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นำท่ ำน ล่องเรื อชมควำมงำมของอ่ำวซำนฟรำนซิสโก พร้ อมเก็บภำพสะพำนโกลเด้ น เกท
สั มผัสควำมงดงำมของ “ทะเลสำบทำโฮ” อันใสสะอำดพร้ อมชมทิวทัศน์ ของภูเขำอันสวยงำม
นำท่ ำนชม อุทยำนแห่ งชำติ Death Valley ถูกจัดอันดับเป็ นทีแ่ ห้ งแล้ง และอยู่ต่ำทีส่ ุ ดในทวีปอเมริกำเหนือ
เข้ ำชม อุทยำนแกรนด์ แคนยอน สิ่ งมหัศจรรย์ ทำงธรรมชำติ 1 ใน 7 ของโลก
สนุกสนำนกับเครื่ องเล่นมำกมำย ณ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
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กำหนดกำรเดินทำง
29 ธันวำคม 2561 - 06 มกรำคม 2562
( กรุณำสำรองที่นั่งล่วงหน้ ำก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 8 สัปดำห์ เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ)
วันที่ 01 (29 ธ.ค.61) ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – ฮ่ องกง – ซำน ฟรำนซิสโก – ยอดเขำทวินพีค
ถนนลอมบำร์ ด – บ้ ำนเก่ำสไตล์วคิ ตอเรียน – ถนนแคลิฟอร์ เนีย
05.30 น.
08.25 น.
12.10 น.
13.20 น.
09.25 น.

เทีย่ ง

สมำชิ กทุกท่ ำนพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ ำงประเทศชั้ น 4
ออกเดินทำงสู่ ซำนฟรำนซิสโก โดยสำยกำรบิน คำร์ เธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ CX700
แวะเปลีย่ นเครื่ องที่ ฮ่ องกง
ออกเดินทำงสู่ ซำนฟรำนซิสโก โดยสำยกำรบิน คำร์ เธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ CX870
****************** บินข้ ำมเส้ นแบ่ งเขตสำกล*******************
ถึง เมืองซำนฟรำนซิสโก ผ่ ำนพิธีตรวจคนเข้ ำเมืองและศุ ลกำกร นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ซำนฟรำนซิสโก
นำท่ ำนเที่ยวชม เมืองซำนฟรำนซิสโก นคร
มหาเสน่ ห์แห่ ง มลรั ฐแคลิ ฟ อร์ เนี ย ซึ่ ง เป็ น
เมืองที่มีความหนาแน่นประชากรเป็ นอันดับ
สองของประเทศ นาท่านขึ้นสู่ ยอดเขำทวิน
พีค (Twin Peak) ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อนั
งดงามของกรุ ง ซานฟรานซิ ส โก แบบวิ ว
Panorama นาท่า นชม “ถนนลอมบำร์ ด ”
(Lombard Street) เป็ นถนนที่คดเคี้ยวที่สุด
ในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อ
เชื่ อมถนนไฮด์( Hyde) กับถนนลี เวนเวิร์ท
(Leavenworth0 โดยไต่ลงมา) ตามเนิ นชัน
40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมีบนั ไดคน
เดิน 2 ข้างทาง ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ าเลิ ศปลายยุคปฏิ วตั ิอุตสาหกรรมที่
ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์ มานน์สเตร๊ าซ์ ให้ท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก
หลังจากนั้น นาท่านผ่านชมซี วคิ เซ็นเตอร์ ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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บ่าย

