฟิก	ทิศเหนือ	และทิศตะวันออก	ติดกับอาวซานฟรานซิสโก	แม
จะเป็นเมืองเล็กๆ	แตก็มีประชากรอยูอาศัยหนาแนน	และมีสถานที่ทองเที่ยว
มากมายหลายแหงที่นาสนใจ	แมจะอยูติดชายฝ่ังทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก	แตก็
ไมเหมาะกับการลงเลนน้ําเพราะน้ําเย็นจัด	นักทองเที่ยวสวนใหญนิยมซื้อทัวร
ไปชมไรองุนและแหลงผลิตไวนกลางหุบเขานาปา	(Napa	Valley)



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในอเมริกา	มี	793	สาขา	สาขาใหญตั้งที่
นิวยอรกซิตี้	เป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวที่มานิวยอรก	ก็ตองแวะดูซื้อของที่
Macy	น้ี	หางน้ีขายของแบรนดเนม	และแฟชั่นสมัยใหม	มีของที่มีคุณภาพดี	มี
ทุกแผนก	ตั้งแตเสื้อผาผูใหญ	เด็ก	ของใชตางๆ	รวมทั้งของเลนเด็กๆ	ปี
2012เป็นที่ยอมรับวาเป็นหางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในอเมริกา

แหลงทองเที่ยวมีชื่ออีกอยางหน่ึงของเมืองซานฟรานซิสโกคือ	“รถราง”	หรือ
Cable	Car	แบบดั้งเดิมที่ตกทอดมาตั้งแตปี	1873	โดยในอดีตเมืองซานฟรานซิ
สโกมีรถราง	23	สาย	แตปัจจุบันเหลือใหบริการเพียง	3	สายเทาน้ัน	ตอนน้ีรถ
รางเปลี่ยนสถานะจากรถขนสงสาธารณะสําหรับชาวเมือง	กลายมาเป็นแหลง
ทองเที่ยวของบรรดาทัวริสตแทน	ประมาณวาเอาไวน่ังเลนๆ	เทๆ	ถายรูป	อะไร
แบบน้ี

ยานธุรกิจสําคัญ	ยานไชนาทาวน	กระจายไปทั่วทุกมุมโลกสําหรับ	ไชนา	ทาวน
แหลงชุมชนชาวจีนที่ดูแสนจะธรรมดาและเรียบงาย	แตมีเสนหชวนหลงใหล
ซึ่งสิ่งที่ทําใหไชนา	ทาวนดูนาสนใจน้ัน	ก็คงเป็นเรื่องของวัฒนธรรม	ความเป็น
อยู	การคา	รานอาหาร	ยาสมุนไพร	และการรักษาโรคแบบดั้งเดิม	เรื่อยไป
จนถึงเรื่องการเป็นผูผลิตที่สําคัญ	และสิ่งที่ทําใหไชนา	ทาวนแอลเอ	เป็นที่รูจัก
อีกเหตุผลหน่ึงคือ	เป็นฉากในหนังดังหลายเรื่อง	เชน	Rush	Hour,	Lethal
Weapon	4

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Holiday	Inn	San	Francisco-Golden	Gateway	Hotel	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	Buffet

09.00	น.นําทานเที่ยว	ชมนครซานฟรานซิสโก	เมืองน้ีไดรับการขนานนามวาเป็น	“เมืองวัฒนธรรมผสม
ผสาน”	เพราะแตละยานจะมีเอกลักษณที่แตกตางกัน	แตรวมเป็นหน่ึงเดียวกันไดอยางลงตัว
นําทานชม	Golden	Gate	Bridge	สะพานสีแดงทอดตัวขามอาวที่ถูกถายรูปมากที่สุดในโลก	จนกลายเป็น

