
 

             

รหสัทวัร  WCT2000681 
ทัวรอเมริกาตะวนัตก Yellow Stone 11 วัน  8 คืน (CX) 
ซีแอตเติล(สหรฐัอเมรกิา) - – ตลาดไพน เพลส – รานสตารบัค๊ แหงแรก - หอคอยสเปซ นดีเดิ้ล – 
บอซแมน(เยลโล สโตน) - อุทยานแหงชาติ เยลโล สโตน – นํ้าพุรอนแมมมอธ นํ้าพรุอนโอลดเฟธ
ฟูล - จดุชมวิวทะเลสาบเยลโล สโตนเวสต ทรมัป� ไกเซอร - อุทยานแหงชาติแกรนดททีอน – 
เขื่อนบัฟฟาโล บิลล – โคดี้ - บัฟฟาโล – จิลเลตต – เดวิลส ทาวเวอร – แรพิด ซิตี ้- อุทยานป�า
แหงชาติแบลค็ ฮิลล – เครซี่ ฮอรส - เมาท รชัมอร(หนาผาประธานาธบิดี) – เมืองเชเยน - 
เดนเวอร – ลาส เวกัส - แกรนดแคนยอน – SKY WALK – เขื่อนฮูเวอร  

 



 

             

 
 
 
 
กําหนดการเดินทาง 
27 มี.ค.-06 เม.ย.//  09-19 เม.ย.// 29 เม.ย.-09 พ.ค.// 27 พ.ค.-06 มิ.ย.// 18-28 
มิ.ย. 2563 
( กรณุาสํารองทีน่ั่งลวงหนากอนการเดนิทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่น
วีซา) 
 
วันที1่         กรุงเทพฯ – ฮองกง – ซแีอตเติล(สหรัฐอเมริกา) 
 

16.00 น.  ผูเดินทางพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 
เคานเตอร M 06-16 สายการบินคาเธย แปซิฟค พบพนักงานของบริษทัฯ คอย
ตอนรบัทาน เพื่ออํานวยความสะดวกเลือกบัตรที่นัง่และสัมภาระ 

19.00 น.  นําทานเหิรฟ�า ออกเดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX 704 
22.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮองกง จากนั้นนําทานตอเครื่อง 
23.55 น. ออกเดินทางสู เมืองซีแอตเติล้ ประเทศสหรัฐ อเมรกิา โดยเที่ยวบินที่ CX 858 

(ประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที) ***** เดินทางขามเขตแบงเวลาสากล ***** 
21.00 น. เดินทางถึงนครซแีอตเติ้ล ประเทศสหรัฐอเมริกา หลงัจากผานพธิีตรวจคนเขา

เมืองเรียบรอยแลวจากนั้นนําทานเดนิทางเขาสูตวัเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสู
ที่พกั  

พักที่:  CROWNE PLAZA HOTEL SEATTLE หรือที่พกัระดับเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

             

วันที่2 ซีแอตเติล้ – ตลาดไพน เพลส – รานสตารบั๊ค แหงแรก 
 หอคอยสเปซ นีดเดิล้ – บอซแมน(เยลโล สโตน) 
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากนั้น นําทานเที่ยวชม นครซีแอตเตลิ (SEATTLE) เมืองทาชายฝم�งทีท่ี่ใหญและ

