


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินซานฟ
รานซิสโก	-	เมืองซานฟรานซิสโก

พักที่	CROWNE	UNION
CITY	หรือเทียบเทา

2 ยอดเขาทวินพีค	-	ทาเรือฟิชเชอรแมนวารฟ	-	อาวซานฟรานซิส
โก	-	เกาะอัลคาทรัส	-	Union	Square

พักที่	CROWNE	UNION
CITY	หรือเทียบเทา

3 สะพานแขวนโกลเดนเกท	-	เฟรสโน	Fresno	City
พักที่	RADISSON
FRESNO	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองลาสเวกัส	-	TANGER	BARSTOW	FACTORY	OUTLET	-
เมืองลาสเวกัส	-	ถนนStrip

พักที่	EXCALIBUR	หรือ
เทียบเทา

5 อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน	-	แกรนดแคนยอนสกาย
วอลค	-	เมืองลาสเวกัส

พักที่	EXCALIBUR	หรือ
เทียบเทา

6 นครลอสแองเจลิส	-	ออนตาริโอ	มิลล	-	เมืองอนาแฮม
พักที่	DOUBLE	TREE
ORANGE	หรือเทียบ
เทา	

7 ดิสนียแลนดพารค
พักที่	DOUBLE	TREE
ORANGE	หรือเทียบ
เทา	

8 ถนนฮอลลีวูด	-	ดอลบี	เธียเตอร	(DolbyTheatre)	-	ยูนิเวอรแซล
สตูดิโออเมริกา	-	สนามบินลอสแองเจลิส

9
10 สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

27	เม.ย.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿75,900 ฿75,900 ฿75,900 ฿10,500



ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
09.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอรสาย

การบินอี.วี.เอ.แอร	ประตู	8	แถว	Q	พบเจาหนาที่	คอยอํานวยความสะดวก
12.20	น.	ออกจากประเทศไทย	สูไตหวัน	โดยสายการบิน	อีวีเอ	เทีย่วบินที	่BR	212
17.10	น.	เดินทางถึงไตหวัน	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
19.40	น.	ออกเดินทางสูเมืองซานฟรานซิสโก	เที่ยวบินที่	BR	18
***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล***

ชวงบาย
16.00	น.	ถึงสนามบินซาน	ฟรานซิสโก	(San	Francisco	International	Airport)	(เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย	14	ชั่วโมง)
นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองซาน	ฟรานซิสโก	(San	Francisco)	นครมหาเสนหแหงมลรัฐ

แคลิฟอรเนียตอนเหนือ	เมืองที่มีประชากรหนาแนนเป็นอันดับสองของประเทศ	รองจากมหานครนิวยอรก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	CROWNE	UNION	CITY	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นเมืองหลวงทางดาน	วัฒนธรรม,	การเงิน	และการคาของรัฐ	California	ชื่อ
ของเมืองน้ี	มาจากภาษาลาตินแปลวา	Saint	Francis



คณะเดินทางวันที	่2	–	11	มี.ค.	61	เดินทางสูไตหวัน	โดยสายการบิน	อีวีเอ	เทีย่วบินที	่BR	212	เวลา
12.10	น.	และถึงไตหวัน	เวลา	16.45	น.	และออกเดินทางตอสูซาน	ฟรานซิสโก	เทีย่วบินที	่BR	018
เวลา	19.50	น.	และถึงซาน	ฟรานฯ	เวลา	14.50	น.
คณะเดินทางวันที	่23	มี.ค.	–	1	เม.ย.	61	เดินทางสูไตหวัน	โดยสายการบิน	อีวีเอ	เทีย่วบินที	่BR	068

เวลา	17.10	น.	และถึงไตหวัน	เวลา	21.45	น.	และออกเดินทางตอสูซาน	ฟรานซิสโก	เทีย่วบินที	่BR
028	เวลา	23.30	น.	และถึงซาน	ฟรานฯ	เวลา	19.30	น.