สัญลักษณของสหรัฐอเมริกา	ใตสะพานคือ	“ฟอรต	พอยต”	(Fort	Point)	ซึ่งเป็นปอมปราการเกาแกของซาน
ฟรานซิสโก
ขึน้ชมวิวเมืองแบบพาโนรามาบนยอดเขาทวินพีค	ผานยานเดอะคาสโตร	เป็นทีรู่จักกันวา	“Gay	Capital

of	the	World”	ถาอยากสัมผัสไลฟสไตลของพวกเขาเหลาน้ีไดที่น่ี	ไปชม	Lombard	Street	เป็นถนนที่ชันและคด
เคี้ยวที่สุดในโลก

ชวงบาย	
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Local

นําคณะลองเรือชม	“อาวซานฟรานซิสโก”	ซึ่งถือวาเป็นโปรแกรมทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยวมากที่สุดใน
การเยือนเมืองน้ี	เรือแลน	ผานสะพานโกลเดนเกต	และ	สะพานโอคแลนด	เบยบริดจ	และเกาะอัลคา
ทราซ	Alcatraz	Island	หรืออีกชื่อหน่ึงวา	‘The	Rock’	เป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู	2.4	กิโลเมตรจากฝ่ังซานฟราน
ซิสโก	เคยใชเป็นที่คุมขังนักโทษในปี	ค.ศ.	1868-1963	แตปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ทองเที่ยวใหคนเขาชม
จากน้ันอิสระให	ทานไดเดินเลนยาน	Fisherman’s	Wharf	และ	Pier	39	แหลง	shopping,	รานอาหาร,	ราน



Chocolate	Ghirardelli	Square,	Boudin	รานเบเกอรี่เกาแกใหบริการมาตั้งแตปี	1849	ตนตํารับ	clam	chowder
ที่	served	มาในถวยขนมปัง	sourdough	ที่ขึน้ชื่อของ	San	Francisco	และนอกจากน้ีที่น่ียังเป็นแหลงของ
Dungeness	crab	เมนูพิเศษที่คุณไมควรพลาด

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Chinese

21.30	น.	ออกเดินทางสูสนามบินซานฟรานซิสโก	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

ตั้งอยูในมลรัฐแคลิฟอรเนีย	อยูทามกลางสายน้ําสามดาน	ดานตะวันตกคือ
มหาสมุทรแปซิฟิก	ทิศเหนือ	และทิศตะวันออก	ติดกับอาวซานฟรานซิสโก	แม
จะเป็นเมืองเล็กๆ	แตก็มีประชากรอยูอาศัยหนาแนน	และมีสถานที่ทองเที่ยว
มากมายหลายแหงที่นาสนใจ	แมจะอยูติดชายฝ่ังทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก	แตก็
ไมเหมาะกับการลงเลนน้ําเพราะน้ําเย็นจัด	นักทองเที่ยวสวนใหญนิยมซื้อทัวร
ไปชมไรองุนและแหลงผลิตไวนกลางหุบเขานาปา	(Napa	Valley)

เป็นสะพานแขวนขนาดยักษที่ยาวถึง	2.737กิโลเมตร	และถูกสรางเมื่อ
ค.ศ.1937	เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก	และเป็นสัญลักษณอยางหน่ึง
ของเมือง	San	Francisco

ยอดเขาสูงประมาณ	282	เมตร	ที่สามารถขึน้ไปชมทิวทัศนโดบรอบของ	เมือง
ซานฟรานซิสโก	ยอดเขาแตละลูก	มีชื่อวา	ยอดเขายูเรกา	และยอดเขานอล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ถนนสายน้ีอยูใน	San	Fancisco	ชื่อดังเรื่อง	ที่ถนนน้ันชันและโคงหักศอกทั้ง	8
และยังเป็นถนนเลนเดียว

อาวของเมืองซานฟรานซิสโก	ติดกับคาบสมุทรแปซิฟิค



เป็นสะพานแขวนขนาดยักษที่ยาวถึง	2.737กิโลเมตร	และถูกสรางเมื่อ
ค.ศ.1937	เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก	และเป็นสัญลักษณอยางหน่ึง
ของเมือง	San	Francisco