มคีวามสําคัญทางดานการทองเที่ยว และ
เศรษฐกิจมากที่สดุ ของมลรฐัวอชงิตัน ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา อยูระหวางมหาสมุทรแปซิฟกและ
ทะเลสาบวอชงิตัน อยูหางจากชายแดน
สหรัฐอเมรกิา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเพียง
เทานั้น “นครซีแอตเติล” เปนเมืองขนาดใหญ
พอสมควร พื้นที่สวนใหญของเมืองลวนเตม็ไป
ดวยตกึระฟ�าและความโรแมนติกของแสงสีในยามคํ่าคืน แตหลายๆคนที่เคยมาเยือน
เมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้วา มหานครแหงสี
เขียวขจ ีเน่ืองจากเมืองเต็มไปดวยพื้นที่สีเขียว 
นอกจากนี้แลวซีแอตเติล ยงัไดรับการยกยองจาก
สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวแหงอเมรกิา  (ASTA) 
จากการจดัอนัดบัใหซีแอตเติลเปน 1 ใน 10 
สถานทีท่องเที่ยวยอดนิยมใน สหรฐัอเมริกาอกี
ดวย นําทานชม สเปซ นีดเดลิ (SPACE 
NEEDLE) สัญลักษณของซีแอตเตลิ สิ่งกอสรางทีม่คีวามสูงถึง 520 ฟตุ (160 
เมตร) สเปซ นดีเดิล สรางขึ้น ป ค.ศ. 1962 เมื่อครัง้ที่ซีแอตเติลไดเปนเจาภาพจดั
งาน WORLD’S FAIR ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปดวยรานขายของ
กระจกุกระจิก รานอาหารลอยฟ�า (SKY CITY RESTAURANT) ที่สามารถหมุนชม
วิวสวยของเมือง จากนั้น นาํทานสูยาน ดาวนทาวน (DOWNTOWN) ยานธุรกิจที่
สําคัญของซีแอตเติล ชมอาคาร บานเรือน และตกึทีม่คีวามสําคัญทางดาน
สถาปตยกรรมทีถ่ือวามคีวามงดงามที่สดุของเมืองนําทานสัมผัสความเกาแกของเมือง
ที่ไพโอเนียร สแควร (PIONEER SQAURE) ซึ่งถือวาเปนยานที่เกาแกที่สุดในซีแอต



 

             

เติล ที่นีม่ีรานแกลเลอรี่ที่จดัแสดงงานศิลปะของศิลปนชื่อดงั, หองอาหาร, ราน
หนังสือ และเครื่องประดับมากมาย นาํทานแวะถายรูปกับ สมิท ทาวเวอร (SMITH 
TOWER) ทาวเวอรที่สรางขึ้นใน ป ค.ศ. 1914 จากนั้นนําทานเดินชมตลาดไพน 
เพลส ที่เสมือนหัวใจของเมืองซีแอตเติ้ล เนื่องจากเปนตลาดใหญที่สุดของเมอืง และ
ไดแบงโซนขายสินคาตางๆ ที่หลากหลาย ทานสามารถซมึซับวัฒนธรรมการกินอยู
ของผูคนชาวซีแอตเติ้ล ไดเปนอยางดี นําทานแวะรานสตารบั๊ก แหงแรกของโลกที่
กําเนิดขึ้นมาในเมืองซีแอตเติลในป ค.ศ.1971 มีเวลาใหทานเกบ็ภาพหรอืสั่ง
เครื่องดื่มไดตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควรจากน้ันนําทานเดินทางสูภัตตาคาร 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู สนามบินซีแอตเติล 
16.00 น. ออกเดินทางสู สนามบนิเมืองบอสซแมน โดยเที่ยวบินที่ AS…. 
19.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองบอสซแมน จากนัน้ นําทานเดินทางสูภัตตาคาร 
คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นาํทานเดินทางสูที่พกั 
พักที่:  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือที่พกัระดับเทียบเทา 
 
วันที่3  อุทยานแหงชาติ เยลโล สโตน – นํ้าพุรอนแมมมอธ นํ้าพุรอนโอลดเฟธฟลู 
 จุดชมววิทะเลสาบเยลโล สโตนเวสต ทรัมป� ไกเซอร 
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
                จากนั้นนําทานเขาชม อทุยานแหงชาติเยลโลสโตน (YELLOW STONE 

NATIONAL PARK) อทุยานนีต้ั้งอยูในบริเวณ มมุตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐ
ไวโอมิง (WYOMING) และถอืวาเปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของสหรฐัฯ มอีาณา
บริเวณกวา 6 ลานไรจัดเปนอุทยานแหงชาตทิีม่ีขนาดใหญที่สุดในโลก มีเน้ือที่
ครอบคลมุถึง 3 รฐั คือ รฐัไวโอมิง รฐัมอนทานา และรัฐไอดาโฮ ซึ่งเปนแหลงรวม



 

             

