
 

 

รหสัทวัร WCT2000690 
ทัวรอเมริกาตะวนัตก 10 วัน 6 คืน (CX) 
ซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพคี – ลอมบารด สตรีท ลองเรือชมอาวซานฟรานซิสโก – ชมเมอืง
สะพานโกลเดนเกรท – คารสัน  ซติี้  - ลองเรอืทะเลสาบทาโฮ – โมเดสโต -  โยเซมติิ – เฟรสโน -  
ลาส เวกัส - เขื่อนฮูเวอร – อุทยานแหงชาต ิแกรนดแคนยอน - ลอสแองเจลิส – ซิทาเดล เอาท
เลท - ยูนิเวอรแซล สตดูิโอ -  

 



 

 

 
 
 
 
กําหนดการเดินทาง 10-19 เมษายน 2563  
( กรณุาสํารองทีน่ั่งลวงหนากอนการเดนิทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่น

วีซา ) 
 
วันศุกรที ่10 เม.ย.63(1)     ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ฮองกง – ซาน ฟรานซสิโก  
                 ยอดเขาทวินพีค – ลอมบารด สตรีท – รถรางชมเมือง  
 
05.00 น. สมาชกิทกุทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอรสายการบินคาเธต แปซฟิค 
(เคานเตอร M)  

08.15 น. ออกเดินทางสู ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินคาเธย แปซิฟค แอรไลน  
เที่ยวบินที่ CX 700 

12.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตฮิองกง (แวะเปลี่ยนเครือ่ง)  
14.00 น. ออกเดินทางสู ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินคาเธย แปซิฟค แอรไลน  

เที่ยวบินที่ CX 870 ********* บินขามเสนแบงเขตสากล******** 
11.35 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  นําทานผานพิธตีรวจคน

เขาเมืองและศลุกากร  
                     จากนั้น นําทานเดินทางเขาสู ตัวเมืองซานฟรานซิส

โก นครมหาเสนหแหงมลรัฐแคลฟิอรเนีย ซึง่
เปนเมืองทีม่ีความหนาแนนของประชากรเปน
อันดับสองของประเทศ นําทานขึ้นสู “ยอดเขา
ทวินพีค” (TWIN PEAK) ใหทานไดชมทิวทศัน
อันงดงามของกรงุซานฟรานซิสโก แบบววิ 
PANORAMA จากนั้นนําทานชม “ถนนลอมบารด” (LOMBARD STREET) เปน



 

 

ถนนทีค่ดเคี้ยวที่สดุในโลก สรางขึ้นมาตัง้แตป ค.ศ. 1922 เพือ่เชื่อมถนนไฮด 
(HYDE) กับถนนลีเวนเวิรท (LEAVENWORTH)โดยไตลงมา ตามเนินชัน 40 องศา 
ซิกแซก 8 โคงหกัศอกแบบวันเวยขาลง ระหวางโคงตกแตงตนไมดอกไมสวยงาม และ
มีบันไดคนเดิน 2 ขางทาง ชมสะพานแขวนโกลเดนเกท ผลงานวิศวกรรมอันลํ้าเลิศ
ปลายยุคปฏวิัตอิุตสาหกรรมทีอ่อกแบบโดยนายโยเซฟ แบรมานนสเตราซ ใหทาน
ถายรปูเปนที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สดุในโลก จากนั้น นําทาน นัง่รถรางเที่ยว
ชมเมืองซานฟรานซิสโก (CABLE CAR) ซึ่งถือวาเปนเอกลกัษณของเมืองซานฟ
รานซิสโก รถรางนีถ้ือเปนมรดกตกทอดมาตัง้แตป ค.ศ. 1873 ซึ่งเปนรถรางที่เกาเกา
ที่สุดแหงหนึ่งของโลก มีลกัษณะคลายตูรถไฟ วิ่ง ใหทานสัมผัสประสบการณและววิ
ทิวทศันที่สวยงามของเมืองซาน ฟรานซิสโก 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารจีน  
 พักที่ :     CROWNE PLAZA SILICON VALLEY N-UNION CITY HOTEL  หรือที่พกั

ระดบัใกลเคียง 
 
วันเสารที่ 11 เม.ย.63(2)     ซาน ฟรานซสิโก – ลองเรือชมอาวซานฟรานซสิโก – ชมเมือง   

 สะพานโกลเดนเกรท – คารสัน  ซิตี ้  
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
                     นําทานเที่ยวชม เมืองซาน ฟรานซสิโก นครมหา