นาชม บ้ ำนเก่ำสไตล์วคิ ตอเรียน (Seven Sisters) หรื อ Painted Ladies หนึ่งในแลนด์มาร์ กของซานฟรานซิ ส
โก มีลกั ษณะเป็ นบ้านเรื อนเก่ าแก่ในสไตล์
วิค ตอเรี ย น (Victorian) ตั้ง เรี ย งรายกัน 7
หลัง อยูร่ ิ มถนน Steiner Street ซึ่ งเป็ นแนว
ชั น อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง บ้ า น เ ล ข ที่ 710–720
บ้านเรื อนเหล่านี้ โดดเด่นด้วยสี สันแบบพาส
เทล ด้านหน้าจะมีสนามเด็กเล่น ซึ่ งชาวเมือง
และนักท่องเที่ยวต่างชอบที่จะมานัง่ พักผ่อน
กัน บริ เ วณนี้
จากนั้ น น าชมถนน
แคลิฟอร์ เนีย (California Street) เป็ นถนนที่มีความสวยงามและแปลกตาแห่ งหนึ่ งของซานฟรานซิ สโก
เพราะที่นี่เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญของเมือง มีห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าแบรนด์ดงั รวมทั้งแหล่งช้อป
ปิ้ งอย่าง Union Square ถนนแคลิฟอร์ เนี ยอีกทั้งยังเป็ นถนนที่มีความต่างระดับ สู งชันไปตามเนิ น ถ้าอยู่
ด้า นบนของถนนทางฝั่ ง Nob Hill แล้วมองมายัง ฝั่ ง
Financial District ก็จะเห็นถนนเส้นนี้ มีความสู งชัน และยัง
สามารถมองเห็นวิวของ Bay Bridge ได้

คำ่

บริ กำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู พิเศษ ซุ ปเนื้อปู
แบบชำวซำนฟรำน (Crab Chowder)
และ
Fish & Chip รสเลิศ

พักที่ : CROWNE PLAZA SILICON VALLEY N-UNION CITY HOTEL หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วันที่ 2 (30 ธ.ค.61) ซำน ฟรำนซิสโก – ล่องเรื อชมอ่ำวซำนฟรำนซิสโก – ทะเลสำบทำโฮ
เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่า นเดิ นทางสู่ ท่า เรื อ “ล่ อ งชมควำมงำม
ของอ่ำวซำนฟำนซิสโก” ท่านจะเห็นสะพาน
โกลด์เดน เกท อย่างชัดเจน ผ่านชมเกาะอัล
คาทรัส คุกเกาะที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก
เกาะอัล คาทราซ หรื อ เดอะร็ อค เกาะนี้ เคย
เป็ นสถานที่ต้ งั ประภาคาร และป้ อมปราการ
ของกองทัพ และยัง เป็ นคุ ก ทหารจนถึ ง ปี
1963 หลั ง จากนั้ น เกาะอั ล คาทราซ ก็
กลายเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากเกาะ
แห่งนี้ต้ งั อยูโ่ ดดเดี่ยวกลางอ่าวตามธรรมชาติ
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เทีย่ ง
บ่าย

ค่ำ

ล้อมรอบด้วยน้ าที่มีอุณหภูมิเยือกแข็งและคลื่นลมแรง เกาะอัลคาทราซ จึงได้รับการพิจารณาให้ใช้เป็ นที่คุม
ขังนักโทษ ที่ไม่สามารถหลบหนีได้ Fisherman’s Wharf ฟิ ชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็ นเหมือนสะพานปลา ท่าเรื อ
สามารถมองเห็นอ่าว ซานฟรานซิ สโก และสะพาน Golden Gate ผลงานวิศวกรรมอันล้ าเลิศปลายยุคปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์ มานน์สเตร๊ าซ์ ร้ านอาหารแถวนี้ จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันกับ San Francisco Pier 39 คือ Cannery และ Ghirardelli Square ซึ่ งเป็ น
แหล่งทัวร์ ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและได้เลือกซื้ อของที่ระลึกมากมาย
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสำบทำโฮ” (Tahoe Lake) อยูท่ ี่ความสู ง 1,897 เมตรเหนือเทือกเขาเซี ยร์ ราเนวาดา
ในทางตะวันตกของสหรัฐอเมริ กาซึ่ งอยูร่ ะหว่างเขตแดนรัฐแคลิฟอร์ เนี ยและรัฐเนวาดา มันเป็ นที่รู้จกั อย่าง
แพร่ หลายในฐานะที่เป็ นหนึ่ งในสถานที่ ที่
งดงามที่ สุ ด ในโลก สมบัติ แ ห่ ง ธรรมชาติ
แห่ ง นี้ จะนาเสนอประสบการณ์ ช นบทใน
พื้นที่สูงสุ ด พร้ อมกิ จกรรมกลางแจ้งที่ยอด
เยี่ย มและทัศ นี ย ภาพอันงดงามตลอดทั้ง ปี
ให้กบั คุ ณทะเลสาบทาโฮเป็ นทะเลสาบอัล
ไพน์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริ กาเหนื อ และ
น้ าทะเลสาบอันใสสะอาดและทิ วทัศน์อนั
งดงาม อ่าวมรกต (Emerald Bay) ของทะเลสาบทาโฮเป็ นหนึ่ งในสถานที่ที่ได้รับการถ่ายภาพมากที่สุดใน
โลกเมืองทะเลสาบทาโฮใต้ (South Lake Tahoe) เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่ทะเลสาบทาโฮ
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร

พักที่ : HARVEYS LAKE TAHOE HOTEL & CASINO HOTEL

หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วันที่ 3 (31 ม.ค.61) ล่องเรื อทะเลสำบทำโฮ – ทะเลสำบโมโน – บิชอป
เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสำบทำโฮ (Lake Tahoe) เพื่อดื่มด่ ากับความงามของเทือกเขาอัลไพน์ที่ Emerald Bay
ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของทะเลสาบ ในขณะที่คุณเหิ นข้ามน้ าไปใน M.S. Dixie II ชื่นชม
Sierra Nevadas โดยรอบและล่องเรื อผ่านเกาะ Fannete Emerald Bay ซึ่ งเป็ นเกาะเดียวของทะเลสาบรวมทั้ง
ปราสาท Vikingsholm ซึ่ งเป็ นบ้านที่ไม่ซ้ ากันบน ชมทิวทัศน์ตระหง่านของภูเขาและน้ าตกที่เรี ยงรายอย่าง
สวยงาม

รหัสทัวร์ : THW6-CX-US-29DEC18-6JAN19
เทีย่ ง

บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่าย

นาท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื อ งบิ ช อป” (Bishop) (ระยะทาง 277 กม.) เป็ นเมื อ งในเขตอิ นโย แคลิ ฟ อร์ เนี ย
สหรัฐอเมริ กา แม้วา่ บิชอปเป็ นเพียงเมืองที่รวบรวมและเป็ นที่ที่มีประชากรมากที่สุดในเขตอินโย ตั้งอยูใ่ น
เขตอิสรภาพ บิชอปตั้งอยูท่ างตอนเหนื อสุ ดของหุ บเขา Owens ที่ระดับความสู ง 4,150 ฟุต (1,260 เมตร) อีก
ทั้งเมืองบิชอปตั้งอยูใ่ กล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และยังเป็ นเมืองตากอากาศที่ สาคัญ โดยเป็ นศูนย์กลาง
การค้าและที่พกั อาศัย ระหว่างทางแวะถ่ายรู ปกับ “ทะเลสำบโมโน” (Mono Lake) หรื อ An Alien Landscape
ตั้ ง อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ข อง รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย
ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า ภายในทะเลสาบ
ประกอบไปด้ ว ยผื น น้ า สลั บ กั บ โขดหิ น
แหลมที่มีรูปร่ างแปลกตา อีกทั้ง ทะเลสำบ
โมโน เป็ นทะเลสาบที่ ไ ม่ มี ท างออก สู่
มหาสมุทร ทาให้น้ าในทะเลสาบมีความเค็ม
อยู่มาก ซึ่ งปริ มาณเกลื อในทะเลสาบแห่ ง นี้
เองที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริ ญเติบโตของบรรดากุง้ ในทุก ๆ ฤดูจึงมักจะมีฝูงนกนับ
พันตัวบินถลาลงมาหากุง้ กิ นเป็ นอาหาร และด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่ผสานกับระบบนิ เวศเล็ก ๆ
ทาให้ทะเลสาบแห่งนี้ได้ถูกจัดให้อยูใ่ นทาเนียบสถานที่สุดแปลกของโลก

