
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ชมความงดงามของอุทยานแห่งชาติเยลโล่ สโตน์ และทวิทศัน์ของภูเขาทีเ่รียงรายอย่างสวยงาม 
เข้าชมความสวยงามของอุทยานแห่งชาติแกรนด์ททีอน และเข่ือนบัฟฟาโล บิลล์ 

รหสัทัวร ์AUSA304-01 



             

ชมอนุสรณ์สถานเมาท์รัชมอร์ และ เดอะ เครซ่ี ฮอร์ส  
ชมความยิง่ใหญ่ของแกรนด์แคนยอนส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (West Rim) 

ช้อปป้ิงในเอ้าท์เลท็อย่างจุใจ ณ ลาส เวกสั พรีเมีย่ม เอาท์เลท 
ก าหนดการเดนิทาง 

27 มี.ค.-06 เม.ย.//08-18 เม.ย.//29 เม.ย.-09 พ.ค.//27 พ.ค.-06 มิ.ย.//18-28 มิ.ย. 2563  
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซีแอตเติล(สหรัฐ อเมริกา) 
13.00 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M 06-16 สายการบินคาเธ่ย์ แป

ซิฟิค พบพนักงานของบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านก่อนเดินทาง 
16.20 น.  น าท่านเหิรฟ้า ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX822 
20.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง จากน้ันน าท่านต่อเคร่ือง 
23.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองซีแอตเติล้ ประเทศสหรัฐ อเมริกา โดยเที่ยวบินที่ CX858 (ประมาณ 12 ช่ัวโมง 30 นาที) 

***** เดินทางข้ามเขตแบ่งเวลาสากล ***** 
21.00 น. เดินทางถึงนครซีแอตเติล้ หลังจาผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ที่พัก  

พกัที่:  Crown Plaza Hotel Seattle / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่2 ซีแอตเติล้ – ตลาดไพน์ เพลส – ร้านสตาร์บั๊ค แห่งแรก 
 หอคอยสเปซ นีดเดิล้ – บอซแมน(เยลโล่ สโตน์) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันน าท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ัง

ที่ที่ใหญ่และมีความส าคญัทางด้านการท่องเที่ยว และเศษฐกิจ
มากที่สุด ของมลรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูร่ะหว่าง
มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตนั อยูห่่างจากชายแดน

สหรัฐอเม ริกา - แคนาดา 154 
กิโล เมตรเพียงเท่ านั้ น  "นครซี
แอตเติล" เป็นเมืองขนาดใหญ่
พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองลว้นเตม็ไปดว้ยตึกระฟ้าและความโรแมน
ติกของแสงสีในยามค ่าคืน แต่หลายๆคนที่เคยมาเยือนเมืองน้ีกลบัเรียกขาน
เมืองน้ีว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่ สีเขียว 



             

นอกจากน้ีแลว้ซีแอตเติล ยงัไดรั้บการยกยอ่งจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา  (ASTA) จากการจดั
อนัดบัใหซี้แอตเติลเป็น 1 ใน 10สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน สหรัฐอเมริกาอีกดว้ย น าท่านชม สเปซ นีดเดิล 
(Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเติล ส่ิงก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้าง
ขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังที่ซีแอตเติลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน World’s Fair ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไป
ดว้ยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง 
จากนั้นน าท่านสู่ยา่น ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ยา่นธุรกิจที่ส าคญัของซีแอตเติล ชมอาคาร บา้นเรือน และตึก
ที่มีความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรมที่ถือวา่มีความงดงามที่สุดของเมืองน าท่านสมัผสัความเก่าแก่ของเมือง
ที่ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซ่ึงถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุด
ในซีแอตเติล ที่น่ีมีร้านแกลเลอร่ีที่จดัแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดงั, 
ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเคร่ืองประดับมากมาย น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) ทาวเวอร์ที่สร้างขึ้นใน ปี 
ค.ศ. 1914 จากนั้นน าท่านเดินชมตลาดไพน์ เพลส ที่เสมือนหัวใจของ
เมืองซีแอตเต้ิล เน่ืองจากเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเมือง และได้แบ่ง
โซนขายสินคา้ต่างๆ ที่หลากหลาย ท่านสามารถซึมซับวฒันธรรมการ
กินอยูข่องผูค้นชาวซีแอตเต้ิล ไดเ้ป็นอยา่งดี น าท่านแวะร้านสตาร์บัก๊ 
แห่งแรกของโลกที่ก  าเนิดขึ้ นมาในเมืองซีแอตเติลในปี ค.ศ.1971 มี
เวลาให้ท่านเก็บภาพหรือสั่งเคร่ืองด่ืมไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควร
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินซีแอตเติล 
16.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองบอสซแมน โดยเที่ยวบินที่ AS…. 
19.50  น. เดินทางถึงสนามบินเมืองบอสซแมน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่