เสนหแหงมลรฐัแคลิฟอรเนีย ซึ่งเปนเมืองทีม่ี
ความหนาแนนประชากรเปนอันดับสองของ
ประเทศ นําทานเดินทางสู ทาเรือลองชม
ความงามของอาว ซานฟานซสิโก ทานจะ
เห็นสะพานโกลดเดน เกท อยางชดัเจน ผาน
ชมเกาะอัลคาทรัส คกุเกาะที่มชีื่อเสียงโดงดงั
ไปทั่วโลก เกาะอัลคาทราซ หรือ เดอะร็อค 
เกาะนี้เคยเปนสถานทีต่ัง้ประภาคาร และป�อม
ปราการของกองทัพ และยังเปนคกุทหารจนถงึ



 

 

ป 1963 หลังจากน้ัน เกาะอัลคาทราซ กก็ลายเปนสถานทีท่องเที่ยว เนื่องจากเกาะ
แหงนีต้ัง้อยูโดดเดี่ยวกลางอาวตามธรรมชาติ ลอมรอบดวยนํา้ทีม่ีอุณหภมูิเยือกแขง็
และคลื่นลมแรง เกาะอัลคาทราซ จงึไดรับการพิจารณาใหใชเปนทีค่มุขงันกัโทษ ที่ไม
สามารถหลบหนีได FISHERMAN’S WHARF ฟชเชอรแมน วารฟ เปนเหมือน
สะพานปลา ทาเรือ สามารถมองเห็นอาวซานฟรานซิสโก และสะพาน GOLDEN 
GATE ผลงานวศิวกรรมอันล้ําเลิศปลายยคุปฏิวตัิอตุสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโย
เซฟ แบรมานนสเตราซ รานอาหารแถวนี้จึงมอีาหารทะเลสดๆ ไวรอตอนรับ
นักทองเที่ยว ใกลๆ กันกับ SAN FRANCISCO PIER 39 คือ CANNERY และ 
GHIRARDELLI SQUARE ซึง่เปนแหลงทวัรที่เตม็ไปดวยนักทองเที่ยวและไดเลือก
ซื้อของที่ระลึกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู “เมืองคารสัน” (CARSON CITY)   (ระยะทาง 355 กม. / ใช

ระยะเวลา 4 ชั่วโมง 10 นาที) ซึง่เปนเมอืงใหญที่สุด และเปนเมืองหลวงของรัฐ
เนวาดา 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :        HAMPTON INN & SUITES CARSON CITY  หรือที่พกัระดับใกลเคียง 
 
วันอาทติยที่ 12 เม.ย.63(3)     คารสัน – ลองเรือทะเลสาบทาโฮ – โมเดสโต  
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั  
 นําทานเดินทางสู “ทะเลสาบทาโฮ” (TAHOE LAKE) เปนทะเลสาบอัลไพนที่ใหญ

ที่สุดในทวีปอเมรกิาเหนือ   อยูทีค่วามสูง 1,897เมตรเหนือเทอืกเขาเซียรราเนวาดา
ในทางตะวันตกของสหรัฐอเมรกิาซึง่อยูระหวางเขต
แดนรฐัแคลิฟอรเนียและรฐัเนวาดา มันเปนที่รูจัก
อยางแพรหลายในฐานะที่เปนหนึง่ในสถานทีท่ี่
งดงามที่สดุในโลก อิสระใหทานชื่นชมทัศนียภาพ
อันงดงามและนํา้ทะเลสาบอันใสสะอาด จากนัน้  
นําทาน ลองเรือทะเลสาบทาโฮ  (LAKE TAHOE) เพือ่ดืม่ดํ่ากับความงามของ 



 

 

 
 
 
 
 
               เทือกเขาอัลไพนที ่EMERALD BAY ซึง่เปนจดุชมววิทีง่ดงามที่สุดแหงหนึง่ของ

ทะเลสาบ ในขณะที่คุณเหินขามนํา้ไปใน M.S. DIXIE II ชื่นชม SIERRA 
NEVADAS โดยรอบและลองเรือผานเกาะ FANNETE EMERALD BAY ซึ่งเปน
เกาะเดียวของทะเลสาบรวมทัง้ปราสาท VIKINGSHOLM ซึ่งเปนบานที่ไมซํา้กันบน  
ชมทวิทศันตระหงานของภูเขาที่เรียงรายอยางสวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บาย จากนั้น นําทานสู “เมืองโมเดสโต” 

