
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อเมรกิาตะวนัตก 8 วนั 4 คนื 
 

ซานฟรานซสิโก - มอนเทอเรย ์-โซลแวง - ซานตา้บารบ์ารา่ - ลอสแองเจลสิ 
สมัผสับรรยากาศเมอืงรมิทะเลทีข่ึน้ชือ่ว่าสวยทีสุ่ดของอเมรกิาในเสน้แปซฟิิกโคสต ์ซานฟรานซสิโก  

ชมสวน Japanese Garden Tea - ล่องเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก 
Fisherman’s Wharf - Pier 39 - สะพานโกลเดน้เกท - Walt Disney Family Museum  

เทีย่วเมอืงชาวแดนิชแหง่เดยีวในอเมรกิาทีโ่ซลแวง - เมอืงซานตา้บารบ์ารา่ 
ลอสแองเจลสิ และสนุกกบัยูนิเวอรแ์ซลสตูดโิอ 

 

โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์(BR) 
 
 
 
 
 

ซานฟรานซสิโก เมืองเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่ ใหท่้านล่องเรอืชมอ่าวซานฟรานซสิโก ชมสะพานแขวนโกลเดน้เกท 
ผลงานวศิวกรรมอนัล า้เลศิ และชมววิเกาะอลัคาทรสัทีอ่ดตีเคยเป็นทีคุ่มขงันักโทษอเมรกิา 

มอนเทอเรย ์ เมืองชายฝ่ังทะเลทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการท่องเทีย่วทีส่วยงามและไดร้บัความนิยมมากแห่งหน่ึงในรฐั
แคลฟิอรเ์นีย เป็นเมอืงทีอ่บอวลไปดว้ยบรรยากาศชลิล ์ๆ  รมิฝ่ังทะเลของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

โซลแวง เมืองทีไ่ดช้ ือ่ว่า Danish town ทีอ่ยู่ทางตอนเหนือของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เมืองเล็กๆ แห่งนีเ้ป็นทีต่ ัง้
รกรากของชาวเดนมารก์-อเมรกินั ทีย่า้ยมาปักหลกัตัง้แต่ปี 1911 เป็นเมืองทีม่สีถาปัตยกรรมแบบ
แดนิช 

ซานตา้บารบ์ารา่ เมืองทีถู่กขนานนามว่า “รเิวียรา่แห่งอเมรกิา” ดว้ยสถานทีต่ ัง้ทีต่ ัง้อยู่ชายฝ่ังทะเลทีล่อ้มรอบดว้ย
ภเูขาอนัสวยงาม  

กลิรอยพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลท ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนดด์งั 
ลอสแองเจลสิ นครแห่งโลกมายาทีทุ่กคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน โรงถ่ายยูนิเวอรแ์ซล สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร 

ทีใ่ชใ้นการถ่ายท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเร ือ่งต่างๆ เชน่ คงิคอง จอวส ์ 
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วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ

22.40 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิอวีเีอแอร ์แถว R ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เจา้หนา้ทีค่อย
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านกอ่นขึน้เคร ือ่ง  
(กรณุามาใหต้รงเวลาเน่ืองจากกฎของสายการบนิ ท่านตอ้งมาแสดงตวัของท่านเอง) 

วนัทีส่อง สุวรรณภูมิ-ไทเป-ซานฟรานซสิโก-ยอดเขาทวินพีค-สะพานโกลเดน้ทเ์กท-ล่องเรอืชมอ่าว-
Fisherman’ s Wharf- Pier 39- ส ว น  Japanese Garden Tea- The Walt Disney Family 
Museum-ซานฟรานซสิโก 

01.45 น. ออกจากกรงุเทพฯ สู่ไทเป โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เทีย่วบนิที ่BR206 
06.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป ใหท่้านแวะเปลีย่นเคร ือ่ง 
10.15 น. เดนิทางสู่นครซานฟรานซสิโก โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เทีย่วบนิที ่BR008 
       +++++++++ เครือ่งบนิท าการบนิขา้มเสน้แบ่งเวลาสากล +++++++++ 
06.30 น. ถึงนครซานฟรานซสิโก (ในวนัเดียวกนั) น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากน้ันน าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวั เมอืงซานฟรานซสิโก นครมหาเสน่หแ์ห่งมลรฐัแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ เป็น
เมืองส าคญัของรฐัแคลิฟอรเ์นีย เป็นผูน้ าทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้และวฒันธรรม ตัง้อยู่ระหว่างอ่าวซาน 
ฟรานซสิโก และชายฝ่ังแปซฟิิค เป็นเมืองทีน่่าไปเยือนมากทีสุ่ดอีกเมืองหน่ึงของอเมรกิา ดว้ยธรรมชาติอนั
งดงาม ทัง้ภูมิประเทศแบบหุบเขาและทศันียภาพรมิอ่าว สภาพอากาศทีไ่ม่รอ้นและหนาวจนเกนิไป อีกทัง้ยงัมี
สถานทีท่่องเทีย่วอนัถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกอย่างสะพานโกลเดน้ทเ์กทดว้ย น าท่านขึน้ ยอดเขา
ทวินพีค (Twin Peaks) เพื่อใหท่้านไดช้มทิวทศันอ์นังดงามของเมืองซานฟรานซสิโก ชม สะพานโกล
เดน้ทเ์กท (Golden Gate Bridge) สญัลกัษณข์องเมืองซานฟรานซสิโก สะพานแขวนทีท่าสแีดงสด เพือ่
ป้องกนัไม่ไหเ้หล็กซึง่เป็นโครงสรา้งหลกัของสะพานเกดิสนิม เน่ืองจากเกลอืของลมทะเลในมหาสมุทรแปซฟิิก 
สะพานแห่งนีถ้อืว่าเป็นสิง่มหศัจรรยท์างวศิวกรรมของโลกยุคปัจจบุนั ตัง้อยู่ในเมอืงซานฟรานซสิโก เป็นสะพาน
แขวนทีย่าวทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก คอืมีระยะทาง 2.7 กโิลเมตร สูง 223.5 เมตร มีโครงสรา้งแข็งแรงทีท่อดขา้ม
อ่าวทางตอนเหนือของเมืองซานฟรานซสิโก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ 
(Fisherman’s Wharf) ในสมัยก่อนฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ เป็นเพียงท่าเรอืที่ชาวประมงใชเ้ป็นที่ซ ือ้ขาย 
แลกเปลี่ยนสินคา้พวกสตัวท์ะเลที่จบัมาไดใ้นแต่ละวนัเท่าน้ันเอง แต่ปัจจุบนันี้สถานที่แห่งนีก้ลายเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วขึน้ช ือ่ โดยเฉพาะตรงบรเิวณท่าเรอื 39 หรอื Pier 39 ท่าเรอืสญัลกัษณข์องเมอืงซานฟรานซสิโก ซึง่
จะเต็มไปดว้ยรา้นขายของ รา้นอาหารขึน้ช ือ่ และมีการแสดงต่างๆ รวมถงึมา้หมุน ซึง่เป็นอกีหน่ึงจุดทีด่งึความ
สนใจใหก้บัผูท้ีม่าเยอืนท่าเรอืแห่งนี ้นอกจากรา้นคา้ และรา้นอาหารจ านวนมาก ตรงบรเิวณท่าเรอื 39 ยงัมจีดุที่