ค่ำ

พักที:่

บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร

VEGABOND BISHOP HOTEL

หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วันที่ 4 (01 ม.ค.62) อุทยำนแห่ งชำติ Death Valley – ลำส เวกัส – อิสระชมเมืองยำมคำ่ คืน
เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติ Death Valley (178 กม.) ในมลรัฐแคลิฟอร์ เนียของสหรัฐฯ ซึ่ งอุณหภูมิ
สู งสุ ดที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ก็คือ 56.7 องศา
เซลเซี ย ส อุ ท ยานแห่ ง ชาติ Death Valley
นอกจากจะขึ้นชื่ อว่าเป็ นที่ที่ร้อนที่สุดในโลก
แล้ว ยังถูกจัดอันดับให้เป็ นที่ที่แห้งแล้งที่สุด
และอยู่ต่ าที่สุดในทวีปอเมริ กาเหนื ออี กด้วย
โดยอยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเลถึ ง 86 เมตร ใน
อดี ต สถานที่ แ ห่ ง นี้ เคยเป็ นเหมื อ งแร่ บอ
แรกซ์ แต่หลังจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ใน
พื้นที่แห่ งนี้ ซบเซาลง ก็ได้มีความพยายามเรี ยกร้องให้มีการขึ้นทะเบียนเขต Death Valley ให้เป็ นอุทยาน
แห่ งชาติ และ คาเรี ยกร้ องดังกล่ า ว ก็ได้รับการรั บรองในที่ สุด ซึ่ งสภาพภู มิประเทศของอุ ท ยานแห่ งชาติ
Death Valley นั้น
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เทีย่ ง
บ่าย

เรี ยกได้วา่ สวยงามแปลกตาม และหาชมได้ยาก เพราะมีลกั ษณะเป็ นหุ บเขาสลับกับเนิ นหิ น ทะเลทราย และ
เนินทรายอันสู งชัน
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลำสเวกัส” (Las Vegas) ผ่านภูมิประเทศที่เป็ นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่
ของรั ฐ เนวาด้า เมื อ งลาสเวกัส เป็ นเมื อ งที่
ตั้ง อยู่ใ นมลรั ฐ เนวาดา สหรั ฐ อเมริ ก า เป็ น
สถานที่ ที่ ช าวอเมริ ก ัน และคนทั่ว โลก ให้
ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin City) ลาสเวกัส
เป็ นสถานที่ที่มีลกั ษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้ง
เมื อ ง เจริ ญเติ บ โตขึ้ นมาจากความก้า วหน้า
ของกิ จการการพนัน เป็ นแรงดึ ง ดู ดหลัก ให้
นักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พฒั นา
ไปสู่ ธุรกิจบริ การใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสิ นค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อน
การพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริ เวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส

*** อิสระอำหำรคำ่ เพื่อสะดวกในกำรช้ อปปิ้ ง ***
พักที่ :

BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO

หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วันที่ 5 (02 ม.ค.62) ลำสเวกัส – ชมเขื่อนยักษ์ ฮูเวอร์ แดม – แกรนด์แคนยอน – Sky Walk
เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ วนอุ ท ยำนแกรนด์
แคนยอน สิ่ ง มหัศ จรรย์ท างธรรมชาติ หนึ่ ง
ในเจ็ดของโลก (213 กม.) ระหว่างทางแวะ
ชม เขื่ อ นยั ก ษ์ ฮู เ วอร์ แ ดม หรื อ โบลเดอร์
แดม เขื่ อ นคอนกรี ต ขนาดใหญ่ ก้ ัน แม่ น้ า
โคโลราโด ตั้ง อยู่ บ นเขตแดนของ มลรั ฐ
เนวาดา และ มลรัฐแอริ โซนา ที่ส ร้ างเสร็ จ
เมื่ อปี ค.ศ. 1935 ซึ่ งในขณะที่ ก่อสร้ างเสร็ จ
นับเป็ นเขื่ อนคอนกรี ต ขนาดที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเมื่ อ เขื่ อนแกรนด์คูลี สร้ างเสร็ จในปี พ.ศ. 2488
เขื่อนนี้ จึงตกลงมาเป็ นที่สอง ปั จจุบนั เขื่อนฮูเวอร์ เป็ นเขื่อนผลิ ตไฟฟ้ าใหญ่เป็ นอันดับที่ 34 ของโลกและ
ผลิตกระแสไฟฟ้ าหล่อเลี้ ยงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของ
แนวหุ บเขาอันกว้างใหญ่ตระการตา และสายน้ าโคโลราโด้ ที่คดเคี้ยว นาท่านชมแนวหุ บเขาที่ยงั คงรักษา
สภาพภูมิประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริ โซน่า
เทีย่ ง
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ แกรนด์ แคนยอน (ปิ กนิก) เพื่อควำมสะดวกในกำรเทีย่ วชมอุทยำน
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บ่าย