(Modesto) (ระยะทาง 247 กม. // 
ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง 50 นาที) 
เปรียบเสมือนปากประตูสู อุทยานแหงชาตโิย
เซมิติ ตลอดการเดินทางจะเปนเทือกเขาหมิะ ที่
สลับซับซอนและสวยงามมาก ซึง่อาจจะไดเห็น
เทือกเขาที่ปกคลุมดวยหมิะบางสวนและป�าไมที่เขียวขจีบางสวนดวย เดินทางถึงเมือง
โมเดสโต  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:          SPRING HILL SUITES BY MARRIOTT MODESTO HOTEL หรือระดับ

ใกลเคียง 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันจันทรที ่13 เม.ย.63(4)     โมเดสโต – โยเซมิติ – เฟรสโน 
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั  
 นําทานเขาชมอทุยานแหงชาติ โยเซมิต ิ

(YOSEMITE NATIONAL 
PARK)  (ระยะทาง 194 // ระยะเวลาในการ
เดินทาง 2 ชั่วโมง 40 นาที) ตัง้อยูใน
สหรัฐอเมรกิา ไดรบัการประกาศใหเปนอุทยาน
แหงชาติโดยมีนกัอนรุักษธรรมชาต ิชื่อจอหน 
มุยร (JOHN MUIR) เปนผูผลักดันอุทยานแหง
นี ้อีกทั้ง ไดถกูจัดใหเปนมรดกโลกและเมือ่
ป พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) อุทยานแหงชาตโิย
เซมิตกิินพื้นที่ในบริเวณเทือกเขาเซียรรา 
เนวาดา (SIERRA NEVADA) ที่รัฐแคลฟิอรเนีย มีพื้นที่ทัง้หมด 3,081 ตร.กม. 
พื้นที่ตัง้อยูที่ระดบัความสูงระหวาง 600-4,000 ม. โยเซมิติเปนที่รูจกัในชือ่ของหนา
ผาหินแกรนติ ยอดเขา “ฮาลฟ โดม” (HALF DOME) ภูเขาหินแกรนติที่เปนรูปครึ่ง
ภูเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเรียกไดวาเปนสัญลักษณที่สําคัญที่สดุของโยเซมติิ สงูถงึ 
8,842 ฟตุ จากฐานถึงยอด ยังเปนทีถ่กเถียงวาครึง่โดมนีค้รัง้หนึง่เคยเปนเตม็โดม
หรือไม เสมอืนหนึง่วาใครเอามดีผาโดมลกูแตงโมออกเปนสองซีก ทิง้ไวใหเราไดชม
ความงามและความยิง่ใหญเพียงซกีเดียว ชมหนาผาแบบหินแกรนติ ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาตมิาหลายลานปกอน นอกจากนั้นยงัมโีกรกธารและนํา้ตกขนาดใหญหลาย
แหง นําทานชมความสวยงามของธรรมชาติ เชน นํ้าตก BRIDALVEIL FALLS 
นํ้าตกผาคลมุหนาเจาสาว ตัง้ชื่อจากลกัษณะทีแ่ผลงมาเหมอืนผาคลมุศรีษะเจาสาวใน
พิธีแตงงาน และ นํ้าตกโยเซมติิ (YOSEMITE FALL) เปนนํา้ตกที่สูงที่สดุในทวีป
อเมรกิาเหนอื เปนน้ําตกสองชั้น มคีวามสูงรวมกนัถงึ 739 เมตร (2,425 ฟตุ) เปน
นํ้าตกที่สงูที่สดุในอเมริกาเหนือ ภูเขาและตนไมตางๆ ทีม่ขีนาดใหญซึง่มีอายุเกาแก
มาก  



 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพือ่ความสะดวกในการทองเที่ยว คืนเงินทาน
ละ 20 ยูเอสดอลลาร 

บาย จากนั้นนาํทานสู “เมืองเฟรสโน” (FRESNO) (ระยะทาง 99 กม.) เมอืงใหญอันดับ 
8 ของมลรัฐแค ลฟิอรเนีย ซึง่เปนศูนยการธนาคารทีม่ีประสิทธภิาพสงูที่สดุ ถนนทกุ
สายดูเหมือนจะใหมหมด รถเมลจอดป�ายตรงเวลาที่สดุและบรรยากาศ ววิทวิทศันก็
ไมบดบงัตกึแถวสวนอาคารสงูกม็คีวามสูงแคเพียง 20 ชั้น จงึไมบดบังทิวทัศนชนบท 

 คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:         SPRINGHILL SUITES FRESNO หรือที่พักระดับใกลเคียง 
     
วันอังคารที่ 14 เม.ย.63(5)     เฟรสโน – ลาส เวกสั – ลาสเวกสั พรีเมี่ยม เอาเลท 

 อิสระชมเมือง ชมไฟยามคํ่าคนื 
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองลาสเวกสั” 

(ระยะทาง 629 กม. // ระยะเวลาในการ
เดินทาง 6 ชั่วโมง 15 นาท)ี ผานภมูิประเทศที่
เปนภูเขาและทะเลทรายอันกวางใหญของรฐัเน
วาดา เมืองลาสเวกัส เปนเมืองทีต่ัง้อยูในมลรฐั
เนวาดา สหรัฐอเมรกิา เปนสถานทีท่ี่ชาวอเมรกิัน
และคนทั่ว โลก ใหฉายาวา “เมอืงแหงบาป” 
(SIN CITY) ลาสเวกัสเปนสถานที่ทีม่ีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองทัง้เมือง เจริญเติบโต
ขึ้นมาจากความกาวหนาของกิจการการพนันเปนแรงดงึดูดหลักใหนักทองเที่ยว
หลั่งไหลเขามาตอมาก็ไดพัฒนาไปสูธุรกิจบรกิารใกลเคียง ไดแก โรงแรม ศูนยแสดง
สินคา ศูนยประชมุ รานอาหาร หางสรรพสินคา ซึ่งลวนแลวแตมคีวามโออาอลงัการ 
และขนาดใหญมากกวาที่อื่นในโลก และจะหาไดคอนขางยากที่จะมีบอนการพนัน 
และโรงแรม มารวมตัวกันอยางแนนหนาในบรเิวณใกลเคียงกันเหมือนกับเมือง
ลาสเวกัส 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย จากนั้น นําทานเขาสู LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS แหลงชอปปم�งใหญ
ที่สุดใน Las Vegas ม ี
แบรนดเนมมากมาย อาท ิ COACH, 
BURBERRY, LACOSTE, DIESEL, A/X, 
SALVADOR FARRAGAMO, ENERGIES, 
MISS SIXTY, CALVIN KLEIN หลังจากนัน้
เพลิดเพลินกับโชวที่จดัแสดงไวหนาโรงแรมแต
ละแหงในยานถนน STRIP ของลาสเวกัส เชน โชวภูเขาไฟระเบดิที ่Mirage, โชวโจร
สลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND, โชวนํา้พุเตนระบาํที่ BELLAGIO ฯลฯ ชม
รถไฟเหาะและเครื่องเลนหวาดเสียวตางๆ ที่ตัง้อยูสูงที่สุดในโลกในโรงแรม 
Stratosphere, ชมหนึง่ในพระพรหมของไทยซ่ึงตัง้อยูที่ โรงแรม Caesar 
Palace, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึง่จําลองจากปารีส พรอมทัง้ชมความสวยงาม
ภายในโรงแรม Venetian ดวย*** อิสระอาหารคํ่าเพื่อสะดวกในการชอปปم�ง *** 

พักที่ :        BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO หรือที่พกัระดับใกลเคียง 
 
 
วันพธุที่ 15 เม.ย.63(6)     ลาสเวกัส – เขือ่นฮูเวอร – อุทยานแหงชาติ แกรนดแคนยอน – 

ลาส เวกสั       
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
                     นําทานออกเดินทางสู วนอุทยานแกรนดแคนยอน สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติหนึง่ใน

เจ็ดของโลก ระหวางทางแวะ ชม เขื่อนยักษฮเูวอรแดม (HOOVER DAM) 
(ระยะทาง 63 กม.)  หรอื โบลเดอรแดม 
เขื่อนคอนกรีต ขนาดใหญกั้นแมนํ้า
โคโลราโด ตัง้อยูบนเขตแดนของ มลรฐั
เนวาดา และ มลรฐัแอรโิซนา ที่สรางเสร็จ 
เมื่อปค.ศ. 1935 ซ่ึงในขณะทีก่อสราง
เสร็จ นับเปนเขื่อนคอนกรตี ขนาดที่ใหญ