น่าสนใจอีกอย่างคือ สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกนันับรอ้ยตวัในชว่งฤดูหนาว น าท่าน ล่องเรอืชมอ่าว
ซานฟรานซสิโก ผ่านชมเกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะที่อดีตเคยเป็นที่คุมขงันักโทษอเมรกิา และชม
สะพานแขวนโกลเดน้เกท ผลงานวศิวกรรมอนัล า้เลศิปลายยุคปฏวิตัอิุตสาหกรรมทีอ่อกแบบโดย นาย โยเซฟ 
แบรม์านน ์สเตรา๊ซ ์และใหท่้านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบัสะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในโลก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม สวนญีปุ่่น Japanese Garden Tea สวนสวยท่ามกลางธรรมชาตทิีต่กแต่งสไตลญ์ีปุ่่นทีม่คีวาม

งดงามอย่างมาก ถือเป็นสวนญีปุ่่นทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในอเมรกิา ตัง้อยู่ภายใน Golden Gate Park พร ัง่พรอ้มไป
ดว้ยดอกไมแ้ละตน้ไม ้และสมุนไพรหลากหลายชนิด รวมทัง้ทะเลสาบ น ้าตก และสายน ้า ซึง่ภายในสวนยงัมี
อาคารไมส้ไตลญ์ีปุ่่นจดัเป็น Tea House ซึง่บรกิารชาและเคร ือ่งดืม่ รวมถงึของว่างต่างๆ ไวบ้รกิารในราคาไม่
แพง ท่านสามารถน่ังพกัผ่อนคลายอิรยิาบถ หรอืจะลองชมิชาญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศอนัรม่ร ืน่ไดต้าม
อธัยาศยั จากน้ันน าท่านชม The Walt Disney Family Museum เป็นมิวเซยีมทีส่มบูรณท์ีสุ่ดของผูใ้ห ้
ก าเนิดมกิกีเ้มา้ส ์และสตูดโิอระดบัโลกอย่างวอลทด์สินีย ์โดยรวบรวมประวตั ิผลงาน แบบรา่งแรกของตวัการต์ูน
ต่างๆ ทีไ่ม่น่าจะหาดูไดจ้ากทีไ่หน รวมถงึรวบรวมและเล่าเร ือ่งราวไปจนถงึวาระสุดทา้ยของชวีติของชายผูม้ีนาม
ว่า Walt Disney 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ซานฟรานซสิโก-ถนนลอมบารด์-อลาโม่สแควร-์กลิรอยพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลท-มอนเทอเรย ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
 จากน้ันน าท่านชม ถนนลอมบารด์ Lombard Street หรอืทีค่นไทยนิยมเรยีกกนัว่าถนนล าบาก ตัง้อยู่ใน

ย่าน Russian Hill เป็นถนนทีค่ดเคีย้วทีสุ่ดในโลก สรา้งขึน้มาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2465 เพือ่เช ือ่มถนนไฮดก์บัถนนลิ
เวนเวิรท์โดยไต่ลงมาตามเนินชนั 40 องศา ซกิแซก 8 โคง้หกัศอกแบบวนัเวยข์าลง ระหว่างทางคดเคีย้วนี้



ตกแต่งตน้ไม ้และดอกไมส้วยงาม และมีบนัไดคนเดินทัง้สองขา้งทาง จากน้ันน าท่านสู่ อลัลาโม่สแควร ์
Alamo Square เพือ่ชมและถ่ายรูปภายนอกกบัสถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตลว์ิคตอเรยี ผสมผสานกบั
วฒันธรรมแบบอเมรกิาทีรู่จ้กักนัในนาม Painted Ladies หน่ึงในสถานทีย่อดฮิตทีฮ่อลลีวูด นิยมมาถ่ายท า
ภาพยนตร ์และเป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกินั นิยมมาถ่าย Pre Wedding กนัมากทีสุ่ด   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กลิรอย พรเีมีย่มเอา้ทเ์ลท (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงที ่