ภัตตาคาร 
ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ที่พกั 

พกัที่:  Holiday Inn Express Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3  อุทยานแห่งชาติ เยลโล่ สโตน – น า้พุร้อนแมมมอธ น า้พุร้อนโอลด์เฟธฟูล 
 จุดชมววิทะเลสาบเยลโล่ สโตนเวสต์ ทรัมป์ ไกเซอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านเข้าชม อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (Yellow Stone National Park) อุทยานนี้ต้ังอยู่ในบริเวณ 

มุมตะวนัตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง (Wyoming) และถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯ มี



             

อาณาบริเวณกวา่ 6 ลา้นไร่จดัเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเน้ือที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ 
รัฐไวโอมิง รัฐมอนทาน่า และรัฐไอดาโฮ่ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมธรรมชาติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ น ้ าตก 
ซ่ึงบางแห่งมีความสูงกวา่น ้ าตกไนแองการ่าของแคนาดาถึงสองเท่า มีน ้ าพุร้อนซ่ึงบางแห่งพ่นน ้ าขึ้นมาทุก
ชัว่โมง มีความสูง 125-180 ฟุต รวมทั้งเป็นที่อยู่ของสัตวป่์านานาชนิด อาทิ กวางมูส (Bull Moose), กวาง
เอลค ์(Bull Elk) , กวาง Pronghorn หมีสีน ้ าตาลขนาดยกัษพ์นัธุ์ กริซล่ีย ์(Grizzly bear), หมีด า (Black Bear), 
ควายไบซนั (Bison) รวมถึงนกน ้ านานาชนิด อาทิ นกกระทุง (American White Pelican) ,หงส์ฟ้า(Trumpeter 
Swans)และนกเป็ดน ้ า น าท่านเขา้ชม น ้าพุร้อนแมมมอธ (Mammoth Hot Spring) ที่เป็นบ่อน ้ าพุร้อนที่มี
หินปูน ก่อตวัขึ้นเป็นชั้นๆ โดยมีสีเหลืองอ่อนและสีนวลจบัตา มองดูแลว้เหมือนน ้ าตกที่กลายเป็นหิน อยา่ง
น่าอศัจรรย ์น าท่านเดินชมตามเสน้ทางที่ก  าหนดชมความสวยงามของธรรมชาติ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเข้าชม น ้าพุร้อนโอลด์เฟธฟูล (Old Faithful Geyser) ขึ้นช่ือว่าเป็นน ้ าพุร้อนที่มีซ่ือสัตยท์ี่สุด

แห่งหน่ึงคือจะปะทุขึ้นมาอยา่งสม ่าเสมอ ประมาณ 21-23 คร้ังต่อวนั พุ่งสูงประมาณ 43-46 เมตร นานถึง 4 
นาทีนับเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแลว้ น าท่านเดินเข้าชมชมบริเวณน ้าพุร้อนที่ Geyser Basin และ Fountain 
Pot Point / น าท่านเข้าชม บ่อโคลนภูเขาไฟ (Mud 
Volcano) ณ เวิง้ผา บริเวณที่เคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ 
บ่อโคลนน้ีจะเดือด และมีฟองผุดขึ้ นอยู่ตลอดเวลา 
อุณหภูมิโดยเฉล่ียภายในบ่อประมาณ 184 ฟาเรนต์
ไฮต ์หรือ ประมาณ 83 เซลเซียส จนไดเ้วลาอนัสมควร 
น าท่านเขา้สู่จุดชมววิเวสท ์ทรัมป์ ไกเซอร์ เป็นบริเวณ
ที่ มีน ้ าพุ ร้อนอยู่ม ากมาย และ เป็น จุดชมวิวของ
ทะเลสาบเยลโล่ สโตน์อีกดว้ย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ที่พกั 

พกัที่:  Holiday Inn Express Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4 เวสต์ เยลโล่ สโตน – อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน - เข่ือนบัฟฟาโล่ บิลล์ – โคดี ้
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่ าน เขาสู่  อุทยานแห่ งชาติ  Grand Teton เป็นอุทยาน