ค่ำ

ชมอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ แกรนด์ แ คนยอนสิ่ ง
มหั ศ จรรย์ ท ำงธรรมชำติ 1 ใน 7 ของโลก
ก่อตัวขึ้นในช่ วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี
เป็ นหุ บ เขาที่ มี ค วามยาวถึ ง 446 กม.จุ ด ที่
กว้า ง ที่ สุ ด 29 กม.และลึ ก เกื อ บ 2 กม.น า
ท่านเข้าชมด้ ำน West Rim ที่ซ่ ึ งท่านจะได้
สั มผัสประสบกำรณ์ กำรเดินบน สกำยวอล์ ค
(Sky Walk) ที่จะทาให้ท่านรู ้สึกเหมือนเดิน
อยูบ่ นอากาศ อย่างน่าตื่นเต้น หวาดเสี ยว จากนั้น นาท่านเดินทางกลับเมืองลาสเวกัส
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย

พักที่ : BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO

หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

วันที่ 6 (03 ม.ค.62) ลำสเวกัส – ลอสแองเจลิส – ซิทำเดล เอำท์ เลท
เช้ ำ

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเดิ นทางเข้าสู่ “ลอสแองเจลีส” หรื อที่รู้จกั กันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 427 กม.)
ตั้ง อยู่ท างตอนใต้ข องรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย เป็ น
เมื อ งศู น ย์ ก ลางทางด้ า นเศรษฐกิ จ
มี
วัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมี ประชากร
หลายเชื้ อชาติอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็ นเมืองศูนย์
การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะ
เ ป็ น ที่ ตั้ ง ข อ ง ฮ อ ล ลิ วู ้ ด บ ริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต
ภา พ ย น ต ร์ ชื่ อดั ง ข อ ง โ ล ก น อ ก จ า ก นี้
ลอสแอนเจลิ ส ยัง เป็ นเมื อ งที่ มี ค วามหลากหลายของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว อาทิ สวนสนุ ก สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์อาร์ทแกลลอรี่ โรงละคร ห้างสรรพสิ นค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วย
สร้างสี สันในยามค่าคืนด้วย
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่าย

ท่านเดินทางสู่ ซิทำเดล เอำท์ เลท เซ็นเตอร์ (Citadel Outlet) ซึ่ งสถานที่ชอ้ ปปิ้ งมีสถานที่ต้ งั ที่ใหญ่และเป็ น
เอาท์เล็ท ใหญ่ ที่ สุดในนครลอสแองเจลิ ส มี
บริ เวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วย
ร้ านค้าแบรนด์เนมดัง ทั้งหลายที่ มีร้านค้าอยู่
มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30 - 70 %
จากราคาปกติ ของสิ นค้าแบรนด์เนม เหมาะ
สาหรั บทุ กท่าน ทุ กวัย เช่ น Guess , Nine
West , H&M ,ดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยูม่ ากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30% - 70 % จากราคาปกติของ
สิ นค้าแบรนด์เนม เหมาะสาหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong ,
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Calvin Klein , DKNY และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดิ นเล่นหรื อจะเลื อกนัง่ จิบชา กาแฟ ที่มา
จาหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้