ธรรมชาติทกุชนดิไมวาจะเปนทะเลสาบ นํ้าตก ซึ่งบาง
แหงมคีวามสูงกวานํ้าตกไนแองการาของแคนาดาถงึ
สองเทา มีนํา้พุรอนซ่ึงบางแหงพนนํา้ขึ้นมาทุกชั่วโมง มี
ความสูง 125-180 ฟตุ รวมทั้งเปนที่อยูของสัตวป�า
นานาชนดิ อาทิ กวางมูส (BULL MOOSE), กวาง
เอลค (BULL ELK) , กวาง PRONGHORN หมีสี
นํ้าตาลขนาดยกัษพันธุ กริซลี่ย (GRIZZLY BEAR), 
หมดีํา (BLACK BEAR), ควายไบซัน (BISON) 
รวมถงึนกนํ้านานาชนดิ อาท ินกกระทงุ (AMERICAN 
WHITE PELICAN) ,หงสฟ�า(TRUMPETER 
SWANS)และนกเปดนํ้า นําทานเขาชม นํ้าพรุอน
แมมมอธ (Mammoth Hot Spring) ที่เปนบอนํ้าพุ
รอนทีม่ีหินปูน กอตัวขึ้นเปนชั้นๆ โดยมีสีเหลอืงออน
และสีนวลจับตา มองดูแลวเหมือนนํา้ตกทีก่ลายเปนหิน 
อยางนาอศัจรรย นําทานเดินชมตามเสนทางทีก่ําหนด
ชมความสวยงามของธรรมชาต ิ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานเขาชม นํ้าพรุอนโอลดเฟธฟลู (OLD FAITHFUL GEYSER) ขึ้น

ชื่อวาเปนน้ําพรุอนทีม่ีซื่อสตัยที่สดุแหงหนึ่งคือจะปะทุขึ้นมาอยางสมํา่เสมอ ประมาณ 
21-23 ครั้งตอวัน พุงสงูประมาณ 43-46 
เมตร นานถงึ 4 นาทีนับเปนเวลากวา 100 
ปมาแลว นําทานเดินเขาชมชมบริเวณ
นํ้าพุรอนที ่GEYSER BASIN  และ 
FOUNTAINAIN POT POINT/ นําทาน
เขาชม บอโคลนภูเขาไฟ (MUD 
VOLCANO) ณ เวิ้งผา บริเวณที่เคยเปนปากปลองภูเขาไฟ บอโคลนนี้จะเดือด และ
มีฟองผดุขึ้นอยูตลอดเวลา อุณหภมูิโดยเฉลี่ยภายในบอประมาณ 184 ฟาเรนตไฮต 
หรือ ประมาณ 83 เซลเซียส จนไดเวลาอันสมควร นําทานเขาสูจุดชมววิเวสท ทรมัป� 



 

             

ไกเซอร เปนบริเวณที่มีนํา้พุรอนอยูมากมาย และเปนจุดชมววิของทะเลสาบเยลโลส
โตนอกีดวย ไดเวลาสมควรนาํทานเดินทางกลบัสูที่พัก 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือที่พกัระดับเทียบเทา 
 
วันที่4 เวสต เยลโล สโตน – อุทยานแหงชาตแิกรนดททีอน – เขื่อนบัฟฟาโล บิลล – 

โคดี ้
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเขาสู อทุยานแหงชาติ GRAND TETON เปนอุทยานแหงชาติ ที่ตัง้อยู

ทางใตของอุทยานแหงชาติเยลโล สโตน  ในอทุยานมียอดเขาที่ทอดยาวถึง 64 กม. 
และมพีื้นที่เชื่อมตอกันกับอทุยานแหงชาติ 
ดี.จอหนดี.ร็อกกี้ เฟลเลอร จูเนียร อทุยาน
แกรนด ทีทอน ถกูคนพบโดยชาว
อินเดียนแดงทองถิ่น รวบรวมชนเผาเรรอน
คนแรกเริม่อพยพเขามา ในชวงตนศตวรรษ
ที่ 19 นักสํารวจผิวขาวคนแรกไดพบกับชาว
โชโชโฟนตะวันออก ระหวางป ค.ศ. 1810 
และค.ศ. 1840 จงึดงึดูดบริษัทคาขายขนสัตว เขามาลาสัตวในบริเวณนี้ รฐับาล
สหรัฐฯเขามาในชวงกลางศตวรรษที่ 19 และในป 1929 ไดกอตัง้อุทยานแหงชาต ิ
GRAND TETON ขึ้นเพื่อปกป�องดินแดนทัง้หมดรวมถงึหุบเขาแจก็สันโฮล เมือ่นัก
อนุรักษนําโดย JOHN D. ROCKEFELLER จูเนียร เริ่มซื้อทีด่ินใน JACKSON 
HOLE เพื่อเพิ่มเขาไปในอุทยานแหงชาติ อุทยานแหงชาติ GRAND TETON เปน
สถานที่ยอดนิยมสําหรับการปนเขาปนเขา การตกปลาและการเดินป�า มีสถานทีต่ั้ง
แคมป�มากกวา 1,000 แหงและเสนทางเดินป�าระยะทางกวา 320 ไมล นําทานนัง่รถ
ชมวิวในเสนทาง 42 ไมล ที่เล่ืองชื่อ ทานจะประทับใจไปกับธรรมชาตทิี่สมบูรณและ
งดงาม ทําทานเดนิทางสูหมูบานโคลเตอร เบย วิลเลจ (COLTER BAY VILLAGE) 