แห่งชาติ ที่ต้ังอยู่ทางใตข้องอุทยานแห่งชาติ เยลโล่ สโตน์  ใน
อุทยานมียอดเขาที่ทอดยาวถึง 64 กม. และมีพื้นที่เช่ือมต่อกนักบั
อุทยานแห่งชาติ ดี.จอห์นดี.ร็อกก้ี เฟลเลอร์ จูเนียร์ อุทยานแก
รนด ์ทีทอน ถูกคน้พบโดยชาวอินเดียนแดงทอ้งถ่ิน รวบรวมชน



             

เผา่เร่ร่อนคนแรกเร่ิมอพยพเขา้มา ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 19 นักส ารวจผวิขาวคนแรกไดพ้บกบัชาวโชโชโฟน
ตะวนัออก ระหว่างปีค. ศ. 1810 และค.ศ. 1840 จึงดึงดูดบริษัทค้าขายขนสัตว ์เขา้มาล่าสัตวใ์นบริเวณน้ี 
รัฐบาลสหรัฐฯเขา้มาในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 และในปี 1929 ไดก่้อตั้งอุทยานแห่งชาติ Grand Teton ขึ้น
เพือ่ปกป้องดินแดนทั้งหมดรวมถึงหุบเขาแจก็สันโฮล เม่ือนกัอนุรักษน์ าโดย John D. Rockefeller จูเนียร์ เร่ิม
ซ้ือที่ดินใน Jackson Hole เพื่อเพิ่มเขา้ไปในอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ Grand Teton เป็นสถานที่ยอด
นิยมส าหรับการปีนเขาปีนเขา การตกปลาและการเดินป่า มีสถานที่ตั้งแคมป์มากกว่า 1,000 แห่งและเสน้ทาง
เดินป่าระยะทางกว่า 320 ไมล์ น าท่านนั่งรถชมวิวในเส้นทาง 42 ไมล์ ที่เล่ืองช่ือ ท่านจะประทบัใจไปกับ
ธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงาม ท าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นโคลเตอร์ เบย ์วิลเลจ (Colter Bay Village) เป็นจุด
ชมววิที่สวยงามที่สุดจุดหน่ึงของอุทยาน มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมววิหรือเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองโคดี้ (Cody) ซ่ึงเป็นเมืองที่เป็นวีรชนของภาคตะวนัตกผูห้น่ึง คือ  พนั

เอกบฟัฟาโล่ บิลล์ โคด้ี ได้ก่อตั้งขึ้น และมีรูปอนุสาวรียต์วัเขา
ก าลงัขี่มา้ถือปืนอยู ่เขาเคยเป็นทั้งคนขี่มา้ด่วน เป็นทหาร และนัก
ล่าควายป่าไบซัน เล่ากันว่าเขาสามารถล่าควายป่าไบซัน ได้ถึง 
5,000 ตัวภายในปีคร่ึงเท่านั้ น เขามีเพื่อนเป็นผูน้ าอินเดียนมาก
มาย และฮอลลีวูด้ยงัไดท้  าภาพยนตร์เก่ียวกบัประวติัชีวติอนัโลด
โผนของเขาด้วย ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมทศันียภาพสองขา้ง
ทางเป็นภูเขาหินสีแดงสลับแคนยอนโชชอนเน่  ซ่ึงสวยงาม
ประทบัใจตลอดเส้นทาง / พร้อมน าท่านเขา้ชม เข่ือนบัฟฟาโล่ 
บิลล์ (Buffalo Bill’s Dam) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองโคด้ี สร้างในปี ค.ศ.1905 – 
1910 ในปีที่สร้างเสร็จ ไดส้ร้างสถิติเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในโลกในสมยันั้น 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ที่พกั 

พกัที่:  Best Western Premier Ivy Inn & Suites / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5 โคดี ้– บัฟฟาโล่ – จิลเลตต์ – เดวลิส์ ทาวเวอร์ – แรพดิ ซิตี ้
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



             

 จากนั้นน าท่านนั่งรถผ่านชม เมืองโคดี้ (Cody) ออกเดินทางสู่เมืองเรพิด ซิต้ี ผ่านชมเมืองต่างๆระหวา่งทาง
ซ่ึงส่วนใหญ่ จะเป็นเมืองสไตล์ Wild West แบบฉบบั
คาวบ์อย ตะวนัตก ผา่นเมืองบฟัฟาโล่ ผา่นชมยอดเขา
สูงตระหง่านของเทือกเขาบิ๊กฮอร์น (Bighorn) ชม
ทศันียภาพที่สวยงาม ส่วนใหญ่ของเมืองเป็นที่เปิด
โล่งกวา้งมีกิจกรรมกลางแจง้มากมายในช่วงฤดูร้อน
โดยเฉพาะการแข็งขนัโรดีโอ (Rodeo) ที่สุดแสนเร้า
ใจ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองจิลเล็ตต ์ตั้งอยูใ่น
รัฐ เซา้ท ์ดาโกตา้ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าชมหอคอยปิศาจ (Devil’s Tower 