 

 

ที่สุดในโลก ตอมาเมื่อ เขื่อนแกรนดคูลี สรางเสร็จในป พ.ศ. 2488 เขื่อนนี้จึงตกลง
มาเปนที่สอง ปจจุบันเขือ่นฮูเวอร เปนเขื่อนผลิตไฟฟ�าใหญเปนอันดบัที่ 34 ของโลก
และผลติกระแสไฟฟ�าหลอเลี้ยงรฐัเนวาดาและรัฐใกลเคียง จากนั้นเดินทางตอ ชม
ความงามตามธรรมชาตขิอง แนวหุบเขาอันกวางใหญตระการตา และสายนํ้าโคโลรา
โด ทีค่ดเคี้ยว นาํทานชมแนวหุบเขาที่ยงัคงรกัษาสภาพภมูิประเทศที่แปลกตาในมลรัฐ
อริโซนา  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ แกรนดแคนยอน (ปกนิค) 
บาย ชมอุทยานแหงชาติ แกรนดแคนยอนสิง่มหศัจรรยทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก 

(ระยะทาง 157 กม. // ระยะเวลาในการ
เดินทาง 1 ชัว่โมง 55 นาที) กอตัวขึ้นใน
ชวงเวลาประมาณ 2,000 ลานป เปนหุบเขา
ที่มคีวามยาวถงึ 446 กม.จุดที่กวาง ที่สุด 
29 กม.และลกึเกอืบ 2 กม.นําทานเขาชม
ดาน WEST RIM ที่ซึง่ทานจะได สัมผัส
ประสบการณการเดินบน สกายวอลค (SKY 
WALK) ที่จะทาํใหทานรูสึกเหมือนเดินอยูบนอากาศ อยางนาตื่นเตน หวาดเสียว 
จากนั้นเดินทางกลับนครลาสเวกัส  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นาํเขาโรงแรมทีพ่ัก 
 กิจกรรมหลงัทานอาหารคํ่า ทานจะเพลิดเพลินกับโชวที่จดัแสดงไวหนาโรงแรมแตละ

แหงในยานถนน STRIP ของลาสเวกัส เชน โชวภูเขา ไฟระเบดิที ่MIRAGE, โชวโจร
สลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND โชวนํา้พุเตนระบาํที่ BELLAGIO ฯลฯ ชม
รถไฟเหาะและเครื่องเลนหวาดเสียวตางๆ ที่ตัง้อยูสูงที่สุดในโลกในโรงแรม 
STRATOSPHERE ชมหนึง่ในพระพรหมของไทยซึ่งตัง้อยูที ่โรงแรม CAESAR 
PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึง่จําลองจากปารีส พรอมทั้งชมความสวยงาม
ภายในโรงแรม VENETIAN ดวย หากทานไหนสนใจซื้อรายการโชวพิเศษ JUBILEE 
SHOW กรุณาตดิตอหวัหนาทัวร 

พักที่ :     BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO  หรือทีพ่ักระดบัใกลเคียง 

 



 

 

วันพฤหสัฯที่ 16 เม.ย.63(7)     ลาสเวกสั – ลอสแองเจลสิ – ซทิาเดล เอาทเลท  
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
                     จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู ลอสแองเจลีส หรือที่รูจกักันในนาม แอล.เอ.(L.A.) 

(ระยะทาง 425 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 
4 ชั่วโมง 10 นาท)ี ตั้งอยูทางตอนใตของรฐั
แคลิฟอรเนีย เปนเมืองศูนยกลางทางดาน
เศรษฐกิจ มวีัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมี
ประชากรหลายเชือ้ชาติอาศัยอยู อกีทัง้ยงัเปน
เมืองศูนยการทางดานอตุสาหกรรมความบันเทิง 
เพราะเปนที่ตัง้ของฮอลลิวูด บริษทัผูผลิต
ภาพยนตรชือ่ดงัของโลก นอกจากนี้ ลอสแอนเจลิส ยังเปนเมอืงที่มคีวามหลากหลาย
ของแหลงทองเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิง่กอสรางสถาปตยกรรม พิพธิภัณฑอาร
ทแกลลอรี่ โรงละคร หางสรรพสินคา รวมทั้งรานอาหาร บาร ไนทคลับ ทีช่วยสราง
สีสันในยามคํ่าคืนดวย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บาย ทานเดินทางสู ซทิาเดล เอาทเลท เซ็นเตอร (CITADEL OUTLET) ซึง่สถานที่ช