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	CROWNE	UNION	CITY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	ยอดเขาทวินพีค	(Twin	Peak)	เพื่อใหทานไดชมทิวทัศน	อันงดงามของเมือง
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ทาเรือฟิชเชอร	แมนวารฟ	(Fisherman’s	Wharf)	เป็นศูนยกลางการทองเที่ยวไป

ดวยรานคา	รานอาหาร	สวนสนุก	พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	และเป็นที่ตั้งของ	PIER	39	จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตาก
แดดนับรอยตัวใหทานอิสระเลือกซื้อสินคา	ของที่ระลึก	
จากน้ันนําทาน	ลองเรือชมอาวซานฟรานซิสโก	ชมความงามของตัวเมือง	โดยเรือจะ	ผาน	ชมเกาะอัลคา

ทรัส	(Alcatraz)	เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	Union	Square	แหลงชอปป้ิงของคนคลั่งชอปโดยแท	หลากหลายดวยรานคา

มากมาย	เชน	รานขายยีนสยี่หอลีวายส	มีซูเปอรมารเก็ต	Virgin	Megastore,	Gump,	สินคาแบรนดเนม	เชน
Bulgari,	Cartier,	Thomas	Pink,	Louis	Vuitton,	Max	Mara,	Emporio	Armani,	Diesel,	Prada,	B.,	Betsey
Johnson	และ	Wilkes	Bashford	เป็นตน	อิสระทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	CROWNE	UNION	CITY	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ยอดเขาสูงประมาณ	282	เมตร	ที่สามารถขึน้ไปชมทิวทัศนโดบรอบของ	เมือง
ซานฟรานซิสโก	ยอดเขาแตละลูก	มีชื่อวา	ยอดเขายูเรกา	และยอดเขานอล



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

อาวของเมืองซานฟรานซิสโก	ติดกับคาบสมุทรแปซิฟิค

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

เป็นจตุรัสที่มีประวัติศาสตรที่สําคัญเกิดขึน้มากมาย	อยูที่เมือง	New	York	เป็น
จุดรวมถนนและระแวกบานในเขต	Manhattan

	พักที่	CROWNE	UNION	CITY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
พาทานถายรูปและ	ชมสะพานแขวนโกลเดนเกท	(Golden	Gate	Bridge)	อันโดงดัง	ผลงานวิศวกรรมอัน

ลํ้าเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย	นายโยเซฟ	แบรมานนสเตราซ	ที่มีความยาวถึง	4,200	ฟุต
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
เดินทางสู	เมืองเฟรสโน	(Fresno)	เมืองใหญอันดับ	5	ของรัฐแคลิฟอรเนีย	เป็นศูนยการธนาคาร	มีอาคารสูง

ไมเกิน	20	ชั้น	ทําใหไมมีการบดบังทิวทัศนชนบทของเมือง	(ระยะทาง	302	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.5
ชม.)

ชวงคํ่า	



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เขาสูที่พัก	โรงแรม	RADISSON	FRESNO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เมืองที่เงียบสงบ	ผูคนใชชีวิตราวกับเข็มนาฬิกา	และใหญอันดับ	8	ของมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย	เป็นศูนยการธนาคาร	ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหมหมด	รถเมล
จอดปายตรงเวลาเป๊ียบ	อาคารสูงสุด	20	ชั้น	จึงไมบดบังทิวทัศนชนบทของที่น่ี
ในฐานะเมืองใหมจึงมีความเป็นเมืองสําหรับ	"มนุษยเดินดิน"	มากกวาหุนยนต
หรือคนบาดาวตลก/นักรองแดนน่ีเคยเคยกลาวถึงเฟรสโนไววา	"ฮัลโหล
(สวัสดี)	เฟรสโน,	ลากอนเฟรสโน"	ในขณะที่ชาวลอสแองเจลีสและชาวซานฟ
รานซิสโก	ซึ่งมองเฟรสโนที่อยูระหวางมหานครทั้งสองน้ีเป็นเรื่องตลก	และ
คอนขางดูแคลน	ชาวชานเมืองเฟรสโน	วารอนเหมือนนรกไมมีอารยธรรมไมมี
ชีวิตกลางคืนฯลฯ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	RADISSON	FRESNO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูลาสเวกัส	โดยระหวางทางแวะ	TANGER	BARSTOW	FACTORY	OUTLET	ที่ใหญที่สุด	ให

ทานชอปป้ิงสินคาราคาตรงจากโรงงาน	พบกับรานขายเสื้อผาดังๆ	อาทิเชน	Polo	Ralph	Lauren,	Coach,	Ray
Ban,	Tommy	Hilfiger,	GAP,	Guess,	American	Eagle	Outfitters,	Timberland,	Banana	Republic,	Calvin
Klein,	Samsonite	(ระยะทาง	322	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.5	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางตอ	จนเขาสู	เมืองลาสเวกัส	(Las	Vegas)	ซึ่งตั้งอยูในมลรัฐเนวาดา	มีฉายาวา	"เมือง

คนบาป"	(Sin	City)	โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึน้มาจากกิจการการพนันเป็นแมเหล็กแรงดึงดูดหลักใหนัก
ทองเที่ยวหลั่งไหลเขามา	เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร
อิสระใหทานไดชอปป้ิงเต็มที่บนถนน	Strip	(ระยะทาง	252	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.5	ชม).