National Monument) อนุสรณ์สถานธรรมชาติ  ซ่ึง
เป็นปรากฏการณ์ด้านธรณีวิทยาที่แปลกประหลาด 
เป็นแท่งหินลาวาที่ผุดขึ้ นมาเหนือพื้นพิภพเม่ือ 60 
ลา้นปี มีความสูงขนาด 260 เมตร เป็นลกัษณะการก่อตวัของกองหินเป็นเนินร่องชนั (ซ่ึงเป็นที่ที่สูงที่สุดของ
ธรรมชาติลกัษณะเดียวกนัในสหรัฐฯ) ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองแรพดิ ซิต้ี(Rapid City) 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ที่พกั  

พกัที่:  Fairfield Inn & Suites by Marriott Rapid City / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 แรพดิ ซิตี ้– อุทยานป่าแห่งชาติแบลค็ ฮิลล์ – เครซ่ี ฮอร์ส 
 เมาท์ รัชมอร์(หน้าผาประธานาธิบด)ี – เมืองเชเยน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณอุทยานป่าแห่งชาติแบล็ค ฮิลล ์ซ่ึงเป็นบริเวณที่ตั้งอนุสรณ์สถานที่ส าคญั น าท่าน

เข้าชมโครงการแกะสลักภูเขาอนุสาวรีย์เครซ่ี ฮอร์ส (Crazy Horse) นกัรบอินเดียนผูย้ิง่ใหญ่ อนุสาวรียเ์ครซ่ี 
ฮอร์ส สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงผูน้ าอเมริกนัสัญชาติอินเดียแดงที่มีช่ือเสียง ลักษณะที่จดัสร้างเป็นการ
แกะสลกัภูเขาเป็นอนุสาวรียข์นาดใหญ่บนภูผาแบลค ฮิลส์ อนุสาวรียเ์ป็นลกัษณะของคนขี่มา้ ถา้สร้างเสร็จ 
อนุสรณ์สถานเครซ่ี ฮอร์ส จะเป็นภูผาแกะสลกัที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ที่ยาวถึง 641 ฟุตและสูงถึง 563 ฟุต จะมี
ขนาดใหญ่กวา่ สฟิงคซ์ ที่อียปิต ์และจะสูงกว่าอนุสรณ์สถานวอชิงตนัที่วอชิงตนั ดี ซี และช่วงราบของท่อน
แขนของผูน้ าอเมริกนัที่แกะสลกัจะมีขนาดยาวเกินกวา่ 3 สนามอเมริกนัฟุตบอล 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



             

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าชม อนุสรณ์สถานเมาท์รัชมอร์ (Mount Rushmore National Memorial) หน้าผา
หินแกะสลกัเป็นรูปหนา้ของอดีต
ท่านประธานาธิบดีคนส าคัญ 4 
คนของสห รัฐอ เม ริกา  ได้แ ก่ 
ประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน
,โธมัส เจฟ เฟอร์สัน ,ธีโอดอร์ 
รู ส เว ล ท์  แ ล ะ  อั บ บ ร า ฮั ม 
ลินคอลน์ ซ่ึงสร้างในปี 1927 โดย
ประ ติมากรกัทซัน  บอ ร์กลัม 
( Gutzon Borglum) โ ด ย
จุดประสงค์เร่ิมแรกในการสร้าง 
ทางการของรัฐเซาธ์ดาโกต้า ได้
สร้างประติมากรรมน้ีขึ้นมาก็เพื่อ
ต้ อ ง ก า ร ห า ส่ิ ง ดึ ง ดู ด ใ ห้
นกัท่องเที่ยวแวะมาชมแบล็กฮิลล ์
ซ่ึงปัจจุบนัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กลายเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตอ้งแวะมาชม 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเชเยน 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ที่พกั 

พกัที่:  Best Western Plus Frontier Inn / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

วนัที่7 เชเยน – เดนเวอร์ – ลาส เวกสั – ชมแสงสีเสียง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เดนเวอร์ (Denver) 
11.00 ออกเดินทางสู่เมืองลาส เวกัส โดยเที่ยวบินที่... 
12.30 เดินทางถึงเมืองลาส เวกัส จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 