 

             

เปนจุดชมวิวที่สวยงามที่สดุจุดหนึ่งของอุทยาน มีเวลาใหทานเดินเลนชมววิหรอืเลือก
ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย  จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองโคดี้ 

(CODY) ซึ่งเปนเมืองที่เปนวีรชนของภาค
ตะวันตกผูหนึง่ คือ พันเอกบัฟฟาโล บิลล โคดี ้ได
กอตั้งขึ้น และมีรูปอนุสาวรียตวัเขากาํลังขี่มาถอื
ปนอยู เขาเคยเปนทั้งคนขีม่าดวน เปนทหาร และ
นักลาควายป�าไบซัน เลากันวาเขาสามารถลา
ควายป�าไบซัน ไดถงึ 5,000 ตวัภายในปครึง่
เทานั้น เขามีเพือ่นเปนผูนาํอินเดียนมากมาย 
และฮอลลีวูดยังไดทาํภาพยนตรเกี่ยวกับประวตัิชวีิตอันโลดโผนของเขาดวย ระหวาง
ทาง ทานจะไดชมทศันียภาพสองขางทางเปนภูเขาหินสแีดงสลับแคนยอนโชชอนเน 
ซึ่งสวยงามประทับใจตลอดเสนทาง / พรอมนาํทานเขาชม เขื่อนบัฟฟาโล บลิล 
(Buffalo Bill’s Dam) ถือเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึง่ของเมืองโคดี ้
สรางในป ค.ศ.1905 – 1910 ในปที่สรางเสรจ็ ไดสรางสถิติเปนเขื่อนที่สงูที่สดุในโลก
ในสมัยนั้น 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  BEST WESTERN PREMIER IVY INN&SUITES หรือทีพ่ักระดบัเทียบเทา 
 
วันที5่ โคดี ้– บัฟฟาโล – จลิเลตต – เดวิลส ทาวเวอร – แรพิด ซิตี ้
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนาํทานนั่งรถผานชม เมืองโคดี้ (CODY) ออกเดินทางสูเมืองเรพดิ ซติี้ ผาน

ชมเมืองตางๆระหวางทางซึ่งสวนใหญ จะเปนเมืองสไตล WILD WEST แบบฉบับ
คาวบอย ตะวนัตก ผานเมืองบัฟฟาโล ผานชมยอดเขาสูงตระหงานของเทือกเขาบิ๊ก
ฮอรน (BIGHORN) ชมทศันียภาพที่สวยงาม สวนใหญของเมืองเปนที่เปดโลงกวางมี



 

             

กิจกรรมกลางแจงมากมายในชวงฤดูรอน
โดยเฉพาะการแข็งขันโรดีโอ (RODEO) ที่สดุ
แสนเราใจ จากนั้นนาํทานเดินทางตอสูเมืองจลิ
เล็ตต ตัง้อยูในรฐั เซาท ดาโกตา 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางเขาชมหอคอยปศาจ 

(DEVIL’S TOWER NATIONAL 
MONUMENT) อนุสรณสถานธรรมชาต ิซึ่ง
เปนปรากฏการณดานธรณวีิทยาที่แปลก
ประหลาด เปนแทงหินลาวาที่ผดุขึ้นมาเหนือพืน้
พิภพเมื่อ 60 ลานป มคีวามสูงขนาด 260 เมตร เปนลกัษณะการกอตวัของกองหิน
เปนเนินรองชัน (ซึง่เปนที่ที่สูงที่สดุของธรรมชาติลกัษณะเดียวกันในสหรัฐฯ) ไดเวลา
สมควรนาํทานเดินทางตอสูเมืองแรพิด ซิตี้(RAPID CITY) 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:         FAIRFIELD INN&SUITES BY MARRIOTT RAPID CITYหรือทีพ่ักระดับ

เทียบเทา 
 
วันที่6 แรพิด ซิตี ้– อทุยานป�าแหงชาตแิบล็ค ฮลิล – เครซี่ ฮอรส 
 เมาท รชัมอร(หนาผาประธานาธบิดี) – เมืองเชเยน 
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูบริเวณอุทยานป�าแหงชาติแบลค็ ฮิลล ซ่ึงเปนบริเวณที่ตัง้อนุสรณ