Gilroy Premium Outlet ที่มีสินคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนดด์งั อาทิเชน่ Adidas, Nike, Puma, 
Aldo, Asics, Banana Republic, Boss, Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, Columbia, 
Converse, DKNY, Ecco, Gap, Guess, Samsonite ทีร่าคาถูกกว่าเมอืงไทยถงึ 50%  
ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมอนเทอเรย ์Monterey เมืองชายฝ่ังทะเลทีม่ีช ือ่เสียงทางดา้นการ
ท่องเทีย่วทีส่วยงาม และไดร้บัความนิยมมากแห่งหน่ึงในรฐัแคลฟิอรเ์นีย เป็นเมืองทีอ่บอวลไปดว้ยบรรยากาศ
ชลิล ์ๆ  รมิฝ่ังทะเลของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่ มอนเทอเรย-์คนัเนร ีโรว ์- Lovers Point Park-โซลแวง 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากน้ันน าท่าน ชมเมอืงมอนเทอเรย ์เมืองทีม่ีความส าคญัทางดา้นประวตัิศาสตรแ์ละชือ่เสียงในเร ือ่งความ

อุดมสมบูรณ ์และความหลากหลายของชวีติทางทะเล ซึง่ไดแ้ก่ สิงโตทะเล นากทะเล สาหรา่ยทะเล ปลาโลมา 
และสตัวท์ะเลอืน่ๆ อกีเป็นจ านวนมาก นอกจากนีย้งัเป็นทีต่ ัง้ของหมู่บา้นชาวประมงดัง้เดมิ รวมไปถงึอุตสาหกรรม
โรงงานปลากระป๋องทีม่ชี ือ่เสยีง แต่เมือ่เกดิสงครามโลกคร ัง้ที ่2 จงึท าใหโ้รงงานปิดตวัลงไป  
น าท่านชม ย่านคนัเนรโีรว ์Cannery Row ย่านรมิน ้าทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัอุตสาหกรรมการ
ผลิตปลาซารด์ีนกระป๋อง ซึง่ถูกท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัโดยนักเขียนอเมรกินัช ือ่จอหน์ สไตนเ์บค จากนวนิยาย
ภาษาองักฤษเร ือ่งคนัเนร ีโรว ์ซึง่ถูกตพีมิพใ์นปี 1945 และถูกถ่ายท าเป็นภาพยนตรใ์นปี 1982   
จากน้ันชม ฟิชเชอรแ์มนวารฟ์  ท่าเทียบเรอืชาวประมงทีม่ีความส าคญัทางดา้นประวตัศิาสตร ์ในปี 1960 
เป็นตลาดขายส่งปลา ซึง่ปัจจุบนักลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ีช ือ่เสียง ซึง่เรยีงรายไปดว้ยรา้นอาหารทะเล รา้น
ขายของทีร่ะลึก, รา้นเคร ือ่งประดบั, หอศิลป์, หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปกบัจุดชมววิ 
Lovers Point Park จุดชมววิและสวนสาธารณะรมิหนา้ผาเล็กๆ ทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงใน Pacific Grove และ
เป็นทีท่ีนั่กท่องเทีย่วนิยมมาอาบแดด พายเรอืคายคั ขีจ่กัรยาน หรอืปิกนิกรมิชายหาดกนัเป็นอย่างมาก 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโซลแวง Solvang เมืองทีไ่ดช้ ือ่ว่า Danish Town ทีอ่ยู่ทางตอนเหนือของรฐั
แคลฟิอรเ์นีย เมอืงเล็กๆ แห่งนีเ้ป็นทีต่ ัง้รกรากของชาวเดนมารก์-อเมรกินั ทีย่า้ยมาปักหลกัตัง้แต่ปี 1911 ท าให ้
ไดร้บัวฒันธรรมของชาวแดนิช อาคารบา้นเรอืนต่างๆ ตกแต่งดว้ยสสีนัสดใส มีทัง้รา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลึก 
รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นไอตมิ เป็นตน้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช ัว่โมง) จากน้ันน าท่านชมเมืองโซล
แวง ชม Old Admission Santa Ines ก่อตัง้โดยนักบุญฟรานซสิ เป็นโบสถเ์ก่าแกท่ีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1804 
และเป็น 1 ใน 21 โบสถท์ีถู่กสรา้งขึน้ตามชายฝ่ังทะเลแปซฟิิกอนัมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั น าท่านชมและถ่ายรปู
กบัจตัุรสัทิโวลี และกงัหนัลม อนัเป็นสญัลกัษณบ่์งบอกความเป็นชมุชนของชาวดชัช ์ใหท่้านไดเ้ก็บภาพ
บรรยากาศน่ารกัของเมอืงโซลแวงตามอธัยาศยั หรอืจะเดนิเล่นชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัๆ  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้  โซลแวง- ซานตา้บารบ์ารา่-ลอสแองเจลสิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