*** อิสระอำหำรคำ่ เพื่อควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ ง ***
ค่ำ

บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร

พักที่ : HOLIDAY INN LA MIRADA

หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที่ 7(04 ม.ค.62) ลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ – สนำมบิน
เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่าน ชมมหำนครลอสแองเจลิส (Los Angeles) (L.A.) ซึ่ งเป็ นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2
ใน สหรัฐอเมริ กา และเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิ จ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิส
ตั้ งอยู่ ใ นมล รั ฐ แคลิ ฟอร์ เนี ย ชื่ อเมื อ ง
ลอสแองเจลิสมาจากคาว่าโลสอังเคเลส (Los
Ángeles) นำท่ ำน ผ่ ำนชม ย่ ำนธุ รกิจสำคัญ
ย่ ำนไชน่ ำทำวน์ ศำลำว่ ำกำรเมืองมิวสิ คเซ็ น
เตอร์ ถนนฮอลลีว้ ูด เบเวอร์ รี่ฮิลล์ ถนนโรดิ
โอ ไดร์ ฟ (Rodeo drive) ในย่า น Beverly
Hill ซึ่ ง เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ หรู หราที่ สุดใน
แอลเอ พร้ อมกันนี้ ยงั เป็ นย่านที่ มีดาราฮอลิ
วูด้ อาศัย อยู่ม ากมาย ชมบริ เวณไชนี ส เธี ย
เตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่ ง ท่ า นจะ
ได้ถ่ายรู ปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดารา
ชื่ อดัง ที่ประทับไว้พร้ อมชื่ อจารึ กของดารา
ตุ๊ ก ตาทองบนถนนฮอลลี วู ้ด น าท่ า นชม
ฮอลีวูดวอล์กออฟเฟม (Hollywood Walk of
Fame) เป็ นทางเท้า ที่ อ ยู่ ส องข้า งทางถนน
ฮอลลี วู ด บู เ ลวาร์ ด ในทิ ศ ตะวัน ออกตะวันตก และไวน์ สตรี ท ในทิ ศ เหนื อ -ใต้
ตั้ งอยู่ ใ นฮอลลี วู ด ลอสแอนเจลิ ส รั ฐ
แคลิ ฟ อร์ เนี ย สหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นระยะทาง
เดิ นเท้าทั้งสิ้ น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก
ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหิ นตบแต่ งเป็ น
รู ปดาวห้าแฉก จานวนมากกว่า 2000 ดวง
จารึ กชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่ งถือเป็ นเกียรติสูงสุ ด สาหรับผู ้
ได้รับคัดเลือก ให้จารึ กชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละคร
เวที จำกนั้นเดินทำงสู่ นำท่ ำนชม โรงถ่ ำยยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ (Universal Studios Hollywood) ในเนื้ อที่
กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชม เบื้องหลังเทคนิค และขั้นตอนของการถ่ายทาภาพยนตร์ อย่างละเอียด สัมผัสกับ
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ฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทาจริ งของภาพยนตร์ ที่โด่งดังเรื่ องต่างๆ เช่ น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ ชม
อาคารบ้านเรื อนที่ใช้ในการ ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ องดังจากฮอลลี วูด้ ตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัย เครื่ อง
เล่นทันสมัย ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ยังคงปรับปรุ งและเพิ่มธี มต่างๆ มาอย่างต่อเนื่ องอาทิ Harry Potter, The
Walking Dead ภาพยนตร์ ซี รียช์ ื่อดัง, Fast & Furious Supercharged ภาพยนตร์ ชื่อดัง, Revenge of the
Mummy℠ – The Ride, Despicable Me Minion Mayhem, Back To The Future, Jurassic Park, Terminator,
Transformer etc.

(อิสระอำหำรมื้อกลำงวันตำมอัธยำศัย เพื่อสะดวกกับกำรเล่ นเครื่ องเล่ น เชิญท่ ำนได้
อิสระและสนุ ก สนำมกับ เครื่ อ งเล่ น
ต่ ำงๆ ตำมอัธยำศัย)
คำ่

บ ริ ก ำ ร อ ำ ห ำ ร มื้ อ ค่ ำ ณ ภั ต ต ำ ค ำ ร
Tony Roma’s Restaurant เมนูซี่โครงหมู
อ บ ร ส เ ลิ ศ สู ต ร ต้ น ต ำ รั บ
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน

23.55 น.

ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน คำเธ่ ย์ แปซิฟิค CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่ วบินที่ CX881

วันที่ 8 (05 ม.ค.62) ฮ่ องกง
*** บินผ่ำนเส้ นแบ่ งเวลำสำกล ***
วันที่ 9 (06 ม.ค. 62) กรุงเทพฯ
07.30 น.
09.10 น.
11.20 น.

เดินทำงถึง ฮ่ องกง แวะเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพ ประเทศไทย โดยเทีย่ วบินที่ CX619
เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
*******************************************
หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ,ฟ้ ำ , อำกำศ,กำรล่ ำช้ ำอัน
เนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ ในต่ ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง
โดย เวิลด์ คอนเนคชั่ นส์ ได้ มอบหมำยให้ หัวหน้ ำทัวร์ ผ้ ูนำทัวร์ มีอำนำจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสิ นใจ จะ
คำนึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ
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อัตรำค่ำบริกำร
ออกเดินทำงช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี พักท่ ำนเดียว / ห้ อง

ห้ องละ 2 ท่ ำน

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน

จ่ ำยเพิม่

( มีเตียงเสริม )

29 ธ.ค.61-06 ม.ค.62

97,900

97,900

93,900

35,900

ต้ องกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่ เติมจำกเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษทั
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้
คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ซาน ฟรานซิสโก //ลอส เองเจอลิส- กรุ งเทพฯ
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจาก
อยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อ
การประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าอเมริ กา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่าน
จะผ่านการพิจารณาหรื อไม่กต็ าม ท่านละ 8,500 บาท
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่ องจากป้ องกันการสู ญหายจาก
มิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)
ค่ ำทิปพนักงำนขับรถท่ำนละ 5 USD / ท่ำน / วัน
ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่ อวัน
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง และกำรชำระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายัง
บริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
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บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมำยเหตุ
 ทำงบริษัทจะทำกำรยื่นวีซ่ำของท่ ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ำรองทีน่ ั่งครบ 25 ท่ ำน และได้ รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เนื่องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หำกในช่ วงทีท
่ ่ ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสำรต่ ำงๆที่ใช้ ในกำรยื่ นวีซ่ำท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก
้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ ำทีท่ ่ ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ ำนจะต้ องเสียค่ ำใช้ จ่ำยจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ ำดำเนินกำร ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ำมัดจำตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมำจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่ำ ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ ำห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หำกท่ ำนผ่ ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้ วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยึดค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100%
 ทำงบริษัทเริ่มต้ น และจบ กำรบริกำร ทีส
่ นำมบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุด หรื อเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ำรกำรันตีค่ำมัดจำทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
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เอกสำรที่ใช้ ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA (ต้ องมำโชว์ตวั ที่สถำนทูตเพื่อสแกนลำยนิว้ มือทุกท่ ำน)
หนังสื อเดินทำงทีเ่ หลืออำยุใช้ งำนไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ำยสี (ต้ องถ่ ำยไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จำนวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุ ด
* ค้ ำขำย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ ำรำชกำรและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่ำนั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐำนกำรเงินของท่ ำนสมบูรณ์ ทสี่ ุ ด)
* หนังสื อรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ ำ ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรง
กับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ

สำเนำบัตรประชำชน หรื อ สำเนำสู ติบัตร 1 ชุ ด
สำเนำทะเบียนบ้ ำน 1 ชุ ด
สำเนำทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุ ด
สำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ำมี) 1 ชุ ด
กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสัมภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั
ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซี ่ ำแล้ ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ ำน เนื่องจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ ำนทีม่ เี อกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ทจี่ ะเดินทำงไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตำมทีร่ ะบุเท่ ำนั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