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย
เขาสูที่พัก	โรงแรม	EXCALIBUR	หรือเทียบเทา
ในยามคํ่าคืนทานสามารถทองราตรีเมืองลาสเวกัส	โดยการเดินเลนทีถ่นน	The	Strip	หรือเสีย่ง

โชคในสถานคาสิโน	หรือพบกับการแสดงโชวหนาโรงแรมตางๆ	ซึง่แตละโรงแรม	ก็จะแตกตางกัน
ออกไป	อาทิเชน	โชวภูเขาไฟระเบิด	โชวน้ําพุทีส่วยงามตระการตา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

เป็นหางสรรพสินคาขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองบารสโตว	มีความหลากหลาย
ของแบรนด	และราคาที่ถูกจึงเป็นที่นิยมมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

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

เป็นถนนใจกลางเมืองลาสเวกัสที่มีความยาวเกือบ	7	กิโลเมตร	ซึ่งมีชื่อเสียง
กองโลกเพราะรัสอรทและ	คาสิโนที่อยูทั้งสองขางทางตลอดทาง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย
	พักที่	EXCALIBUR	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน	(Grand	Canyon)	ความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ

แหงหน่ึงของโลก	ปัจจุบัน	ถูกจัดใหเป็นหน่ึงในอนุรักษสถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ	แกรนดแคนยอน
ถูกคนพบเมื่อปี	ค.ศ.1776	ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ	เกิดขึน้โดยอิทธิพลของแมน้ํา
โคโลราโดที่ไหลผานที่ราบสูง	ทําใหเกิดการสึกกรอนพังทลายของหินอันเป็นเวลา	225	ลานปีมาแลว	ตอมาพื้น
โลกเริ่มยกตัวสูงขึน้	อันเน่ืองมาจากแรงดันและความรอนอันมหาศาลภายใตพื้นโลก	ทําใหเกิดการเปลี่ยนรูป
และกลายเป็นแนวเทือกเขากวางใหญ	การยกตัวของแผนดินทําใหทางที่ลําธารไหลผานมีความลาดชันและน้ํา
ไหลแรงมากขึน้	พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ําเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละนอยๆในเปลือกโลก	วัดจากขอบ
ลงไปกนหุบเหวกวา	1	ไมล	(	ประมาณ	1,600	เมตร	)	และอาจลึกวาสองเทาของความหนาของเปลือกโลก	กอให
เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบตางๆ	พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ําและลมกัดเซาะจนเป็นรองลึก	สลับซับซอนนาน
นับลานปี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	จุดบริการอาหารของอุทยานอาหารพื้นเมือง



กรณีทานทีต่องการนัง่	เฮลิคอปเตอร	เพื่อชมแกรนด	แคนยอน	กรุณาแจงกับทางหัวหนาทัวร	โดย
มีคาใชจายเพิม่ประมาณ	USD	220	ตอทาน
สวนทานทีต่องการอิสระเต็มวัน	ไมไปชมอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอนและสกายวอลค	ลด

ทานละ	2,800	บาท	กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย	15	วันกอนการเดินทาง

ชวงบาย	
นําทานเดินบนสกายวอลค	(Skywalk)	ซึ่งเป็นกระจกแกวรูปตัวยู	ไดยื่นออกมาจากหนาผา	เหมือนทานได

เดินอยูบนอากาศ	ซึ่งสูงจากพื้นแมน้ํากวา	1,200	เมตร
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	ลาส	เวกัส

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	EXCALIBUR	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นกลุมหุบเขาลึกซึ่งใหญที่สุดในโลก	และมีแมน้ําแอริโซนาไหลผาน	ซึ่งทําให
กลายเป็นแบบน้ี	เป็นอีกหน่ึง	Landmark	ระดับโลกที่คนสวนใหญรูจัก	เป็น
สถานที่ที่ชาวอินเดียแดงไดตั้งรกรากมานาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	จุดบริการอาหารของอุทยานอาหารพื้นเมือง

เป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวของ	Grand	Canyon	ซึ่งมีรูปเป็นทรงเกือกมายื่นออกมา
จากหน่ึงในผาทางตะวันตกของที่น่ี	เป็นจุดชมวิวที่วาบหวิวสุดๆ