อปปم�งมีสถานทีต่ัง้ที่ใหญและเปนเอาทเล็ทใหญที่สุดในนครลอสแองเจลิส มีบริเวณ
ใหญโตและกวางขวาง ประกอบดวยรานคา 
แบรนดเนมดงัทัง้หลายที่มรีานคาอยูมากกวา 
115 ราน และราคาลดถงึ 30 - 70 % จาก
ราคาปกตขิองสินคาแบรนดเนม เหมาะสําหรบั
ทุกทาน ทกุวัย เชน BOSS , GUESS , 
NINE WEST , H&M , COACH , 
BILLABONG , CALVIN KLEIN , DKNY , 
SUPERDRY , VANS , GAPS , OLD NAVY , POLO RALPH LAUREN , 
NIKE , KATE SPADE , LEVI’S , MICHAEL KORS , LACOST  และอื่น ๆ 



 

 

อีกมากมาย อิสระใหทานไดเดินเลนหรือจะเลอืกนัง่จิบชา กาแฟ ทีม่าจาํหนาย
หลากหลายจุดในเอาทเลทแหงนี้*** อิสระอาหารคํ่าเพื่อสะดวกในการชอปปم�ง *** 

พักที่ :     HOLIDAY INN LA MIRADA หรือที่พกัระดับใกลเคียง 
 

วันศุกรที ่17 เม.ย.63(8)     ลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ยูนิเวอรแซล สตูดโิอ – สนามบิน 
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
                     นําทานชม มหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) (L.A.) ซึ่งเปนเมืองใหญที่มี

ประชากรมากที่สุดอันดบั 2 ใน สหรฐัอเมริกา และเปนหนึง่ในศูนยกลางทางดาน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยูในมลรฐัแคลิฟอรเนีย ชือ่
เมืองลอสแองเจลิสมาจากคาํ วาโลสองัเค
เลส (Los Ángeles) นําทาน ผานชม 
ยานธุรกิจสําคญั ยานไชนาทาวน ศาลาวา
การเมืองมวิสคิเซ็นเตอร ถนนฮอลลีวูด 
เบเวอรรีฮ่ลิล ถนนโรดโิอ ไดรฟ 
(RODEO DRIVE) ในยาน BEVERLY 
HILL ซึ่งเปนยานชอปปم�งที่หรูหราที่สดุใน
แอลเอ พรอมกันนี้ยงัเปนยานทีม่ีดาราฮอลิ
วูด อาศัยอยูมากมาย ชมบริเวณไชนี
สเธียเตอร (CHINESE THEATRE) ซึ่ง
ทานจะไดถายรปูกบัรอยมือ รอยเทาของ
เหลาดาราชือ่ดัง ที่ประทับไวพรอมชื่อจารึก
ของดาราตุกตาทองบนถนนฮอลลีวูด นํา
ทานชม ฮอลีวดูวอลก ออฟเฟม 
(HOLLYWOOD WALK OF FAME) เปนทางเทาที่อยูสองขางทางถนนฮอลลีวดู 
บูเลวารด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน สตรีท ในทิศเหนือ-ใต ตัง้อยูในฮอลลี
วูด ลอสแอนเจลิส รฐัแคลิฟอรเนียสหรฐัอเมรกิา เปนระยะทางเดินเทาทั้งสิ้น 3 1/2 
ไมล ฮอลลีวดู วอลก ออฟ เฟม ประดับดวยแผนหินตบแตงเปนรูปดาวหาแฉก 



 

 