สถานที่สําคัญ นําทานเขาชมโครงการแกะสลักภูเขาอนสุาวรียเครซี่ ฮอรส 
(CRAZY HORSE) นกัรบอินเดียนผูยิ่งใหญ อนุสาวรียเครซี่ ฮอรส สรางขึน้เพื่อ
เปนที่ระลกึถงึผูนําอเมรกิันสัญชาตอิินเดียแดงที่มีชือ่เสียง ลกัษณะที่จัดสรางเปนการ
แกะสลักภูเขาเปนอนุสาวรียขนาดใหญบนภผูาแบลค ฮิลส อนุสาวรียเปนลักษณะของ
คนขีม่า ถาสรางเสร็จ อนุสรณสถานเครซี่ ฮอรส จะเปนภูผาแกะสลักที่ใหญที่สุด ใน
โลก ที่ยาวถงึ 641 ฟตุและสูงถึง 563 ฟตุ จะมีขนาดใหญกวา สฟงคซ ที่อียปิต และ



 

             

จะสูงกวาอนุสรณสถานวอชงิตันทีว่อชงิตัน ดี ซี และชวงราบของทอนแขนของผูนํา
อเมรกิันที่แกะสลักจะมขีนาดยาวเกินกวา 3 สนามอเมรกิันฟตุบอล 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานเดนิทางเขาชม อนสุรณสถานเมาทรชัมอร (MOUNT 

RUSHMORE NATIONAL MEMORIAL ) หนาผา
หินแกะสลักเปนรูปหนาของอดตีทานประธานาธิบดีคน
สําคัญ 4 คนของสหรฐัอเมรกิา ไดแก ประธานาธิบดี
จอรจ วอชงิตัน,โธมัส เจฟเฟอรสัน,ธโีอดอร รสูเวลท 
และ อับบราฮมั ลินคอลน ซึง่สรางในป 1927 โดย
ประตมิากรกัทซัน บอรกลัม (GUTZON 
BORGLUM) โดยจดุประสงคเริม่แรกในการสราง 
ทางการของรฐัเซาธดาโกตา ไดสรางประตมิากรรมนี้
ขึ้นมาก็เพือ่ตองการหาสิ่งดึงดดูใหนกัทองเที่ยวแวะมา
ชมแบล็กฮิลล ซึ่งปจจุบันเปนสถานทีท่องเที่ยวที่กลายเปนสัญลกัษณอยางหน่ึงของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาทีต่องแวะมาชม ไดเวลาสมควรนาํทานออกเดินทางสูเมืองเช
เยน 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  BEST WESTERN PLUS FRONTIER INN หรือที่พกัระดับเทียบเทา 
 

วันที่7 เชเยน – เดนเวอร – ลาส เวกัส – ชมแสงสเีสียง 
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากนั้น นําทานเดินทางสูสนามบิน เดนเวอร (DENVER) 
11.00 น. ออกเดินทางสูเมืองลาส เวกสั โดยเที่ยวบินที่... 
12.30 น. เดินทางถึง เมืองลาส เวกสั จากนั้น นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารไทย 



 

             

บาย จากนั้น นําทานเขาสู LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS แหลงชอปปم�งใหญ
ที่สดุในลาสเวกัส มแีบรนดเนมมากมาย อาท ิ 
COACH, BURBERRY, LACOSTE, DIESEL, 
A/X, SALVADOR FARRAGAMO, 
ENERGIES MISS SIXTY, CALVIN KLEIN 
หลังจากนั้นเพลิดเพลินกับโชวที่จดัแสดงไวหนา
โรงแรมแตละแหงในยานถนน STRIP ของ
ลาสเวกัส เชน โชวภูเขาไฟระเบดิที่ MIRAGE, โชว
โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND, โชวนํ้าพุเตนระบาํที่ BELLAGIO ฯลฯ 
ชมรถไฟเหาะและเครื่องเลนหวาดเสียวตางๆ ที่ตัง้อยูสูงที่สุดในโลกในโรงแรม 
STRATOSPHERE, ชมหนึง่ในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยูที่ โรงแรม CAESAR 
PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึง่จําลองจากปารีส พรอมทั้งชมความสวยงาม
ภายในโรงแรม VENETIAN ดวย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
พักที่:  BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO หรือที่พกัระดับเทียบเทา 
 