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	EXCALIBUR	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูนครลอส	แอนเจลิส	(Los	Angeles)	หรือที่รูจักในชื่อ	แอล	เอ	(L.A.)	เป็นเมืองใหญที่มีประชากร

มากที่สุดอันดับ	2	ในสหรัฐอเมริกา	และเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	และการบันเทิง	โดย
ระหวางทางผานออนตาริโอ	มิลล	(	Ontario	Mills	)ใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน
DKNY,	Polo	Ralph	Lauren,	Coach,	Tommy	Hilfiger,	GAP,	Guess,	American	Eagle	Outfitters,	Oakley	Vault,



Timberland,	Banana	Republic,	Calvin	Klein,	Samsonite,	H&M,	Hugo	Boss,	Victoria’s	Secret,	Lego	Store
(ระยะทาง	361	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
เดินทางสู	เมืองอนาแฮม	(Anaheim)	เมืองแหงความสนุกสนานเป็นที่ตั้งของดีสนียแลนดปารค

(Disneyland	Park	)(ระยะทาง	60	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	50	นาที)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารญีป่ ุน
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	DOUBLE	TREE	ORANGE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นครลอสแองเจลิส	เป็นเมืองที่ตั้งอยูในรัฐแคลิฟอรเนีย	ซึ่งมีขนาดใหญเป็น
อันดับสองของประเทศ	และประชากรหนาแนนที่สุดในรัฐ

เป็นเอาทเล็ทมอลลขนาดใหญในรัฐแคลิฟอรเนีย	เมืองออนโตรีโอ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

หัวใจของอนาไฮม	ก็คือดิสนียแลนด	"ดินแดนที่มีความสุขที่สุดในโลก"	ผสม
ผสานรถมหาสนุกแบบดั้งเดิมที่ทําใหคุณหวนนึกถึงอดีต	เขากับรถมหาสนุก
ใหมๆ	ที่ใชเทคนิคสลับซับซอน	รวมดวยการแสดงแสงสีเสียงดวยไพโรเทคนิค
แหงศตวรรษที่	21	สถานที่อีกแหงหน่ึงที่อาจดึงความสนใจของคุณไปไดก็คือ
น็อตสเบอรรี่ฟารมที่ใชธีมของเมืองตะวันตกแบบเกา	และรถมหาสนุกที่
โลดโผนจนดิสนียแลนดเทียบไมได	หรือถาจะหามุมสงบ	ลองแวะไปที่บล็อก
แอท	ออเรนจ	ซึ่งเป็นศูนยบันเทิงครบวงจรที่มีรานคา,	รานอาหาร	และแหลง
ใหความบันเทิงตางๆ	มากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารญี่ป ุน
	พักที่	DOUBLE	TREE	ORANGE	หรือเทียบเทา	

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	ดิสนียแลนดปารค	(Disneyland	Park	)	ดินแดนแหงจินตนาการและเทพนิยายของราชาการตูน

วอลทดิสนีย	โดยเป็นสวนสนุกแหงแรกของวอลท	ดิสนีย	(The	Walt	Disney)	เปิดเมื่อ	17	กรกฏาคม	2498
อิสระใหทานไดเลนเครื่องเลน	อาทิ	เชน	น่ังรถไฟหัวจักรพลังไอน้ํา,ADVENTURE	LAND,	TOMORROW	LAND,
FANTASYLAND,	MICKEY’S	TOON	TOWN	สัมผัสกับชีวิตโจรสลัดแคริเบียน	ผจญภัยบานผีสิง	ลองเรือรอบ



ตัว๋เขาสวนสนุกเป็นแบบ	ONE	DAY	1	PARK	TICKET	ถาตองการเปลีย่นเป็นตัว๋แบบ	ONE	DAY	2
PARK	TICKET	กรุณาติดตอทางทางหัวหนาทัวร	คาใชจายเพิม่ประมาณ	USD	60	ตอทาน
กรณีไมเขาสวนสนุกดีสนียแลนด	ปารค	ลดทานละ	2,000	บาท	กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย	15

วันกอนการเดินทาง
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า

โลกกับตุกตาใน	SMALL	WORLD,	Pirate	of	the	Caribbean,	ตื่นเตนกับ	SPACE	MOUNTAIN	ผจญภัยกับ
อินเดียนาโจนส	Indiana	Jones
ชมโชวตางๆ	เชน	The	Lion	King	หรือเลือกซื้อของที่ระลึกตางๆ	ชมขบวนพาเหรดของเหลาการตูน	ของ	Walt