น าท่านเดนิทางสู่เมืองชายฝ่ังทะเลแปซฟิิกทีไ่ดช้ ือ่ว่าสวยงามทีสุ่ดที ่เมอืงซานตา้บารบ์ารา่ เมืองทีถู่กขนาน
นามว่า “รเิวยีรา่แห่งอเมรกิา” ดว้ยอาคารบา้นเรอืนส่วนใหญข่องเมอืงนีมุ้งหลงัคาสสีม้แดง และตัง้อยู่ชายฝ่ังทะเล
ทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาอนัสวยงามสุดบรรยาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง)  
จากน้ันน าท่านสู่ สะพานท่าเรอื Stearns Wharf สะพานไมท้ีท่ีท่อดยาวเขา้ไปในทะเล โดยดา้นหนา้จะมรีปู
ป้ันปลาโลมาตัง้ตะหง่านเป็นสญัลกัษณ ์ลอ้มรอบไปดว้ยชายหาดสีทองส่องแสงระยิบระยบัของทะเลแปซฟิิก 
ใกล ้ๆ  กนัจะเป็นท่าจอดเรอืยอรช์ รา้นอาหาร น าท่านชม Santa Barbara Courthouse  ซึง่เป็นสถานที่

ส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมือง สรา้งเสร็จเมื่อปี 1929 ออกแบบโดยสถาปนิก Charles Willard Moore ตวั
อาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Spanish Colonial Revival  ซึง่ประกอบดว้ยอาคารหลกัทัง้หมด 4 หลงั 



ภายในมีส่วนทีน่่าสนใจหลายอย่าง อาทิ The Mural Room, The Law Library, Sunken Garden ภายใน
ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งและหนิสลีวดลายสวยงามตระการตา และในบรเิวณเดยีวกนันีย้งัมีหอนาฬกิา El Mirador 
Clock Tower จุดชมววิประจ าเมอืงทีม่คีวามสูงถงึ 26 เมตร ซึง่สามารถเห็นววิมุมสูงของเมอืงซานตา้บารบ์ารา่
ได ้360 องศา  กอ่นน าท่านสู่ ถนน State Street ถนนทีเ่ป็นศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม และหา้ง
ชือ่ดงั รวมถงึรา้นคา้รา้นอาหารเก๋ๆ มากมาย อสิระใหท่้านเดนิเล่นพกัผ่อน หรอือสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
(เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้หรอือสิระท่องเทีย่วอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ นครลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช ัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  ลอสแองเจลสิ-ซานตา้โมนิกา้-The Getty Villa-ยูนิเวอรแ์ซลสตูดโิอ-ลอสแองเจลสิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

น าท่านเดินทางสู่เมือง ซานตา้โมนิกา้ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของลอสแองเจลิส (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 
นาที) เป็นเมืองท่าและมีชายหาดที่มีช ือ่เสียงเมืองหน่ึงของรฐัแคลิฟอรเ์นีย ใหท่้านอิสระกบัการเที่ยวชม
บรรยากาศ California Beach ทีซ่านตาโมนิกา้ ท่านสามารถเดินเล่นชมท่าเรอื Santa Monica Pier ทีจ่ดั
แต่งสไตล ์Old-Fashioned Amusement Park และถนนสาม Third Street ทีม่สีนิคา้แบรนดด์งั รา้นอาหาร
แบบชาวอเมรกินัใหท่้านได ้เดนิเล่นชมบรรยากาศทอ้งถิน่อย่างจใุจ จากน้ันน าท่านชม The Getty Villa หรอื
ทีเ่รยีกกนัว่า J.Paul Getty Museum at the Getty Villa in Malibu ทีจ่ าลองเอา Villa DeiPapiri ซึง่เป็น
บา้นของคหบดสีมยัโรมนัมาไวท้ีน่ี่ ว่ากนัว่า บา้นทีจ่ าลองมานีม้อียู่จรงิ และอยู่คนละฟากกบัภเูขาไฟวสิุเวยีสกบั
ปอมเปอีในเมืองเนเป้ิลประเทศอติาลี  ซ ึง่การทีว่ิลล่านีส้ามารถสรา้งขึน้มาไดน้ั้น เกดิจากการรวบรวมผงับา้น
ต่างๆ ของเมืองในสมยัโรมนัแลว้มาเรยีบเรยีงใหม่ โดยสรา้งขึน้มาใหเ้หมือนจรงิทีสุ่ด ซึง่สถานทีต่ ัง้ของ Getty 
Villa นี ้อยู่บนเนินสูงมองลงมาเป็นทะเลเหมอืนทีเ่นเป้ิลเชน่กนั 
จากน้ันน าท่านสู่โรงถ่ายยูนิเวอรแ์ซลสตูดโิอ ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร ่ท่านจะไดช้มเบือ้งหลงัเทคนิคและ
ขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตรอ์ย่างละเอียด สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬารที่ใชใ้นการถ่ายท าจรงิของ
ภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเร ือ่งต่างๆ เชน่ คงิคอง จอวส ์ชมอาคารบา้นเรอืนทีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรเ์ร ือ่งดงัจาก
ฮอลลีวู ด  ตื่น เต ้นและสนุกสนานผจญภัย เคร ื่อ ง เล่นทันสมัย  Back to the Future, Jurassic Park, 
Terminator เป็นตน้ (เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่วอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั) 

บ่าย  ใหท่้านเพลดิเพลนิกบัเคร ือ่งเล่นพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากโลกภาพยนตรต์่อ  
  สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางกลบัสู่นครลอสแองเจลสิ 
ค า่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
             สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.05 น. เหนิฟ้าจากลอสแองเจลสิ สู่สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เทีย่วบนิที ่BR011 

*** (เดนิทาง 22-29 ต.ค. 2562 เวลาบนิเปลีย่นเป็น 00.05-05.40) *** 

วนัทีเ่จด็  ลอสแองเจลสิ-ไทเป 
****** บนิขา้มเสน้แบ่งเขตวนัสากล ****** 

วนัทีแ่ปด ไทเป-กรุงเทพฯ 
05.40 น. เดนิทางถงึไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 
07.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เทีย่วบนิที ่BR211 

*** (เดนิทาง 04-11 ธ.ค. 2562 ไฟลทแ์ละเวลาบนิเปลีย่นเป็น BR201 09.40-12.35) *** 
12.35 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ..... 