วันที่8 ลาส เวกสั – แกรนดแคนยอน – SKY WALK – เขื่อนฮูเวอร  
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
 นําทานออกเดินทางสู วนอุทยานแกรนดแคนยอน สิง่มหศัจรรยทางธรรมชาติ

หนึ่งในเจ็ดของโลก (ระยะทาง 157 กม.//
ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง) ชมอุทยาน
แหงชาติ แกรนดแคนยอนส่ิงมหศัจรรยทาง
ธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก กอตัวขึ้นในชวงเวลา
ประมาณ 2,000 ลานป เปนหบุเขาที่มคีวามยาว
ถึง 446 กม.จุดทีก่วาง ที่สดุ 29 กม.และลกึเกือบ 
2 กม.นําทานเขาชมดาน WEST RIM ที่ซึง่ทานจะ
ได สมัผัสประสบการณการเดินบน สกายวอลค 



 

             

(SKY WALK) ที่จะทําใหทานรูสึกเหมอืนเดินอยูบนอากาศ อยางนาตื่นเตน 
หวาดเสียว หมายเหตุ...ทานใดสนใจน่ังเฮลคิอปเตอรชมแกรนดแคนยอนกรณุา
ติดตอหัวหนาทัวร 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ แกรนดแคนยอน (แบบปกนคิ) 
บาย จากนั้น เดนิทางกลับนครลาสเวกสั ระหวางทางแวะ ชม เขื่อนยกัษฮูเวอรแดม 

(HOOVER DAM) (ระยะทาง 63 กม.)  หรอื 
โบลเดอรแดม เขื่อนคอนกรตี ขนาดใหญกั้น
แมนํ้าโคโลราโด ตัง้อยูบนเขตแดนของ มลรัฐ
เนวาดา และ มลรฐัแอรโิซนา ที่สรางเสร็จ เมือ่ป
ค.ศ. 1935 ซ่ึงในขณะทีก่อสรางเสร็จ นบัเปน
เขื่อนคอนกรีต ขนาดที่ใหญที่สุดในโลก ตอมา
เมื่อ เขือ่นแกรนดคูลี สรางเสร็จในป พ.ศ. 2488 เขื่อนนี้จึงตกลงมาเปนที่สอง 
ปจจุบันเขื่อนฮูเวอร เปนเขือ่นผลติไฟฟ�าใหญเปนอันดบัที่ 34 ของโลกและผลิต
กระแสไฟฟ�าหลอเลี้ยงรัฐเนวาดาและรฐัใกลเคยีง จากนั้นเดินทางตอ ชมความงาม
ตามธรรมชาติของ แนวหุบเขาอันกวางใหญตระการตา และสายนํา้โคโลราโด ทีค่ด
เคี้ยว นําทานชมแนวหุบเขาที่ยงัคงรักษาสภาพภูมปิระเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซนา 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร/ กิจกรรมหลงัทานอาหารคํ่า ทานจะ
เพลิดเพลนิกบัโชวที่จัดแสดงไวหนาโรงแรมแตละแหงในยานถนน Strip ของ
ลาสเวกัส เชน โชวภูเขาไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชวโจรสลัดที่โรงแรม 
TREASURE ISLAND, โชวนํ้าพุเตนระบาํที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะ
และเครื่องเลนหวาดเสียวตางๆ ทีต่ั้งอยูสูงที่สดุในโลกในโรงแรม 
STRATOSPHERE, ชมหนึง่ในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยูที่ โรงแรม 
CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจําลองจากปารสี พรอมทั้ง
ชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ดวย (ทานสามารถซือ้รายการโชว
พิเศษ JUBILEE SHOW กรณุาติดตอหวัหนาทัวร) 

พักที่:  BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO หรือที่พกัระดับเทียบเทา 
 
 



 

             

วันที่9 ลาส เวกสั – ลอส แองเจลิส – ชมเมือง – สนามบนิ – ฮองกง 
 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดนิทางเขาสู ลอสแองเจลสี หรือที่รูจักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) 