Disney	และและทานจะไดชมขบวนพาเหรดไฟสุดอลังการของสวนสนุกและการจุดพลุไฟในชวงคํ่ าอันสวยงาม
ยิ่งใหญและตระการตา
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า
เขาสูที่พัก	โรงแรม	DOUBLE	TREE	ORANGE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสนุกที่มีรีสอรทขางในภายใตบริษทัดิสนีย	ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนียที่
เดียวของโลกซึ่งถูกดูแลโดยดิสนียโดยตรง	เพราะเป็นสาขาหลัก	และสาขา
แรกของโลก

	พักที่	DOUBLE	TREE	ORANGE	หรือเทียบเทา	

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินเลนบนถนน	The	Hollywood	Walk	of	Fame	เป็นทางเทาอยูสองขางทางของ

ถนนHollywood	Boulevard	โดยมีความยาวประมาณ	2,100	เมตร	ที่ตบแตงเป็นรูปดาวหาแฉก	กวา	2,000
ดวง	โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง	โดยสวนใหญมาจากวงการบันเทิง	ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด	สําหรับผูได
รับคัดเลือกใหจารึกชื่อ	อาทิเชน	Tom	Cruise,	Nicolas	Cage,	Bruce	Willis,	Jacky	Chan,	Robin	Williams,	Bee
Gees,	Charlie	Chaplin,	Michael	Jackson,	Johnny	Depp,	Frank	Sinatra,	Keanu	Reeves,	Elvis	Presley,
Mickey	Mouse,	The	Simpson	ฯลฯ
ชมดานหนาโรงละครไชนีส	เธียเตอร	(Grauman’s	Chinese	Theatre)	โรงภาพยนตรที่เกาแกที่สุดของ

ฮอลลีวูด	ที่ดานหนาจะเต็มไปดวยรอยประทับมือของดาราชื่อดังตางๆมากมาย
ชมดอลบี	เธียเตอร	(DolbyTheatre)	สถานที่มอบรางวัลออสการ
จากน้ันนําทานเขาชม	โรงถายภาพยนตยูนิเวอรแซล	(Universal	Studios)	ในเน้ือที่กวา	1,000	ไร	(ระยะ

ทาง	53	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)
อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถายภาพยนตยูนิเวอรแซล

ชวงบาย	
ใหทานไดอิสระ	ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถายทําภาพยนตร	ที่สรางขึน้มาเพื่อประกอบฉาก

อยางละเอียดที่ใชในการถายทําจริงของ	อาทิเชน	ฉากน้ําทวมถลมเมือง,	แผนดินถลมทรุดตัวในรถไฟใตดินหรือ
ชมโชวการแสดงพาดโผนที่ตื้นเตนเราใจ	หรือสนุกสนานกับเครื่องเลนทันสมัย	อาทิ	เชน	BACK	TO	THE
FUTURE,	JURASSIC	PARK,	TERMINATOR

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย



อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถายภาพยนตยูนิเวอรแซล

คณะเดินทางวันที	่27	เม.ย.-	6	พ.ค.	61	เดินทางสูไตหวัน	โดยสายการบิน	อีวีเอ	เทีย่วบินที	่BR	011
เวลา	00.15	น.	และถึงไตหวัน	เวลา	05.10	น.
คณะเดินทางวันที	่2	–	11	มี.ค.	61	เดินทางสูไตหวัน	โดยสายการบิน	อีวีเอ	เทีย่วบินที	่BR	011	เวลา

23.05	น.	และถึงไตหวัน	เวลา	05.40	น.	และออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ	เทีย่วบินที	่BR	211	เวลา	07.35
น.	และถึงกรุงเทพฯ	เวลา	10.30	น.
คณะเดินทางวันที	่23	มี.ค.	–	1	เม.ย.	61	เดินทางสูไตหวัน	โดยสายการบิน	อีวีเอ	เทีย่วบินที	่BR	011

เวลา	23.05	น.	และถึงไตหวัน	เวลา	05.40	น.	และออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ	เทีย่วบินที	่BR	211	เวลา

หลังอาหารคํ่านําทานเดินทางสู	สนามบินลอส	แอนเจลิส

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

โรงหนังดอลบี้	หรือชื่อเกาวาโรงหนังโกดัค	สรางตั้งแตปี	คศ2001	ซึ่งเป็น
สถานที่จัดงานแจดรางวัลออสกามาตั้งแตหนังจากสรางเสร็จได1	ปี	และถูก
สรางอยูที่น่ันเรื่อยมา

เป็น	สตูดิโอถายหนัง	และสวนสนุกที่มีธีมตางๆตามหนัง	ตั้งอยูในรัฐลอสแองเจ
ลิส	ซึ่งเป็นสตูดิโอหนังที่เกาแกที่สุดของHollywood	ที่ยังใชงานไดอยู

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

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

00.05	น.	ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย	ดวย	เทีย่วบินที	่BR	11
***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล***



07.35	น.	และถึงกรุงเทพฯ	เวลา	10.30	น.