จํานวนมากกวา 2000 ดวง จารกึชื่อ ของนกัแสดงและบคุคลทีม่ีชื่อเสียงในวงการ
มายา จาก 5 วงการ ซึง่ถอืเปนเกียรติสงูสุด สําหรับผูไดรับคัดเลือก ใหจารกึชือ่ คือ 
วงการภาพยนตร / วงการโทรทัศน /วงการดนตรี / วงการวทิย ุ/ วงการละครเวท ี
จากนั้นเดินทางสู นําทานชม โรงถายยูนิเวอรแซล สตดูิโอ (UNIVERSAL 
STUDIOS HOLLYWOOD) ในเนื้อที่กวา 1,000 ไร ทานจะไดชมเบื้องหลงั
เทคนคิ และขั้นตอนของการถายทาํภาพยนตรอยางละเอียด สัมผัสกบัฉากใหญโต
มโหฬาร ที่ใชในการถายทําจรงิของภาพยนตรที่โดงดังเรือ่งตางๆ เชน คิงคอง  จอวส
ฯลฯ ชมอาคารบานเรือนที่ใชในการถายทาํภาพยนตรเรือ่งดงัจากฮอลลีวูด ตื่นเตน
และสนุกสนานผจญภัย เครื่องเลนทันสมัย ยูนเิวอรแซล สตดูิโอ ยงัคงปรับปรุงและ
เพิ่มธมีตางๆ มาอยางตอเน่ืองอาท ิHARRY POTTER, THE WALKING DEAD 
ภาพยนตรซีรียชื่อดัง FAST & FURIOUS SUPERCHARGED ภาพยนตรชื่อดงั, 
REVENGE OF THE MUMMY  – THE RIDE, DESPICABLE ME MINION 
MAYHEM, BACK TO THE FUTHER, JURASIC PARK, TERMINATOR, 
TRANSFORMER ETC.   (อิสระอาหารมือ้กลางวันตามอัธยาศัย  เพื่อสะดวก
กับการเลนเครื่องเลน เชญิทานไดอสิระและสนุกสนามกับเครื่องเลนตางๆ ตาม
อัธยาศัย) 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารไดเวลาอนัสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศ
ยานนานาชาติลอสแอนเจลิส 

 

วันเสารที่ 18 เม.ย.63(9) ลอส แองเจลลิส – ฮองกง  
 
00.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธย แปซิฟค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS     

เที่ยวบินที่ CX 881*** บนิผานเสนแบงเวลาสากล *** 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันอาทติยที่ 19 เม.ย.63(10)     ฮองกง – กรงุเทพฯ  
 
06.45 น เดินทางถึงเมืองฮองกง  เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง  
08.55 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่ CX 717 
10.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

******************************************* 
 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ 
ลม ,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศทีท่าง
คณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดนิทาง โดย เวลิด คอนเนคชั่นส  ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนัน้ทัง้นี้การตดัสินใจ  จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง 

 
ผูใหญพัก 
หองละ 2 

ทาน 

เด็กอายุตํ่า
กวา 12 ป 

พักกบัผูใหญ 
1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป 

พักกบัผูใหญ 2 
ทาน 

พักทานเดียว 
/ หอง 

จายเพิ่ม 

10 - 19 เมษายน 2563 92,900 92,900 88,900 39,900 
ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรณุาสอบถามราคาเพิ่มเติมจาก

เจาหนาทีบ่รษิทัฯ 
หมายเหต ุ: โรงแรมในอเมริกา สวนมากไมมีหองพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE  ROOM) 
สวนใหญหองพกัจะเปนเตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรณุาสอบถามขอมูล

เพิ่มเติมจากเจาหนาที ่

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

 คารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขบัรถที่ชาํนาญเสนทาง กฎหมาย
ในอเมรกิาไมอนญุาตให 
พนักงานขับรถ ขับเกิน 12ช.ม./วัน  

 คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับ กรงุเทพฯ-ซาน ฟรานซิสโก // ลอส แองเจอลิส- กรุงเทพฯ (หรอื
สลับลงกอน-หลัง) 

 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดยีวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่และราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรอืการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมกีาร
ปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง คาประกันอบุตัิเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
(ขึ้นอยูกบัเงื่อนไขกรมธรรม) ในกรณทีานอายุเกิน 75 ป ทานตองซื้อประกันเพิม่ 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาภาษมีูลคาเพิม่ 7 % และคาภาษหีัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตวั อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

ในรายการ  
 คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินเปล่ียนแปลงกะทันหันแจง 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาอเมรกิา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทตูไมคืนใหทานไมวา

ทานจะผานการพิจารณาหรอืไมกต็าม ทานละ 8,500 บาท 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการ

สูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการเขา
หองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทปิพนกังานขับรถทานละ 5 USD / ทาน / วัน 
 คาทปิหวัหนาทวัร ตามวฒันธรรมการบรกิารแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวนั  