(ระยะทาง 400 กม. // ระยะเวลาในการ
เดินทาง 4 ชั่วโมง) ตัง้อยูทางตอนใตของรัฐ
แคลิฟอรเนีย เปนเมืองศูนยกลางทางดาน
เศรษฐกิจ มวีัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมี
ประชากรหลายเชือ้ชาติอาศัยอยู อกีทัง้ยงัเปน
เมืองศูนยการทางดานอตุสาหกรรมความ
บันเทิง เพราะเปนทีต่ั้งของฮอลลิวูด 
บริษัทผูผลิตภาพยนตรชื่อดังของโลกนอกจากนี้ ลอสแอนเจลิส ยังเปนเมืองทีม่คีวาม
หลากหลายของแหลงทองเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งกอสรางสถาปตยกรรม พิพธิภัณฑ
อารทแกลลอรี่ โรงละคร หางสรรพสินคา รวมทั้งรานอาหาร บาร ไนทคลับ ที่ชวย
สรางสีสันในยามคํ่าคืนดวย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม มหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) (L.A.) ซึ่งเปนเมืองใหญที่

มีประชากรมากที่สุดอันดับสอง  ใน สหรัฐอเมริกา และเปนหนึ่งในศูนยกลางทางดาน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการ บันเทิงลอสแอง
เจลิส ตั้งอยูในมลรฐัแคลิฟอรเนีย ชือ่เมือง
ลอสแองเจลิสมาจากคํา วา โลสอังเคเลส 
(LOS ANGELES) นาํทานผานชม ยาน
ธุรกิจ สําคญั ยานไชนาทาวน ศาลาวา
การเมืองมิวสคิเซ็นเตอร ถนนฮอลลีวูด เบเวอร
รี่ฮิลล ถนนโรดิโอ ไดรฟ (RODEO DRIVE) 
ในยาน BEVERLY HILL ซึ่งเปนยานชอปปم�ง
ที่หรูหราที่สดุในแอลเอ พรอมกันนี้ยงัเปนยานที่มดีาราฮอลิวูด อาศัยอยูมากมาย ชม
บริเวณไชนสีเธียเตอร (CHINESE THEATRE) ซึ่งทานจะไดถายรูปกับรอยมือ 



 

             

รอยเทาของเหลา ดาราชือ่ดงั ทีป่ระทับไวพรอมชื่อจารกึของดาราตุกตาทองบนถนน
ฮอลลีวูด นาํทานชม ฮอลีวดูวอลก ออฟ เฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) 
เปนทางเทาทีอ่ยูสองขางทางถนนฮอลลีวูด บูเลวารด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และ
ไวน สตรีท ในทิศเหนือ-ใต ตัง้อยูในฮอลลวีูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอรเนีย 
สหรัฐอเมรกิา เปนระยะทางเดินเทาทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล ฮอลลวีดู วอลก ออฟ เฟม 
ประดับดวยแผนหินตบแตงเปน รูปดาวหาแฉก จํานวนมากกวา 2000 ดวง จารกึชือ่ 
ของนกัแสดงและบุคคลทีม่ีชือ่เสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึง่ถือเปนเกียรติ
สูงสุด สําหรับผูไดรับคัดเลือก ใหจารกึชือ่ คือ วงการภาพยนตร / วงการโทรทัศน /
วงการดนตร ี/ วงการวิทยุ / วงการละครเวท ี

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นาํทานออกเดินทางสูสนามบินลอส แองเจลิส 

 

วันที1่0 อยูระหวางบินผานเสนแบงเวลาสากล 
 
00.30 น. ออกเดินทางสูเกาะฮองกง โดยสายการบินคาเธย แปซฟิค เที่ยวบินที่ CX881 
                *** เดินทางขามเขตแบงเวลาสากลกลับกรุงเทพฯ *** 
 
วันที1่1 ฮองกง – กรุงเทพฯ  
 
06.45 น. เดินทางถึงเกาะฮองกง จากนั้นนาํทานตอเครื่องสูกรุงเทพฯ 
08.15 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบนิคาเธย แปซิฟค เที่ยวบินที่ CX717 
10.55 น.         เดนิทางถงึสนามบินสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาพ ลม ฟ�า อากาศ, การลาชาอนัเนื่องมาจากสายการบนิ และสถานการณในตางประเทศ
ที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบรษิัทฯ ไดมอบหมาย
ให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสนิใจ ณ ขณะนั้นทัง้นี้การตดัสนิใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ เมื่อทานทําการจองและชําระเงินมัดจําแลว บรษิัทฯ ถือ
วาทานไดยอมรบัเงื่อนไขของทางบริษทัฯ แลว 



 

             