คณะเดินทางวันที	่4-13,	18-27	พ.ค.	61	เดินทางสูไตหวัน	โดยสายการบิน	อีวีเอ	เทีย่วบินที	่BR	015
เวลา	00.0	น.	และถึงไตหวัน	เวลา	05.45	น.	และออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ	เทีย่วบินที	่BR	067	เวลา
09.00	น.	และถึงกรุงเทพฯ	เวลา	11.35	น.

05.15	น.	ถึง	สนามบินไตหวัน	แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง
09.00	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	ดวยเทีย่วบินที	่BR067
11.35	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพมหานคร	ดวยความสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึง	กรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
6.	เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับ
เงินมัดจําแลวเทา
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุชจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)
8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมคาทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,
คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาประเทศสหรัฐอเมริกา	(จํานวน	7,600	บาท	ชําระพรอมเงินมัดจํา)
6.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน	3	ดอลลาหสหรัฐ	ตอคน	ตอวัน	:	10	x	3	=	30	ดอลลาห

สหรัฐ)
7.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**



[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ

ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา
5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา

ภายใน3วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและยื่น

รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที

เอกสารประกอบการขอวีซาอเมริกา	ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	5	วันทําการ
การยื่นวีซา	ทานจะตองมาแสดงตนทีส่ถานทูตในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว	ไมสามารถดึงเลม
ออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสาร

การยื่นอยูเรื่อย	ๆ**
1.	หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา

อยางนอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด	(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แตพํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ	กรุณาแจงเจาหนาทีข่องทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม่เติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา
ในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย***
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	2	น้ิว	หรือ	5	x	5	ซม.จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทานัน้	ถายไมเกิน	6	เดือน

หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)
3.	หลักฐานการทํางาน

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษา
อังกฤษมีอายุไมเกิน	1	เดือนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO
WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุไมเกิน	1	เดือนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM
IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตัน
4.	หลักฐานการเงิน

4.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	ใช	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป	สวนตัวของผูเดิน
ทาง	ถายสําเนา	ยอนหลัง	6	เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอด
เงินในบัญชีไมเกิน	15	วันกอนวันยื่นวีซา	และบัญชีตองมีครบทุกเดือน
***ในกรณีทีมี่การเคลื่อนไหวบัญชี	ไมครบทุกเดือน	ใหใช	Bank	Statement	แทนสําเนาสมุดเงินฝาก***	
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ	บัญชีฝากประจํา	บัญชีกระแสรายวัน	บัญชีสหกรณออมทรัพย
พันธบัตร	ตราสารหน้ี	กองทุน	และสลากออมสิน**
4.2	กรณีเปลีย่นบัญชีเป็นเลมใหม	ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม	(ทัง้เลมเกา	–เลมใหม)



4.3	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	ถายสําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	ยอนหลัง	6	เดือนของบุคคลที่
ออกคาใชจายให	(พรอมเอกสารพิสูจนความสัมพันธ	เชน	สูติบัตร	ทะเบียนบาน	ทะเบียนสมรส)
5.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาส
ปอรตมารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาส
ปอรตบิดามาดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
6.	เอกสารสวนตัว

-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลีย่น)
7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม

***ราคาไมรวมวีซา	คาธรรมเนียมวีซาทานละ	7,600	บาท***
กรณีไมเขาสวนสนุกดีสนียแลนด	ปารค	ลดทานละ	2,000.-
กรณีไมเดินทางไปอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน	ลดทานละ	2,800.-
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้งมิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะ
ทัวรทัง้หมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง	
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่

สายการบินกําหนด	เชนตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Longleg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก



1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว
(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	สวนหองพักแบบ	3	ทาน	จะเป็นเตียงใหญ	2	เตียงเทานัน้	หองพักตาง
ประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง		คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด		
9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