เป็นเกาะเล็ก	ๆ	ที่ตั้งอยูกลางอาวซานฟรานซิสโก	เดิมทีเกาะแหงน้ีถูกใช
สําหรับเป็นที่ตั้งประภาคารของพวกนักเดินเรือ	แตดวยความโดดเดี่ยวหาง
ไกลของเกาะแหงน้ี	บวกกับคลื่นลมที่ป่ันป วนรุนแรงในอาวซานฟรานซิสโก
ตลอดทั้งปี	ทําใหเกาะแหงน้ีไดถูกใชเป็นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมืองใน
สมัยสงครามกลางเมืองอเมริกัน

เป็นเมืองทาเรือซึ่งเป็นแหลงทองเที่ยวที่ขึน้ชื่อ	ไดชื่อมาจากการที่ชวงปี
ค.ศ.1800	ชาวอิตาลีไดอพยพเขามาอยูในเมือง(ฉวยโอกาส)	เพราะเหตุการณ
Gold	Rush

ตั้งชื่อใหคลายกับทาเรือเป็นเป็นสถานที่ทองเที่ยวติดทะเล	ที่ใหทานได	ชิม	ชม
และชอป	แถนยังมีเครื่องเลนใหคนเยี่ยมชมไดสัมผัส	ตั้งอยุในซานฟรายซิสโก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงทางดาน	วัฒนธรรม,	การเงิน	และการคาของรัฐ	California	ชื่อ
ของเมืองน้ี	มาจากภาษาลาตินแปลวา	Saint	Francis

ชวงเชา
00.50	น.	ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย	แปซิฟิก	บินสูฮองกง	โดยเทีย่วบินที	่CX873
**บินขามเสนแบงเขตวันสากล**
**อยูในระหวางทําการบินกลับสูประเทศไทย	แวะเปลีย่นเครื่องทีฮ่องกง**



ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

ชวงเชา
06.10	น.	ถึงทาอากาศยานนานาชาติฮองกง	เพื่อรอเปลีย่นเทีย่วบิน
08.15	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่CX705
10.05	น.	ถึงกรุงเทพฯ

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวร	(Cannot	make	your	reservation)เน่ืองจากสถานทีท่อง
เทีย่วตางๆ	ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจอง
ทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี

1.	เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง	4	ขวบ
2.	ผูสูงอายุที่มีความจําเป็นตองใชวีลแชร,	ไมเทา	หรือเครื่องมือตางๆ	ในการพยุงตัว
3.	ผูเดินทางที่บงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ
4.	ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร	หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5.	บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร	อาทิเชน	ผูที่ดื่มสุราบนรถ,	ไมรักษาเวลา,	เสียงดัง	พูดจาหยาบ

คาย	สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ,	ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร	ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร,	ผูที่
กอหวอด	ประทวง	ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร	ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง	(Revision	Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง	สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง	60	วัน	โดยไมเสียคา

ใชจาย
ตัว๋เครื่องบิน	(Air	Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ซึ่ง
ทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดออกตัว๋เครื่องบินไปเรียบรอยแลว
ทางสายการบิน	Cathay	Pacific	ไมสามารถ	REFUND	เงินไดทุกกรณี	ยกเวน	การเสียชีวิตเทาน้ัน	ทั้งน้ีเงื่อนไขของ
ตัว๋เครื่องบิน	เป็นไปตามกําหนดของสายการบินเทาน้ัน	ทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเงื่อนไข
ได
การสะสมไมลของสายการบิน	(Mileage	Claim	)
การเดินทางเป็นหมูคณะของสายการบิน	Cathay	Pacific	ในกรณีตัว๋กรุปไมสามารถสะสมไมลได	แตกรณีที่บินเป็น