 
เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ และการชําระเงนิ  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชาํระงวดแรก 45,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถอืวาทานยกเลิกการเดนิทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึง่จะเกิดขึ้นไดกต็อเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรอื ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพจิารณา
วีซาไดครบ 20 ทาน ซึง่ในกรณีนี้ ทางบริษทัฯ ยินดคีืนเงินใหทัง้หมดหกัคาธรรมเนียมวีซา หรือ
จัดหาคณะทวัรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี้ เมื่อเกิดเหตุจาํเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนอืความ รับผดิชอบของหัวหนาทวัรและเหตุสดุวิสัยบางประการเชน การนดัหยดุงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสรจ็ หากทานสละสิทธิก์ารใชบรกิารใดๆตาม
รายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคนืเงินในทกุกรณี  



 

 

 เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชาํระผานตวัแทนของบริษทัฯ หรอื
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรบัทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 

หมายเหต ุ
  ทางบรษิัทจะทําการยื่นวซีาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองทีน่ั่งครบ 15 
ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆทีเ่ปน
กรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตัว๋เครือ่งบิน , หองพกัทีค่อน 
เฟรมมาจากทางอเมรกิา ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะ
สามารถยื่นวีซาใหกบัทางทานไดอยางถกูตอง  
  หากในชวงที่ทานเดินทางคิววซีากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบรษิัทตองขอ
สงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึง่ทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตวัเอง ตามวัน และเวลานดั
หมายจากทางสถานทตู โดยมีเจาหนาทีข่องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  
  เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทตูเปนผู
กําหนดออกมา มิใชบริษัททวัรเปนผูกาํหนด ทานทีม่ีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยโุรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถกูตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมผีลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษทัทวัรเปนแตเพียงตัวกลาง และอาํนวยความสะดวกในการย่ืนวีซา
เทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกบัทางทาน 
  กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออก
เดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจรงิที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้
-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการ ทางสถานทตูจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆ
ทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 
-  คามัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทํากา
REFUND โดยจะมคีาธรรมเนียมทีท่านตองถกูหกับางสวน และสวนที่เหลอืจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วนั (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามดัจําตัว๋ตามจริง
เทานั้น 



 

 

-  คาหองพกัในอเมรกิา คาหองพกัในการเขาพกั ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการ
พิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามดัจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตวั
ตามวันที่เขาพกั ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบ และ
มีเอกสารชีแ้จงใหทานเขาใจ(ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอร
ตางประเทศหรอืโรงแรมที่พกัตางประเทศเพื่อที่จะไดประโยชนสูงสดุแกลกูคาเปนสําคัญ)  
  หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการ
ยดึคาใชจายทั้งหมด 100% 
  ทางบรษิัทเริ่มตน และจบ การบรกิาร ทีส่นามบินสวุรรณภูม ิกรณทีานเดินทางมาจาก
ตางจังหวดั หรือตางประเทศ และจะสาํรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรบัผดิชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด 
หรือเทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากบัสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตคีามัดจําที่พกั
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงนิได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 10,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  50 % ของราคาทวัร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  1-6 วัน - เก็บคาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตวัทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทกุทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 

3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดอืน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว 

จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดนิทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชดุ 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาทีม่ีชื่อผู



 

 

เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนงัสือ
รับรองการทาํงานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบคุําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชือ่แตละสถานทูต 
*ขาราชการและนกัเรียน หนังสอืรับรองจากตนสังกดั หนงัสือรบัรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับญัชีออมทรัพยเทานั้น สวน
บัญชีอื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได 
ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทีสุ่ด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชือ่แตละสถานทตูพรอม Statement  และ สาํเนาสมดุเงินฝาก ออม
ทรพัย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลงั 6 เดอืน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เดก็ตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรอืมารดา 
*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบรบิูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ 
หรือบดิามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมจีดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบดิา 
และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบตัรประชาชน หรือ สําเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชดุ 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดนิทางเขาประเทศใน

กลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ได
ชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ ทางบรษิทัฯขอความรวมมือในการเชญิทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอาํนวยความ



 

 

สะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษทัใครขอรบกวน
ทานจดัสงเอกสารดงักลาวเชนกัน  

 กรณีทีท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากไดวซีาแลว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมคีวามประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามทีร่ะบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลกัฐานในการ
ขอยื่นวีซาปลอมหรือผดิวัตถุประสงคในการยืน่ขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน โดยจะหกัคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิและจะคืนใหทานหลงัจากทวัรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคาํนงึถงึประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