 

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

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิ
หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานทีปิ่ด

โดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  บรษิทัขออนุญาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ 
ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 
 
 



อตัราคา่เดนิทาง 22-29 ตลุาคม / 4-11 ธนัวาคม / 24-31 ธนัวาคม 2562 
 

อเมรกิาตะวนัตก 8 วนั 4 คนื/ BR 
ซานฟรานซสิโก-มอนเทอเรยโ์ซลแวง 
ซานตา้บารบ์ารา่ - ลอสแองเจลสิ 

อตัราคา่บรกิาร 

22-29 ตลุาคม 4-11 ธนัวาคม 24-31 ธนัวาคม 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 73,300 82,900 86,300 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ) 63,000 73,900 86,300 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,500 10,500 10,900 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตั๋วเคร ือ่งบนิ 48,600 47,600 50,900 
 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 
**ไม่รวมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารท่านละ 7,800 บาท //  

และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท เรยีกเกบ็และช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง** 
**บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั** 

 

หมายเหต ุ
• การเดินทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน หากผูโ้ดยสารมีจ านวนต ่ากว่า

จ านวนดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทาง และเปลีย่นแปลงอตัราค่าเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลง
โปรแกรมการเดนิทาง ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

• การด าเนินการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงัน้ันจงึขอความรว่มมือในการจดัเตรยีม
เอกสารส าหรบัการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบูรณ ์ทัง้นี ้เพือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวซีา่ 
และทุกท่านจะตอ้งไปแสดงตวัต่อเจา้หนา้ทีส่ถานทูตพรอ้มถ่ายภาพและสแกนนิว้ 

• กรณีท่านทีม่ีต ั๋วของสายการบนิอืน่ หรอืรว่มเดนิทางโดยไม่ใชต้ั๋วโดยสารตามรายการทวัร ์หรอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณา
แจง้ล่วงหนา้เน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 

 

ส าคญัมาก ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา มกัจะไม่มเีตยีงเสรมิหรอืเตยีงทีส่าม กรณีทีเ่ป็น
ผูใ้หญ่ และตอ้งการพกั 3 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง หรอืเด็กทีพ่กักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไม่มี
เตยีงเสรมิ ท ัง้นี้ เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิเพลงิไหมใ้นหอ้งพกั ซึง่เป็นเง่ือนไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรมในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา  
** ต ัว๋โดยสารไม่สามารถเลือ่นวนักลบัได ้และกรณีทีอ่อกต ัว๋แลว้ไม่สามารถท ารฟัีนดไ์ด ้กรณีทีบ่างท่านตอ้งการ
อยู่ต่อในลอสแองเจลสิ หรอืตอ้งการเดนิทางในช ัน้ธุรกจิ ตอ้งท าเป็นต ัว๋เดีย่วเท่านั้น เน่ืองจากราคานี้เป็นราคา
โปรโมช ัน่ต ัว๋แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลีย่นแปลงวนัและเวลาเดนิทางได ้ตอ้งไปและกลบัพรอ้มคณะเท่านัน้ 
อตัรานีร้วม 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบินไป-กลบัโดยสายการบินอีวีเอแอร ์เสน้ทางกรุงเทพฯ- ซานฟรานซสิโก// ลอสแองเจลิส- กรุงเทพฯ ช ัน้

ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple Room) 

กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ หรอืพกัหอ้งละ 3 ท่านโดย
ไม่มเีตยีงเสรมิ 

• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ และ ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่ารถรบัส่งและระหว่างการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ  
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได)้ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสูงสุดไม่เกนิ 1,000,000 บาท เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ

เกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
• ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางทีม่ีการเรยีกเก็บจากสายการบิน ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่ 30 

เม.ย. 2562 หากมีเพิม่เตมิภายหลงั หรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไข
ของสายการบนิ   



• ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัต่อ 1 ใบ (จ ากดั 2 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าวซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หากตอ้งการใหท้างเจา้หน้าทีท่วัรย์ืน่ใหค้ดิค่าบรกิาร 7,800 บาท/ท่าน โดย

เรยีกเกบ็เพิม่จากมดัจ าคา่ทวัรป์กต ิ
• คา่ทปิมคัคเุทศกห์รอืหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ โดยปกตปิระมาณ  1,000 บาทตอ่ท่าน โดยเรยีกเกบ็

พรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย 
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี 
• ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ิไดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซีา่ หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอื

อืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเก็บค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม 
• ค่าน ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ ไม่มแีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถ และไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นช ัว่โมง 
• ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  
การช าระเงิน  
กรุณาช าระเงินมดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรบัการจองทวัร ์กรุณาช าระส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อน
เดนิทาง 21 วนัท าการ มฉิะน้ันทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิมดัจ าค่าทวัรท์ ัง้หมด 
การยกเลกิ 
• หากมกีารยกเลกิมากกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิมดัจ าค่าตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ (เงือ่นไขตามทีท่าง

สายการบนิเรยีกเก็บ) และหากมกีารด าเนินการในการยืน่วซีา่แลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ท่าน
ละ 7,800 บาท 

• หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิมดัจ าค่าทวัร ์
• หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
• หากผูโ้ดยสารท่านใดยื่นวีซ่าแลว้และไม่ไดร้บัการอนุมัติ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามัดจ าที่ 20,000.- บาท และค่า 

ธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ท่านละ 7,800 บาท 
• หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดั

จ า กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิบรษิทัจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณต์่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ

ท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมือง
พจิารณาแลว้ ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซึง่จะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรอืเสียหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

o ในประเทศสหรฐัอเมรกิามกีารรณรงคเ์ร ือ่งการงดสูบบุหร ี ่บนรถโคช้ โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเร ือ่ง
การสูบบุหร ี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่ทัง้นีเ้น่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 



o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เด็ก และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่

สถานทีเ่ขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัจะสลบัรายการเพือ่ใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้
ชมน้ัน ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทางบรษิทั supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่าง
การเดนิทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัจะไม่มีการคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากได ้
ช าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร ์ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ันขอให ้
พจิารณากอ่นการจองทวัร ์

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะ
ไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่
กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ท่าน  

2. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และไม่มอี่างอาบน า้ 
ซ ึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 

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

** หมายเหตสุ าคญั ส าหรบัท่านทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ่ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 
    (กรุณาแจง้เจา้หน้าทีฯ่กอ่นว่าไม่กลบัพรอ้มคณะ ต ัง้แตค่ร ัง้แรกทีต่ดิตอ่) 
1. ต ัว๋ภายในประเทศอเมรกิา ทีท่่านจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอืน่หลงัจากจบโปรแกรมแลว้น้ัน ท่านสามารถทีจ่ะเลอืกซือ้เอง 

หรอื ใหบ้รษิทัจดัการใหไ้ด ้แต่กรณุาสอบถามบรษิทักอ่นว่าควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ตอ้งรอใหบ้รษิทัคอนเฟิรม์ว่าทุกอย่าง
เรยีบรอ้ยก่อน และยนืยนัว่าออกต ัว๋ภายในอเมรกิาของคุณได!้!!  เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได ้
เชน่ เปลี่ยนเป็นกลบัสู่กรุงเทพฯ จากเมืองอืน่ๆ ที่ไม่ตรงตามโปรแกรม ดงันั้นถา้ท่านไปซือ้ต ัว๋ภายในประเทศของ
อเมรกิา โดยทีบ่รษิทัยงัไม่ไดค้อนเฟิรม์ว่าทุกอย่างเรยีบรอ้ย ความเสยีหายต่างๆ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ใดๆ ท ัง้สิน้   

2. ส าหรบัต ัว๋ภายในประเทศของอเมรกิาทีท่่านซือ้นัน้ เทีย่วบนิของท่าน ควรเป็นเทีย่วบนิทีอ่อกเวลาทีค่ณะบนิ
กลบักรุงเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดียวกบัที่คณะจะเดินทางมาถึงสนามบินของปลายทางเพื่อจะเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
(เทีย่วบนิในประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิกอ่นเวลา 2 ช ัว่โมง ต่างประเทศ 3 ช ัว่โมง) ดงัน้ัน ถา้เทีย่วบนิของท่าน
ออกเดินทางก่อนเวลา ท่านจะตอ้งเสียเงินค่าน่ังแท็กซีม่าที่สนามบินเอง ประมาณ 60 เหรยีญ และท่านจะตอ้งสละสิทธิ ์

โปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ีท่่านไดจ้า่ยเงนิมาแลว้ 
3. เมือ่ท่านตดัสนิใจแยกกลบัหลงัคณะแลว้ ต ัว๋กลบัของท่านจากอเมรกิาสู่กรุงเทพฯ ท่านสามารถแจง้ว่ากลบัเมือ่ไร

กอ่นออกจากเมอืงไทยเท่านัน้ เพราะตั๋วของท่านไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดอ้กีหลงัจากเดนิทางแลว้ เน่ืองจากเป็นตั๋ว
ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่ าหนดเท่าน้ัน ถา้ท่านไม่เดนิทางท่านก็ตอ้งซือ้ตั๋วใหม่กลบัเอง โดยทีต่ ัว๋เก่าไม่สามารถรี
ฟันเงินคนืได ้

4. เมือ่ท่านแยกกลบัหลงัคณะแลว้ ท่านยงัมตี ัว๋กลบักรุงเทพฯ อยู่ กรณุาระวงัเสมอว่าตั๋วกลบัของท่านออกเดนิทางกลบั
จากเมืองไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร เพื่อที่ถา้ท่านตอ้งเดินทางจากเมืองอืน่เพื่อมาใชต้ั๋วกลบักรุงเทพ ท่านตอ้งมาถึง
สนามบนิทีเ่ป็นเมอืงท่ากอ่นกลบักรงุเทพ 4 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

*** หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด โปรดสอบถามเจา้หน้าทีข่องบรษิทัไดต้ลอดเวลา *** 
 

หมายเหต ุ 
ส าหรบัท่านทีไ่ม่มวีซีา่ประเทศอเมรกิา 
ส าหรบัการยืน่วซีา่ประเทศอเมรกิา ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งด าเนินการยืน่ขอดว้ยตวัเอง ซึง่เป็นกฎของทางสถานทูต ท่านสามารถเขา้
ไปท าการสมคัรเพือ่ขอยืน่วซีา่ไดท้ี ่ 

ขอ้มูลเบือ้งตน้และหลกัฐานการท าวซีา่สหรฐัอเมรกิา 
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ผูย้ืน่ค ารอ้งทีม่อีายุมากกว่า 20 ปีขึน้ไป จะตอ้งมคีุณสมบตัขิองตวัเองในการทีจ่ะไดร้บัวซีา่ช ัว่คราวประเภทธรุกจิหรอืท่องเทีย่ว 
ขอ้มูลท ัว่ไป 
1. วซีา่ไม่ใชเ่คร ือ่งหมายรบัประกนัการเขา้สหรฐัฯ เจา้หนา้ทีข่องส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัฯ (USCIS) 