ตัว๋เดี่ยว	หรือชั้นธุรกิจสามารถสะสมไมลเฉพาะของสายการบินไดคือ	Asia	Miles	เทาน้ัน	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
บางสวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทาน้ัน	**กรณีน้ี	ตัว๋สะสมไมลไมได	Non	Refund,	Non	Endorse**

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน	(Insurance	and	Fuel	Surcharge	/	Tax
YQ
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม	ณ	วันที่	11	พฤษภาคม	2559	การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)

หองพักแบบ	Twin	คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก	3.5	ฟุต	2	เตียงในหน่ึงหอง	/	สําหรับพัก	2	ทาน
หองพักแบบ	Double	คือหองพักที่มีเตียงขนาด	Queen	Size	ขนาด	5	ฟุต	1	เตียง	/	สําหรับพัก	2	ทาน
หองพักแบบ	Triple	Room	คือหองพักที่เตียงขนาด	5	ฟุต	1	เตียง+3.5	ฟุต	1	เตียง	/	หรือเตียง	3.5	ฟุต	3	เตียง	/

สําหรับผูพัก	3	ทาน	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)

หองพักแบบ	Single	คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด	3.5	ฟุต	1	เตียงในหน่ึงหอง	/	สําหรับพัก	1	ทาน
หองพักแบบ	Double	Single	Used	คือหองพักที่มีเตียงขนาด	Queen	Size	ขนาด	5	ฟุต	1	เตียง	/	สําหรับพัก	1	ทาน
หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin	/	Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง

(Triple	Room)	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพัก	และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมักมีความแตก
ตางกัน	ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า	เครื่องปรับอากาศที่มีจะให

บริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ใน

การปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย	หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา	ทานสามารถจายเพิ่มเป็นหองแบบ	DOUBLE	SINGLE	USE	เป็น
คาใชจายเพิ่มเติมได
สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)
โปรแกรมทัวรรวมคาเขาชมถูกระบุไวในคอลัมน	“อัตราน้ีรวม”	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชม

น้ัน	ๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	ทางบริษทัฯ	จะคืนเงิน	Entrance	Fee	ตามที่ระบุไวในเอกสารของ
สถานที่น้ันๆ	หรือ	สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได	แตหากมีการลาชา	หรือเหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงินใดใหแก
ทาน	เน่ืองจากไดชําระเขาชมและ	Reservation	Fee	ไปเรียบรอยแลวแลว	



กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ	(Porter)
คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม	ทานละ	1	ใบ	ทุกโรงแรม	หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม

ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม	และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปา
ขึน้ลงได	ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได	2	USD	/	ใบ	/	ครั้ง
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	23	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได
สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)

ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา
มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน	ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

ซึ่งความรับผิดชอบใหเป็นไปตามกรมธรรมแบบ	TRAVELLER	OASIS	PLAN	ของ	บ.	Allianz	Global	Assistance
Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.
การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)
ในประเทศตาง	ๆ	ในอเมริกา	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอ

กําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว	(Family)
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา	30,000	บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน	ภายใน	3	วันนับจากวันที่จอง	ซึ่งเงิน
มัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา	30	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด

ทางบริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง	และเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ได

ระบุไวขางตนทุกประการ

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษี	และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	11	พฤษภาคม	2559

คารถโคชมาตรฐาน	USA	ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุในโปรแกรม
5-19	ทาน	ใชรถปรับอากาศขนาด	25	ที่น่ัง
20-35	ทาน	ใชรถปรับอากาศขนาด	45	ที่น่ัง
คาบัตรเขา	Disney	Park,	Universal	Studio,	Grand	Canyon	National	Park,	Sky	Walk,	คาลองเรือชมอาวซานฟ

รานซิสโก
คาโรงแรมที่พักระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน	โดยพักเป็นหองแบบ	Twin	/	Double	ในกรณีที่