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง 

 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่า
กวา 12 ป 

พักกบัผูใหญ 
1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป 

พักกบัผูใหญ 2 
ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / 
หอง 

จายเพิ่ม 
 

27 มี.ค.-06 เม.ย.2563 127,900 127,900 122,900 24,900 
เม.ย.-มิ.ย. 2563 129,900 129,900 124,900 24,900 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่
บรษิัทฯ 

หมายเหต ุ: โรงแรมในอเมริกา สวนมากไมมีหองพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE  ROOM) สวน
ใหญหองพักจะเปนเตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรณุาสอบถามขอมลูเพิ่มเตมิจาก
เจาหนาที ่

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับ กรงุเทพฯ-ซีแอตเติ้ล // ลอส แองเจลิส-กรงุเทพฯหรือสลับกอน-
หลัง (และไฟทภายใน) 

 คารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขบัรถที่ชาํนาญเสนทาง กฎหมาย
ในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน  

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

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คาทปิพนกังานขับรถตลอดการเดินทาง 



 

             

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พกั (โรงแรมบางแหงไมมีพนกังานยกกระเป�าบรกิาร 
ทานที่ยกไมไหวอาจใหหวัหนาทัวรชวยบรกิารได กรุณาตรวจเชก็สัมภาระใหเรียบรอยกอนออก
เดินทาง) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

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

ในรายการ  
 คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาอเมรกิา และคาธรรมเนียมวีซา ทานละ 8,500 บาท (ซึง่ทาง

สถานทตูไมคนืใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมกต็าม)  
 คาทปิหวัหนาทวัร ทานละ 100 บาท ตอทาน / ตอวัน (หากทานประทบัใจในการบริการ) 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ และการชําระเงนิ  
  กรุณาจองลวงหนาพรอมชาํระงวดแรก 50,000 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 
  เน่ืองจากรายการทวัรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบรกิารใดๆตาม
รายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคนืเงินในทกุกรณี  



 

             

  เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชาํระผานตวัแทนของบริษทัฯ หรอืชาํระ
โดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 

หมายเหต ุ
o ทางบรษิัทจะทําการยื่นวซีาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองทีน่ั่งครบ 20 
ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆทีเ่ปน
กรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตัว๋เครีอ่งบิน , หองพกัทีค่อนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดนิทาง 
ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยืน่วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  
o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววซีากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบรษิัทตองขอ
สงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึง่ทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตวัเอง ตามวัน และเวลานดั
หมายจากทางสถานทตู โดยมีเจาหนาทีข่องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  
o เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทตูเปนผู
กําหนดออกมา มิใชบริษัททวัรเปนผูกาํหนด ทานทีม่ีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยโุรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถกูตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมผีลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษทัทวัรเปนแตเพียงตัวกลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื่นวีซา
เทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกบัทางทาน 
  กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออก
เดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจรงิที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้
-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 
-  คามัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทํากา
REFUND โดยจะมคีาธรรมเนียมทีท่านตองถกูหกับางสวน และสวนที่เหลอืจะคืนใหทานภายใน 
120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามดัจําตัว๋ตามจรงิเทานัน้ 
-  คาหองพกัในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามดัจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพกั ทาง
โรงแรมจะตองยดึคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให



 

             

ทานเขาใจ(ทัง้นี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบรษิัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมทีพ่ักตางประเทศเพือ่ที่จะไดประโยชนสงูสดุแกลูกคาเปนสําคญั) 
  หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการ
ยดึคาใชจายทั้งหมด 100% 
  ทางบรษิัทเริ่มตน และจบ การบรกิาร ทีส่นามบินสวุรรณภูมิ กรณทีานเดินทางมาจาก
ตางจังหวดั หรือตางประเทศ และจะสาํรองตั๋วเครื่องบนิ หรือพาหนะอยางหนึง่อยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจาย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบรษิัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% 
กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด 
หรือเทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากบัสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตคีามัดจําที่พกั
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงนิได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เกบ็คาใชจาย ของมดัจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบรกิารทัง้หมด 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 หนงัสอื
รับรองการทาํงานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบคุําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชือ่แตละสถานทูต 



 

             

*ขาราชการและนกัเรียน หนังสอืรับรองจากตนสังกดั หนงัสือรบัรองเปนภาษาอังกฤษ 
 หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิทานละ 1 ฉบบั ( สถานทตูรบับญัชีออมทพัยเทานั้น สวน

บัญชีอื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได 
ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* 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 ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

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

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 