ณ ด่านตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิว่า ท่านสามารถเดนิทางเขา้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม่ รวมถงึระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านักในสหรฐัฯ  
2. อายุของวซีา่ คอื ระยะเวลาทีท่่านสามารถใชเ้พือ่เดนิทางไปสหรฐั แต่ไม่ไดห้มายความว่าผูข้อวซีา่จะสามารถพ านักในสหรฐัฯ 

ไดต้ามก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นวีซา่ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการตดัสินของเจา้หนา้ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมืองและสญัชาติ
สหรฐัฯ ในการก าหนดระยะเวลาทีท่่านสามารถพ านักไดใ้นสหรฐั 

3. ในระหว่างการเดินทาง บรษิทัสายการบิน หรอืบรษิทัเรอืท่องเทีย่วจะใหท่้านกรอกแบบฟอรม์ I-94 สีขาวขนาดสัน้ ซึง่จะ
เกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของท่าน ท่านจะตอ้งกรอกและลงชือ่ก ากบัในแบบฟอรม์นี ้เมือ่ท่านเดนิทางเขา้สหรฐัฯ แบบฟอรม์นี้

จะถูกตดิดว้ยลวดเย็บกระดาษลงในหนังสอืเดนิทางของท่าน โดยจะมหีมายเหตุจาก ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาติ
สหรฐัฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านักอยู่ในสหรฐัฯ 
*** หากท่านประสงคจ์ะอยู่นานกว่าน้ัน ท่านจะตอ้งยืน่ค ารอ้งขอ ยืดเวลาการพ านักกบัส านักงานตรวจคนเขา้เมืองและสญัชาติ
สหรฐัฯ โดยการยืน่ค ารอ้งของท่านไม่ไดเ้ป็นเคร ือ่งหมายรบัประกนัว่า ระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านักอยู่ในสหรฐัฯ จะถูกยดืออกไป 
** ลูกจา้งทีต่อ้งการขอวซีา่เพือ่รว่มเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งส่งส าเนาการจา้งงานพรอ้มกบัเอกสารค ารอ้งขอวี
ซา่ ** 

ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทุกท่านตอ้งยืน่เอกสารประกอบค ารอ้งขอวซีา่ดงัต่อไปนี ้หากยืน่ค ารอ้งไม่ครบถว้น ค ารอ้งของ
ท่านจะไม่ถูกพจิารณา.. 
1. หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน  นับจากวนัเดนิทาง        

(กรณุาน าหนังสอืเดนิทางฉบบัเกา่ทีม่วีซีา่เขา้ประเทศสหรฐัฯ มาแสดงดว้ย ถา้ม)ี 
2. รปูถ่ายหนา้ตรงส ีขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน รปูถ่ายจะตอ้งเป็น

พืน้หลังสีขาวเท่าน้ัน เปิดหู หา้มสวมแว่นตาด าหรอืหมวก สดัส่วนใบหน้าตอ้งเกิน 90 
เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีรู่ปถา่ย   

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น - บตัรประจ าตวัประชาชน (เด็กใชส้ าเนาสูตบิตัร) – ทะเบยีนสมรสหรอืใบหย่า 
4. หลกัฐานการท างาน 

➢ กรณีเป็นลูกจา้ง จะตอ้งยืน่จดหมายจากทีท่ างานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชดุ โดยระบุวนัทีเ่ร ิม่ท างานเมือ่ใด ต าแหน่งอะไร 
เงนิเดอืนเท่าไร ไดล้าหยุดพกัจากวนัทีเ่ท่าไรถงึวนัทีเ่ท่าไร เอกสารออกไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่ 

➢ กรณีประกอบธรุกจิของตนเอง ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบธรุกจิการคา้ เชน่ ใบทะเบยีนการคา้ ใบทะเบยีนพาณิชย ์หนังสอื
รบัรองบรษิทัทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการอยู่ คดัส าเนาไม่เกนิ 3 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่ 

➢ กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 1 ชดุ เอกสารออกไม่เกนิ 1 เดอืนนับ
จากวนัยืน่วซีา่ 

➢ กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี ถา้ผูป้กครองท่านใดท่านหน่ึงไม่ไดเ้ดินทางดว้ย ใหท่้านผูป้กครองที่ไม่ไดเ้ดินทางท าหนังสือ
ยนิยอมจากอ าเภอ หรอืเขตทอ้งทีอ่าศยั 

➢ กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี และถา้บิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางดว้ย ใหบ้ิดาและมารดาท าหนังสอืยินยอมจาก อ าเภอ หรอืเขต
ทอ้งทีอ่าศยั และระบุใหเ้ด็กเดนิทางไปกบับุคคลใด 

5. หลกัฐานการเงิน ถ่ายส าเนาสมุดเงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดทไม่เกนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ จดหมาย
รบัรองจากธนาคาร 1 ชดุ หรอืหากมทีรพัยส์นิอย่างอืน่ใหเ้ตรยีมมาดว้ย 

 