ทานจองหองพักแบบ	3	เตียง	(Triple)	บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทนและบางโรงแรมอาจจะไมมีหอง	Triple
Room	ใหบริการ,	และอาจมีการเปลี่ยนยายเมืองพัก	หากวันดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผล
ใหคาโรงแรมสูงขึน้
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
คาทิปพนักงานขับรถโคช	ใน	USA	ตลอดการเดินทาง
คาประกันการเดินทางของ	บ.	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.	แบบ	OASIS	TRIPPER

PLAN	คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา	16	ปีนอยกวา	75	ปี	ไมเกิน
3,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน	2,000,000	บาท	ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมได
เกิดจากโรคประจําตัว	(หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจน
ความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบ
ทายใบจองทัวร)



คายกกระเปาใบใหญทานละ	1	ใบ	น้ําหนักชิ้นละไมเกิน	20	กิโลกรัม	สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเอง
ไมเกิน	7	กิโลกรัม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)

คาธรรมเนียมการสมัครวีซาชั่วคราว	(ทานละ	190	ดอลลารสหรัฐฯ)

คาทิปไกดทองถิ่น	และหัวหนาทัวร
คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก	คาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่ทางบริษทัฯ	จัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ	เชน	หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว	ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม

เอกสารในการยื่นวีซาประเทศสหรัฐอเมริกาวีซาทีไ่ดรับการอนุมัติแลวจะถูกสงคืนผูสมัครทางไปรษณีย
ภายใน	3-4	วันทําการระยะเวลาดังกลาวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ	ซึง่ระยะเวลาการออกวีซาจะแตก
ตางกันไปตามแตละกรณี	เน่ืองจากสถานการณทีแ่ตกตางกันของผูสมัครแตละคนและขอกําหนดเฉพาะ
อื่นๆตั้งแต	7	ก.พ.	57	สมัครวีซาชั่วคราว	(Non-Immigrant	Visa)	ไดที่	http://www.ustraveldocs.com/thขั้นตอนใหม
สําหรับการสมัครวีซาชั่วคราว	(Non-Immigrant	Visa)
เขาไปที่เว็บ	www.ustraveldocs.com/th	และสรางบัญชีผูใช	เลือกประเภทของวีซาและคาธรรมเนียมตามวีซาประ

เภทน้ันๆ	ซึ่งจะไดแบบฟอรมใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ทานกรอก	ใหพิมพแบบฟอรมใบฝากเงิน
ธนาคารน้ันออกมา
นําใบฝากเงินธนาคารที่ไดมาไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ณ	สาขาตามที่กําหนดไวเพื่อจายคาธรรมเนียมสมัคร

วีซา
กรอกแบบฟอรมสมัครวีซา	DS-160	ทางอินเทอรเน็ตที่	https://ceac.state.gov/genniv/

กําหนดนัดหมายวันสัมภาษณทางอินเทอรเน็ตที่	www.ustraveldocs.com/th	หรือทางโทรศัพทผานศูนยบริการที่
02-105-4110

ในการกําหนดนัดวันสัมภาษณ	ใหแจงที่อยูสําหรับการจัดสงเอกสารดวย	หากคํารองขอวีซาของทานไดรับอนุมัติ
ทางเราจะจัดสงวีซาของทานไปยังที่อยูตามทานระบุจะไปรับหรือใหจัดสง
กรุณาอานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซาน้ีไดที่	www.ustraveldocs.com/th

กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด	มิเชนน้ันการสมัครวีซาของทานอาจลาชา	หรือทานอาจไมไดสัมภาษณ
วีซาในวันที่นัดไว	ทานควรขอวีซาลวงหนามากที่สุดเทาที่จะเป็นไปได	เน่ืองจากการรอนัดสัมภาษณวีซาและ
กระบวนการออกวีซาอาจใชเวลานาน	โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ผูคนนิยมเดินทาง
โปรดทราบ	–	ทางสถานทูตฯ	ขอแนะนําใหผูเดินทางสมัครวีซาลวงหนาใหมากที่สุดเทาที่จะเป็นไปได	และโปรด