             

บ่าย จากน้ัน น าท่านเข้าสู่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ที่สุดใน Las Vegas มีแบ
รนด์ เน มม ากม าย  อ าทิ   Coach, Burberry, Lacoste, 
Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss 
Sixty, Calvin Klein หลังจากนั้ นเพลิดเพลินกับโชว์ที่
จดัแสดงไวห้น้าโรงแรมแต่ละแห่งในยา่นถนน Strip 
ของลาสเวกัส เช่น โชวภู์เขาไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์
โจรสลดัที่โรงแรม Treasure Island, โชวน์ ้ าพุเตน้ระบ า
ที่  Bellagio ฯล ฯ  ชม รถ ไฟ เห าะ แล ะ เค ร่ื อ ง เล่ น
หวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้ งอยู่สูงที่ สุดในโลกในโรงแรม 
Stratosphere, ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยูท่ี่ 
โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซ่ึง
จ าลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ดว้ย 

ค า่ อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที่:  BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8 ลาส เวกสั – แกรนด์แคนยอน – Sky Walk – เข่ือนฮูเวอร์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านออกเดินทางสู่ วนอุทยานแกรนด์แคนยอน ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหน่ึงในเจ็ดของโลก (ระยะทาง 

157 กม.//ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง) ชมอุทยานแห่งชาติ 
แกรนด์แคนยอนส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก ก่อ
ตวัขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ลา้นปี เป็นหุบเขาที่มีความยาว
ถึง 446 กม.จุดที่กวา้ง ที่สุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.น าท่านเขา้
ชมดา้น WEST RIM ที่ซ่ึงท่านจะได ้สัมผสัประสบการณ์การเดิน
บน สกายวอลค์ (SKY WALK) ที่จะท าใหท้่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่
บนอากาศ อยา่งน่าต่ืนเตน้ หวาดเสียว หมายเหตุ...ท่านใดสนใจน่ัง
เฮลิคอปเตอร์ชมแกรนด์แคนยอนกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ แกรนด์แคนยอน (แบบปิกนิค) 
บ่าย จากน้ันเดินทางกลับนครลาสเวกัส ระหว่างทางแวะ 

ช ม  เ ข่ื อ น ยั ก ษ์ ฮู เว อ ร์ แ ด ม  (HOOVER DAM) 
(ระยะทาง 63 กม.)  หรือ โบลเดอร์แดม เขื่อนคอนกรีต 
ขนาดใหญ่กั้นแม่น ้ าโคโลราโด ตั้งอยูบ่นเขตแดนของ 



             

มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ที่สร้างเสร็จ เม่ือปีค.ศ. 1935 ซ่ึงในขณะที่ก่อสร้างเสร็จ นับเป็นเขื่อน
คอนกรีต ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเม่ือ เขื่อนแกรนดคู์ลี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนน้ีจึงตกลงมา
เป็นที่สอง ปัจจุบนัเขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอนัดบัที่ 34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อ
เล้ียงรัฐเนวาดาและรัฐใกลเ้คียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของ แนวหุบเขาอนักวา้งใหญ่
ตระการตา และสายน ้ าโคโลราโด ้ที่คดเคี้ยว น าท่านชมแนวหุบเขาที่ยงัคงรักษาสภาพภูมิประเทศที่แปลกตา
ในมลรัฐอริโซน่า 

ค า่ บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ กิจกรรมหลังทานอาหารค ่า ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้า
โรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม 
Treasure Island, โชว์น ้าพุเต้นระบ าที่ Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ต้ังอยู่
สูงที่สุดในโลกในโรงแรม Stratosphere, ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงต้ังอยู่ที่ โรงแรม Caesar Palace, 
ชมหอไอเฟลและประตูชัยซ่ึงจ าลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ด้วย 
(ท่านสามารถซ้ือรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) 

พกัที่:  BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9 ลาส เวกสั – ลอส แองเจลสิ – ชมเมือง – สนามบิน – ฮ่องกง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ ลอสแองเจลีส หรือที่ รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 400 กม. // 

ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ช่ัวโมง)  ตั้ งอยู่
ทางตอนใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมือง
ศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ มีวฒันธรรมที่
หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเช้ือชาติ
อาศยัอยู ่อีกทั้งยงัเป็นเมืองศูนยก์ารทางดา้น
อุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้ ง
ของฮอลลิวูด้ บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ช่ือดัง
ของโลกนอกจากน้ี ลอสแอนเจลิส ยงัเป็น
เมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก ส่ิงก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภณัฑ์อาร์
ทแกลลอร่ี โรงละคร หา้งสรรพสินคา้ รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนทค์ลบั ที่ช่วยสร้างสีสนัในยามค ่าคืนดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



             

บ่าย น าท่านชม มหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) (L.A.) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอนัดบั
สอง  ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการ บนัเทิงลอสแองเจ
ลิส ตั้งอยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแองเจลิสมา
จากค า ว่า โลสอังเคเลส (Los Ángeles) น าท่านผ่านชม 
ย่านธุรกิจ ส าคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาวา่การเมืองมิวสิค
เซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวูด้ เบเวอร์ร่ีฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ 
(RODEO DRIVE) ใน ย่ าน  BEVERLY HILL ซ่ึ ง เป็ น
ย่านช้อปป้ิงที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันน้ียงัเป็น
ย่านที่ มีดาราฮอลิวูด้ อาศัยอยู่มากมาย ชมบริเวณไชนี
สเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซ่ึงท่านจะไดถ่้ายรูป
กับรอยมือ รอยเท้าของเหล่า ดาราช่ือดัง ที่ประทับไว้
พร้อมช่ือจารึกของดาราตุก๊ตาทองบนถนนฮอลลีวูด้ น าท่านชม ฮอลีวดูวอลก์ ออฟ เฟม (Hollywood Walk of 
Fame) เป็นทางเทา้ที่อยูส่องขา้งทางถนนฮอลลีวูด้ บูเลวาร์ด ในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และไวน์ สตรีท ใน
ทศิเหนือ-ใต ้ตั้งอยูใ่นฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเทา้ทั้งส้ิน 3 
1/2 ไมล ์ฮอลลีวดู วอลก์ ออฟ เฟม ประดบัดว้ยแผน่หินตบแต่งเป็น รูปดาวหา้แฉก จ านวนมากกวา่ 2000 ดวง 
จารึกช่ือ ของนักแสดงและบุคคลที่มีช่ือเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด ส าหรับผู ้
ไดรั้บคดัเลือก ให้จารึกช่ือ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทศัน์ /วงการดนตรี / วงการวิทย ุ/ วงการละคร
เวท ี

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร / น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินลอส แองเจลิส 

วนัที่10 อยู่ระหว่างบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล 
01.00 ออกเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX881 

*** เดินทางข้ามเขตแบ่งเวลาสากลกลับกรุงเทพฯ *** 

วนัที่11 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  
06.45 เดินทางถึงเกาะฮ่องกง จากน้ันน าท่านต่อเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ 
08.15 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX705 
*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัท
ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 
 



             

 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

27 ม.ีค.-06 เม.ย. 2563 127,900 127,900 122,900 24,900 

เม.ย.-ม.ิย. 2563 129,900 129,900 124,900 24,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

   อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซีแอตเต้ิล // ลอส แองเจลิส-กรุงเทพฯหรือสลบัก่อน-หลงั (และไฟทภ์ายใน) 

 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 

12 ช.ม. / วนั  

 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั

เป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (โรงแรมบางแห่งไม่มีพนกังานยกกระเป๋าบริการ ท่านที่ยกไม่ไหวอาจใหห้ัวหนา้ทวัร์
ช่วยบริการได ้กรุณาตรวจเช็กสมัภาระใหเ้รียบร้อยก่อนออกเดินทาง) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาอเมริกา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ท่านละ 8,500 บาท (ซ่ึงทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะ

ผา่นการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 100 บาท ต่อท่าน / ต่อวนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 



             

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  

❖ กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู ้

ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัด
หยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 
120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 



             

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสด งท างก าร เงิ น อ่ื น ๆ  ส าม ารถ ย่ืน แน บ เพิ่ ม เติ ม ได้  ทั้ ง นี้ เพ่ื อ ให้ ห ลั ก ฐ าน ก าร เงิน ขอ ง ท่ าน สม บู ร ณ์ ท่ สุ ด )  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรง
กบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส าเนาที่ท่านจะใช้ยืน่วีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เ ด็ ก ต้ อ ง ท า เ อ ก ส า ร รั บ ร อ ง บั ญ ชี จ า ก ท า ง ธ น า ค า ร บิ ด า ห รื อ ม า ร ด า  
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  



             

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเที่ยว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