********************************** 
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ขัน้ตอนการใหข้อ้มูลและการนดัยืน่และนดัสมัภาษณ ์
ท่านจะตอ้งกรอกกขอ้มูลและรายละเอยีดในใบค ารอ้งนีด้ว้ยตวัท่านเองก่อนท าการยืน่วซีา่ หากท่านไม่สามารถกรอกไดเ้อง ทาง
บรษิทัทวัรย์ินดใีหค้ าปรกึษาและบรกิาร โดยจะมีค่าบรกิาร ซึง่ไม่รวมในราคาทวัร ์กรุณาแจง้ความจ านงต่อเจา้หนา้ทีบ่รษิทั และ
กรอกขอ้มูลใหพ้รอ้มก่อน เน่ืองจากขอ้มูลส่วนใหญ่น้ันเป็นขอ้มูลของผูเ้ดนิทางแต่ละท่าน ท่านจะตอ้งใส่รายละเอยีดใหค้รบถว้น
สมบูรณ ์ทางบรษิทัจงึจะด าเนินการต่อใหท่้านได ้จากน้ันจงึจะท าการนัดวนัและเวลาในการยืน่ และท่านสามารถเตรยีมเอกสารตาม
ขอ้มูลเบือ้งตน้ พรอ้มกบัค่าวซีา่ น ามาในวนัยืน่เอกสารขอวซีา่ และพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ขอค าแนะน าเพิม่เตมิ 
*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก
ปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ 
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัขอความรว่มมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทัง้นี ้ทางบรษิทัจะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ีซา่แลว้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
*** เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะขอถือว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
*** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัใหท้ราบล่วงหนา้ แต่หากกรณีท่านทีต่อ้ง
ใชห้นังสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยืน่วีซา่และท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดินทางมาแสดงไดท้นั ท่านน้ันจะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมุด
บญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทูตดว้ย  
*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การ
ปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์น
การคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ และจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                     

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



กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศอเมรกิา 
ตอบเป็นภาษาองักฤษทุกขอ้ตวัพมิพใ์หญ่ ABC 

 

สว่นตวั ชือ่ นามสกลุ 

ท่านเคยเปลีย่นชือ่ 
หรอืสกลุ 

เคย .......... ชือ่เดมิ............................................ สกลุเดมิ……………………………… 
ไม่เคย ………… 

สถานภาพ 
โสด แตง่งานจดทะเบยีน แตง่งานไม่จดทะเบยีน 

หย่า หมา้ย 

ทีอ่ยู่ 
 

 

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น  

เบอรม์อืถอื (ตอ้งม)ี  

E-mail  

อาชพี / ต าแหน่ง  

สถานทีท่ างานปัจจบุนั 

ชือ่สถานประกอบการ 

ทีอ่ยู่ 

โทร 

เงินเดอืน 

วนัทีเ่ร ิม่งาน 

สถานทีท่ างานสุดทา้ย 
(กอ่นท างานปัจจบุนั) 

ชือ่สถานประกอบการ 

ทีอ่ยู่ 

โทร 

เงินเดอืน 

วนัทีเ่ร ิม่งาน 

**กรณีเป็นแม่บา้น หรอืเกษยีณอายุ กรุณากรอกขอ้มูลทีท่ างานสุดทา้ย*** 

  การศกึษาช ัน้สูงสุด 

ชือ่สถานศกึษา 

ระดบัทีจ่บ 

ปีการศกึษาทีจ่บ 

คูส่มรส 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ 

สถานทีเ่กดิ 

บุตร 1 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ 

สถานทีเ่กดิ 

บุตร 2 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ 

สถานทีเ่กดิ 



 
 

บุตร 3 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ 

สถานทีเ่กดิ 

บดิา 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอายุ) 

สถานทีเ่กดิ 

ทีอ่ยุ่ 

มารดา 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ  (กรณีจ าไม่ไดใ้หบ้อกอายุ) 

สถานทีเ่กดิ 

ทีอ่ยู่ 

พีน้่อง 1 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ (จ าไม่ไดใ้หบ้อกอายุ) 

สถานทีเ่กดิ 

ทีอ่ยู่ 

พีน้่อง 2 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอายุ) 

สถานทีเ่กดิ 

ทีอ่ยู่ 

พีน้่อง 3 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอายุ) 

สถานทีเ่กดิ 

ทีอ่ยู่ 

วตัถปุระสงคข์องการ
เดนิทาง 

 

วนัทีเ่ดนิทาง  

จ านวนวนัทีเ่ดนิทาง  

สถานทีพ่กัหรอืโรงแรม 
ชือ่ 

โทร 

  บุคคลทีร่ว่มเดนิทางดว้ย 
ชือ่-สกลุ 

ความสมัพนัธ ์

ท่านเคยเดนิทางเขา้
ประเทศ AMERICA หรอืไม่ 

ไม่เคย....... เคย....... วนัที…่……..……..…........ 
หมายเลขวซีา่เดมิ............................ 
เหตผุลการเดนิทาง    ธุรกจิ...... ท่องเทีย่ว...... 

ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่
หรอืไม่ 

ไม่เคย ……. 
เคย ...... วซีา่ประเทศ .......................................................... 



 

ท่านเคยเดนิทางเขา้
ประเทศ CANADA 
หรอืไม่ 

ไม่เคย....... เคย....... วนัที…่……..……..…........ 
หมายเลขวซีา่เดมิ............................ 
เหตผุลการเดนิทาง    ธุรกจิ...... ท่องเทีย่ว...... 

ท่านมเีพือ่น/ญาต ิ
พ านกัใน อเมรกิา/แคน
นาดา หรอืไม ่

ไม่ม ี…… ม ี…… 
ชือ่-สกลุ ................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ ........................................................................................................ 
โทร มอืถอื / บา้น .................................................................................... 

ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยการ
เดนิทาง 

ชือ่-สกลุ หรอืบรษิทั 

ทีอ่ยู่ 

ประเทศทีเ่คยเดนิทางใน
ระยะเวลา 5 ปี 

 

 

 

 