หลีกเลี่ยงการวางแผนการเดินทางทีไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดจนกวาจะไดรับวีซาในหนังสือเดินทางของตน
หมายเหตุพิเศษสําหรับผูสมัครวีซานักเรียน	-	โปรดระลึกไววา	เดือนมิถุนายน	กรกฎาคม	และสิงหาคมเป็น

ชวงที่แผนกกงสุลมีงานมากที่สุด	ดังน้ัน	ผูสมัครวีซาอาจประสบความยากลําบากในการจองวันสัมภาษณวีซาในเดือน
เหลาน้ี	นักเรียนตองวางแผนลวงหนาเพื่อจะไดไมตองเดินทางมาที่สถานทูตฯ	หลายครั้ง	ผูสมัครวีซานักเรียนควร
สมัครวีซาลวงหนา	แตไมควรสมัครเกิน	120	วัน	กอนวันเปิดเรียน	สําหรับขอมูลเพิ่มเติมกรุณาอาน	ฉนัจะสามารถ
สมัครวีซาไดเมื่อใด
ผูถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค	สามารถสมัครวีซาชั่วคราวโดยไมตองนัดวันสัมภาษณลวงหนาไดใน

ชวงเชา	ระหวางเวลา	7.30	น.	ถึง	10.00	น.	(ยกเวนวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ)	ผูสมัครไมตองสงอีเมลมาลวง
หนาเพื่อนัดสัมภาษณ	โดยคูสมรสและลูกผูเยาวของผูถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคสามารถเขารับการ
สัมภาษณพรอมกับผูสมัครหลักไดโดยไมตองนัดสัมภาษณลวงหนาเชนกัน	อยางไรก็ตาม	ผูสมัครทุกคนตองมี
คุณสมบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการสมัครวีซาทั้งหมด	และตองนําใบเสร็จแสดงการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร
วีซา	และหนายืนยันของแบบฟอรม	DS-160	มาดวย	เพื่อที่จะใชประโยชนจากการสมัครวีซาผานชองทางผูถือบัตร
เดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคได
ขอควรปฏิบัติสําหรับวันนัดสัมภาษณ
กรุณากรอกแบบฟอรม	เอกสารตางๆใหเรียบรอยและพรอมยื่นใหกับเจาหนาที่สถานทูต
นําหนังสือเดินทาง	หนายืนยันแบบฟอรม	DS-160	ใบเสร็จชําระคาธรรมเนียมสมัครวีซาจากไปรษณียไทย	และรูป

ถายจํานวน	1	ใบซึ่งถายไมเกิน	6	เดือน
ทานสามารถนําโทรศัพทมือถือมาได	1	เครื่อง	สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไมอนุญาตใหนําคอมพิวเตอร



กระเปาหิ้ว	หรืออุปกรณถายภาพใดๆเขามาในสถานทูตฯ	กรุณาหยิบโทรศัพทมือถือและปิดเครื่องกอนเขาตัวอาคาร
เพื่อฝากไวกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ขอกําหนดเกีย่วกับรูปถาย
ผูสมัครวีซาสหรัฐฯ	จะตองอัพโหลดรูปถายดิจิทัลลงในแบบฟอรมการสมัครวีซา	DS-160	โดยรูปถายจะตองตรง

ตามขอกําหนด	มิเชนน้ันทานจะไมสามารถดําเนินกระบวนการสมัครตอไปได	โดยรูปถายจะตองมีคุณสมบัติตอไปน้ี
1.	ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน
2.	ตองมีพื้นหลังสีขาว
3.	ตองถายหนาเต็ม	โดยหันหนาเขากลอง
4.	ตองอยูในรูปแบบ	Joint	Photographic	Experts	Group	(JPEG	หรือไฟล	.jpg)	โดยมีขนาด	600x600	พิกเซล	และ

1200x1200	พิกเซล
5.	ขนาดของไฟลจะตองนอยกวาหรือเทากับ	240	กิโลไบท
6.	จะตองไมถูกปรับแตงทางดิจิทัล
สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบรูป	ทานสามารถอานขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปถายไดที่ลิ้งคน้ี

หากรูปของทานไมตองตามขอกําหนดดานองคประกอบเราอาจไมสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครวีซาของทาน
ได	เราขอแนะนําใหผูสมัครนํารูปถายดิจิทัลที่พิมพออกมาแลวมาในวันสัมภาษณวีซาดวย
เอกสารทีใ่ชในการสมัครวีซา:
เจาหนาที่กงสุลจะพิจารณาการสมัครเป็นรายกรณี	ไมมีเอกสารใดสามารถประกันไดวาผูสมัครจะไดรับอนุมัติ

(หรือถูกปฏิเสธวีซา)	เน่ืองจากแตละกรณีมีความแตกตางกัน	สิ่งที่สามารถแสดงถึงความสัมพันธที่หนักแนนในกรณี
หน่ึงอาจใชไมไดกับอีกกรณีหน่ึง	เน่ืองจากกระบวนการสมัครวีซาชั่วคราวมิไดเป็นกระบวนการที่ใชเอกสารเป็นหลัก
ผูสมัครวีซาตองสามารถแสดงความผูกพันตอประเทศของตนโดยการแจงใหเจาหนาที่กงสุลทราบ	ผูสมัครวีซา
นักเรียน	ผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน	และผูสมัครวีซาประเภททํางานจําเป็นตองมีเอกสารสนับสนุนเฉพาะ	โดยเรา
ขอแนะนําใหผูสมัครทุกทานนําหนังสือเดินทางเลมเดิมของตนมาดวย	และผูปกครองของผูสมัครวีซาที่เป็นผูเยาวควร
นําสูติบัตรของบุตรมาดวย
ทัง้น้ีทางบริษทัฯขอแจงรายละเอียดตางๆของเอกสารทีค่วรนําติดไปในวันสมัครวีซาเพิม่เติมจากทีท่าง
สถานฑูตกําหนด	ดังรายละเอียดดังน้ี
พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซา

อเมริกา,	แคนาดา,	วีซาอื่นๆในกลุมประเทศเชงเกน	หรือประเทศอื่น	ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการ
อนุมัติวีซา
สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	หรือบัตรขาราชการ	/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	/สําเนาทะเบียนสมรส	,

หยา	/สําเนาสูติบัตร	ในกรณีอายุไมถึง	20	ปีบริบูรณ
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	(ภาษาอังกฤษ)	/	สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ันโดยระบุ

ตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ี	และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอง
เที่ยว	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา	และสลิปเงินเดือนยอนหลัง	3	เดือน
กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอสําเนาใบทะเบียนการคา,	ใบทะเบียนพาณิชย	และหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไมเกิน

6	เดือน	พรอมวัตถุประสงค	หรือใบเสียภาษี	และหลักฐานการเงินของบริษทั	ยอนหลัง	6	เดือน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง	6	เดือน	ตองอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน	ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงิน

สมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออก
หนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย	***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***

กรณีที่บริษทัของทาน	เป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด	นอกเหนือจากเอกสารขอ
1-6	แลว	ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	และการกลับมาทํางาน
ของทาน	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษาจะตองมี	หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา	(ภาษาอังกฤษ)	ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	เดินทางไปกับ	บิดาหรือมารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอม	โดยที่บิดา,

มารดา	จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการอําเภอหรือ
เขต	โดยมีนายอําเภอ	หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ	และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับ	มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร	และถึงแมวาทาน

จะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหม	ก็ตองชําระคา
ธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ	หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะ

เป็นเหตุผลใดก็ตาม	ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได



กฎระเบียบดานการรักษาความปลอดภัย
ผูติดตอสถานทูตฯทุกทานตองไดรับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ

ทานสามารถฝากโทรศัพทมือถือ	1	เครื่อง	ไวกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่หนาประตู	แตสถานทูตฯและ
พนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมรับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึน้กับโทรศัพทมือถือ
ของทานในขณะที่ฝากไวกับพนักงานรักษาความปลอดภัย	ทานไมสามารถเขาไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว	หาก
นําสิ่งของดังตอไปน้ีมาดวย
อุปกรณบรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิคสใดๆ	เชน	แท็บเล็ต	คอมพิวเตอร	ไดอารี่แบบดิจิตอล	วิทยุติดตาม

ตัว	กลองถายรูป	ตลับเทป	แถบบันทึกวิดิทัศน	ซีดีรอม	เครื่องเลมเอ็มพีสาม	แผนดิสก	คอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว	หรือ
เครื่องเลนเพลงขนาดพกพา
กระเปาสะพายหรือกระเปาถือสตรีขนาดใหญ
กระเปาถือและกระเปาเดินทางขนาดใหญ	กระเปาสัมภาระขนาดใหญ	กระเปาใสเอกสารหรือกระเปาเสื้อผา	ผู

สมัครขอวีซาสามารถนําเอกสารที่ใชในการขอวีซาใสถุงหรือกระเปาใสเทาน้ัน
อาหาร	(มีรานกาแฟและของวางจําหนายภายในสถานทูตฯ)

ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก
บุหรี่	ซิการ	กลองไมขีด	ไฟแช็ค
วัตถุมีคมทุกชนิด	เชน	กรรไกร	มีดพก	หรือตะไบ
อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด
รายการสิ่งของที่ไมใหนําเขามาภายในสถานทูตฯไมไดจํากัดอยูเพียงแครายการที่กลาวมาขางตนเทาน้ัน	สิ่งของ

ประเภทอื่นอาจไมไดรับอนุญาตใหนําเขามาภายในสถานทูตฯดวยเชนกัน	ทั้งน้ีขึน้อยูกับวิจารณญาณของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย	นอกจากโทรศัพทมือถือ	1	เครื่อง	สถานทูตฯไมรับฝากสิ่งของตองหามที่กลาวมาขางตน	ทาน
ตองฝากเก็บสิ่งของดังกลาวไวที่อื่นกอนมาติดตอสถานทูตฯ

**(หมายเหตุ	ราคาน้ีไมรวมคาวีซา	และตัว๋สะสมไมลไมได	Non	Refund,	Non	Endorse)	**

	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	60	วัน	คืนเงินมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกกอนออกเดินทาง	59	-	45	วัน	หักมัดจํา	20,000	บาท/ทาน
ยกเลิกกอนการเดินทาง	44	-	40	วัน	หักมัดจํา	30,000	บาท/ทาน
ยกเลิกกอนการเดินทาง	39	-	15	วันกอนการเดินทาง	หัก	50%	ของคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง	14	-	1	วันกอนการเดินทาง	หัก	90%	ของคาทัวร
ยกเลิกในวันเดินทาง	หรือ	NO	SHOW	หัก	100%	ของคาทัวร
	หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด	เงื่อนไขหน่ึง	แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได	โดยสามารถยื่นขอ

วีซาไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เทาน้ัน	และตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่	NON-CHANGE	NAME	&	NON-REFUND

หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา
ไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต		ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด	ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน	ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอ
วีซาแบบกรุป
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง	ตํ่ากวา	20	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง

ทราบลวงหนากอน	15	วัน	และขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว	รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณี
ที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังน้ี	การลาชาของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจลาจล,	อุบัติเหตุ	ฯลฯ
โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ	TRAVELLER	OASIS	PLAN	ของ	บ.	Allianz
Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.		ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทาน้ัน	ทั้งน้ีจะคํานึงถึงผล
ประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด	และทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	หาก
ทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ	และจะ
ไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว


