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อเมรกิาตะวนัตก 10 วนั 6 คนื 

ซานฟรานซสิโก-โซลแวง-ซานตา้บาบารร์า่-ลอสแองเจลสิ 

เทีย่วอเมรกิาอยา่งแตกตา่ง…. สมัผัสบรรยากาศเมอืงรมิทะเล 

ทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุของอเมรกิาในเสน้แปซฟิิกโคสต ์
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ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก-Fisherman’s Wharf-Pier 39 –สะพานโกลเดน้เกท- เทีย่ว

เมอืงชาวแดนชิแหง่เดยีวในอเมรกิาทีโ่ซลแวง 

เมอืงซานตา้บารบ์ารา่-ลอสแองเจลสิ และสนุกกบัโรงถา่ยยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

     โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์(BR)  

ซานฟรานซสิโก เมอืงเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ ่ใหท้า่นลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก ชมสะพานแขวน

โกลเดน้เกท ผลงานวศิวกรรมอนัล า้เลศิ และชมววิเกาะอลัคาทรสัทีอ่ดตีเคยเป็นทีค่มุขงั

นกัโทษอเมรกิา 

มอนเทอเรย ์ เมอืงชายฝั่งทะเลทีม่ชีือ่เสยีงทางดา้นการทอ่งเทีย่วทีส่วยงามและไดร้บัความนยิมมาก

แหง่หนึง่ในรฐัแคลฟิอรเ์นยี เป็นเมอืงทีอ่บอวลไปดว้ยบรรยากาศชลิล์ๆ รมิฝั่งทะเลของ

รฐัแคลฟิอรเ์นยี 

โซลแวง เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่ Danish town ทีอ่ยูท่างตอนเหนอืของรฐัแคลฟิอรเ์นยี เมอืงเล็กๆ แหง่

นีเ้ป็นทีต่ ัง้รกรากของชาวเดนมารก์-อเมรกินั ทีย่า้ยมาปกัหลกัต ัง้แตปี่ 1911 เป็นเมอืงที่

มสีถาปตัยกรรมแบบแดนชิ 

ซานตา้บารบ์ารา่ เมอืงทีถ่กูขนานนามวา่ “รเิวยีรา่แหง่อเมรกิา” ดว้ยสถานทีต่ ัง้ทีต่ ัง้อยูช่ายฝั่งทะเลที่

ลอ้มรอบดว้ยภเูขาอนัสวยงาม  

กลิรอยพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลท ทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนดด์งัทีพ่รเีมีย่มเอา้ทเ์ลท 

ลอสแองเจลสิ นครแหง่โลกมายาทีท่กุคนใฝ่ฝนัอยากมาเยอืน โรงถา่ยยนูเิวอรแซล สมัผสักบัฉาก

ใหญโ่ตมโหฬาร ทีใ่ชใ้นการถา่ยท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดงัเรือ่งตา่งๆ เชน่ คงิคอง 

จอวส ์ฯลฯ 

 

ก าหนดการเดนิทาง  22 ก.พ.-02 ม.ีค. / 20-29 ม.ีค./ 08-17 เม.ย. 2563  

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ EVA 

Air เคานเ์ตอร ์R เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง (กรณุามา

ใหต้รงเวลา เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) 
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**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะ ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทาง

อาจม ี การเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

วนัทีส่อง ไทเป-ซานฟรานซสิโก-สะพานโกลเดน้ทเ์กท-ยอดเขาทวนิพคี-สะพานโกลเดน้ทเ์กท-ลอ่งเรอื

ชมอา่ว-Fisherman’s Wharf-Pier 39-อลาโมส่แควร ์

01.45 น. ออกจากกรงุเทพฯ สูไ่ทเป โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เทีย่วบนิที ่BR-206 

06.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป ใหท้า่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 

10.15 น. เดนิทางสูน่ครซานฟรานซสิโก โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เทีย่วบนิที ่BR-008 

 

       +++++++++ เครือ่งบนิท าการบนิขา้มเสน้แบง่เวลาสากล +++++++++ 

 

06.30 น. ถงึนครซานฟรานซสิโก (ในวนัเดยีวกนั) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงซานฟรานซสิโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลฟิอรเ์นียตอน

เหนือ เป็นเมอืงส าคัญของรัฐแคลฟิอรเ์นีย เป็นผูน้ าทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้และวัฒนธรรม ตัง้อยู่

ระหว่างอ่าวซานฟรานซสิโกและชายฝ่ังแปซฟิิคถือเป็นเมอืงที่น่าไปเยยืนมากที่สุดอกีเมอืงหนึ่งของ

อเมรกิา ดว้ยธรรมชาตอินังดงาม ทัง้ภมูปิระเทศแบบหบุเขาและทัศนยีภาพรมิอา่ว สภาพอากาศทีไ่มร่อ้น

และหนาวจนเกนิไป อกีทัง้ยังมสีถานทีท่่องเทีย่วอันถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก อยา่งสะพาน

โกลเดน้ทเ์กทดว้ย น าท่านขึน้ยอดเขาทวนิพคี (Twin Peaks) เพือ่ใหท้่านไดช้มทวิทัศน์อันงดงาม

ของเมอืงซานฟรานซสิโก  ชมสะพานโกลเดน้ทเ์กท (Golden Gate Bridge) สัญลักษณ์ของเมอืง

ซานฟรานซสิโก สะพานแขวนทีท่าสแีดงสด เพือ่ป้องกันไมไ่หเ้หล็กซึง่เป็นโครงสรา้งหลักของสะพาน

เกดิสนิมเนื่องจากเกลือของลมทะเลในมหาสมุทรแปซฟิิก สะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสิง่มหัศจรรยท์าง

วศิวกรรมของโลกยคุปัจจุบัน ตัง้อยู่ในเมอืงซานฟรานซสิโก เป็นสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

โลก คอืมรีะยะทาง 2.7 กโิลเมตร สงู 223.5 เมตร มโีครงสรา้งแข็งแรงทีท่อดขา้มอ่าวทางตอนเหนือ

ของเมอืงซานฟรานซสิโก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ (Fisherman’s 

Wharf) ในสมยักอ่นฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ เป็นเพยีงทา่เรอืทีช่าวประมงใชเ้ป็นทีซ่ ือ้ขาย แลกเปลีย่นสนิคา้

พวกสตัวท์ะเลทีจั่บมาไดใ้นแต่ละวันเท่านัน้เอง แต่ปัจจุบันนี้สถานทีแ่ห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วขึน้

ชือ่ โดยเฉพาะตรงบรเิวณทา่เรอื 39 หรอื Pier 39 ทา่เรอืสญัลักษณ์ของเมอืงซานฟรานซสิโก ซึง่จะเต็ม
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ไปดว้ยรา้นขายของ รา้นอาหารขึน้ชือ่และมกีารแสดงต่างๆ รวมถงึมา้หมนุ ซึง่เป็นอกีหนึง่จุดทีด่งึความ

สนใจใหก้บัผูท้ีม่าเยอืนท่าเรอืแห่งนี้นอกจากรา้นคา้และรา้นอาหารจ านวนมากตรงบรเิวณท่าเรอื 39 ทีน่ี่

ยงัมจีดุทีน่่าสนใจอกีอยา่งคอื สงิโตทะเล ทีม่านอนอาบแดดกนันับรอ้ยตัวในชว่งฤดหูนาว  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก ผา่นชมเกาะอลัคาทรัส (Alcatraz) เกาะทีอ่ดตีเคยเป็นทีคุ่มขัง

นักโทษอเมรกิาและชมสะพานแขวนโกลเดน้เกท ผลงานวศิวกรรมอันล ้าเลศิปลายยคุปฎวิัตอิตุสาหกรรม

ทีอ่อกแบบโดย นาย โยเซฟ แบรม์านนส์เตร๊าซ ์และใหท้า่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุ

ในโลก จากนัน้น าทา่นสูอ่ลัลาโมส่แควร ์Alamo Square เพือ่ชมและถา่ยรปูภายนอกกบัสถาปัตยกรรม

แบบโดมโคง้สไตลว์คิตอเรยีผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบอเมรกิาทีรู่จ้ักกันในนาม Painted Ladies หนึง่

ในสถานทีย่อดฮติทีฮ่อลลวีูด้ นยิมมาถ่ายท าภาพยนตร ์และเป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกิัน นยิมมาถ่าย Pre 

Wedding กนัมากทีส่ดุ   

ค ่า             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

             จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 3 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ซานฟรานซสิโก-กลิรอยพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลท-มอนเทอเรย ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่ลิรอยพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลท (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที ่Gilroy Premium Outlet ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนดด์ัง อาทเิชน่ 

Adidas, Nike, Puma, Aldo, Asics, Banana Republic, Boss, Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole 

Haan, Columbia, Converse, DKNY, Ecco, Gap, Guess, Samsonite ทีร่าคาถกูกวา่เมอืงไทยถงึ 

50%  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมอนเทอเรย ์Monterey เมอืงชายฝ่ังทะเลทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการทอ่งเทีย่วที่

สวยงามและไดรั้บความนยิมมากแหง่หนึง่ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี เป็นเมอืงทีอ่บอวลไปดว้ยบรรยากาศชลิล์ๆ

รมิฝ่ังทะเลของรัฐแคลฟิอรเ์นยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  น าทา่นชมเมอืงมอนเทอเรย ์เมอืงที่

มคีวามส าคญัทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละชือ่เสยีงในเรือ่งความอดุมสมบรูณ์และความหลากหลายของชวีติ

ทางทะเล ซึง่ไดแ้ก ่สงิโตทะเล , นากทะเล , สาหรา่ยทะเล, ปลาโลมา และสตัวท์ะเลอืน่ๆอกีเป็นจ านวน

มาก นอกจากนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของหมูบ่า้นชาวประมงดัง้เดมิ รวมไปถงึอตุสาหกรรมโรงงานปลากระป๋องทีม่ี

ชือ่เสยีง แตเ่มือ่เกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 จงึท าใหโ้รงงานปิดตวัลงไป  น าทา่นชมยา่นคนัเนรโีรว ์

Cannery Row ยา่นรมิน ้าทีม่คีณุคา่ทางประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัอตุสาหกรรมการผลติปลาซารด์นีกระป๋อง 

ซึง่ถกูท าใหเ้ป็นทีรู่จั้กโดยนักเขยีนอเมรกินัชือ่ จอหน์ สไตนเ์บค จากนวนยิายภาษาองักฤษ เรือ่ง คันเนร ี
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โรว ์ซึง่ถกูตพีมิพใ์นปี 1945 และถกูถา่ยท าเป็นภาพยตรใ์นปี 1982  ชมฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ Fisher’s 

man Wharf ทา่เทยีบเรอืชาวประมงทีม่คีวามส าคญัทางดา้นประวัตศิาสตร ์ในปี 1960 เป็นตลาดขายสง่

ปลา ซึง่ปัจจบุนักลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่เรยีงรายไปดว้ยรา้นอาหารทะเล รา้นขายของที่

ระลกึ, รา้นเครือ่งประดับ, หอศลิป์, หา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัจดุชมววิ Lovers 

Point Park จดุชมววิและสวนสาธารณะรมิหนา้ผาเล็กๆทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ใน Pacific Grove และเป็นที่

ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาอาบแดด พายเรอืคายคั ขีจ่ักรยานหรอืปิกนกิรมิชายหาดกนัเป็นอยา่งมาก 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 3 ดาว  หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ มอนเทอเรย ์- โซลแวง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโซลแวง Solvang เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่า Danish Town ทีอ่ยูท่างตอนเหนือ

ของรัฐแคลฟิอรเ์นยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นชมเมอืงโซลแวง เมอืงเล็กๆทีเ่ป็นทีต่ัง้รกรากของชาวเดนมารก์-อเมรกินั ทีย่า้ยมาปักหลักตัง้แตปี่ 

1911 ท าใหไ้ดรั้บวัฒนธรรมของชาวแดนชิ อาคารบา้นเรอืนตา่งๆ ตกแตง่ดว้ยสสีนัสดใส มทีัง้รา้นคา้ รา้น

ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นไอตมิ น าทา่นชมและถา่ยรปูกบัจตัรัุสทโิวลแีละกงัหันลมอนัเป็น

สญัลักษณ์บง่บอกความเป็นชมุชนของชาวดชัช ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศน่ารักของเมอืงโซลแวง

ตามอธัยาศัยหรอืจะเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักๆ ฝากคนทางบา้น  จากนัน้ชม Old 

Admission Santa Ines กอ่ตัง้โดยนักบญุฟรานซสิ เป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1804 และเป็น 

1 ใน 21 โบสถท์ีถ่กูสรา้งขึน้ตามชายฝ่ังทะเลแปซฟิิกอนัมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว  

ค ่า             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

             จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 3 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  โซลแวง- ซานตา้บารบ์ารา่-ลอสแองเจลสิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชายฝ่ังทะเลแปซฟิิกทีไ่ดช้ ือ่วา่สวยงามทีส่ดุทีเ่มอืงซานตา้บารบ์ารา่ 

เมอืงทีถ่กูขนานนามวา่ “รเิวยีรา่แหง่อเมรกิา” ดว้ยอาคารบา้นเรอืนสว่นใหญข่องเมอืงนีม้งุหลังคาสสีม้
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แดงและตัง้อยูช่ายฝ่ังทะเลทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาอนัสวยงามสดุบรรยาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง)  

น าทา่นสูส่ะพานทา่เรอื Stearns Wharf สะพานไมท้ีท่ีท่อดยาวเขา้ไปในทะเล โดยดา้นหนา้จะมรีปู

ปัน้ปลาโลมาตัง้ตะหงา่นเป็นสญัลกัษณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยชายหาดสทีองสอ่งแสงระยบิระยบัของทะเล

แปซฟิิก ใกล ้ๆ กนัจะเป็นทา่จอดเรอืยอรช์ รา้นอาหาร น าทา่นชม Santa Barbara Courthouse  ซึง่

เป็นสถานทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของเมอืง สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1929 ออกแบบโดยสถาปนกิ Charles Willard 

Moore ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Spanish Colonial Revival  ซึง่ประกอบดว้ยอาคารหลกั

ทัง้หมด 4 หลัง ภายในมสีว่นทีน่่าสนใจหลายอยา่ง อาท ิThe Mural Room, The Law Library, 

Sunken Garden ภายในตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งและหนิสลีวดลายสวยงามตระการตา และในบรเิวณ

เดยีวกนันีย้งัมหีอนาฬกิา El Mirador Clock Tower จดุชมววิประจ าเมอืงทีม่คีวามสงูถงึ 26 เมตร ซึง่

สามารถเห็นววิมมุสงูของเมอืงซานตา้บารบ์ารา่ได ้360 องศา  กอ่นน าทา่นสูถ่นน State Street ถนนที่

เป็นศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปป้ิงของ 

แบรนดเ์นมและหา้งชือ่ดงั รวมถงึรา้นคา้รา้นอาหารเก๋ๆ  มากมาย อสิระใหท้า่นเดนิเลน่พกัผอ่น

หรอือสิระ 

ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

(เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้หรอือสิระทอ่งเทีย่วอาหารกลางวันอสิระตามอธัยาศัย) 

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูน่ครลอสแองเจลสิ นครแหง่โลกมายาทีท่กุคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 4 ดาว  หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก  ลอสแองเจลสิ-ถนนฮอลลวีูด้ -The Getty Villa-ซานตา้โมนกิา้-ลอสแองเจลสิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 จากนัน้น าทา่นสูฮ่อลลวีูด้ บเูลอวารด์ สถานทีอ่นัมชี ือ่เสยีงทางดา้นอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละแหลง่

บนัเทงิเป็นจ านวนมาก ทีม่ถีนนสายหลัก 3 แหง่ ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่ไดม้าทีน่ี ้ไดแ้ก ่Sun Set Street ที่

คลาคล ่าไปดว้ยคลับและแหลง่บนัเทงิยามค ่าคนื ยา่นถนนฮอลลวีูด้ ชมรอยฝ่ามอืฝ่าเทา้ของดารา

ดังฮอลลวีูด้ ที ่Hollywood Walk of Fame ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูสญัลักษณ์ของดาราทีท่า่นชืน่ชอบ และ 

Melrose Avenue สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงทัง้หลาย นอกจากนี ้ก็ไมค่วรพลาดกบั โกดกั เธยีรเ์ตอร ์สถานที่

จัดการประกาศรางวลัออสการท์กุปี ณ “ไชนสี เธยีรเ์ตอร”์ โรงภาพยนตรท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของฮอลลวีูด้  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย  น าทา่นสู ่ The Getty Villa หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ J.Paul Getty Museum at the Getty Villa in 

Malibu ทีจ่ าลองเอา Villa Dei Papiri ซึง่เป็นบา้นของคหบดสีมยัโรมนั วา่กนัวา่บา้นทีจ่ าลอง

มานีม้อียูจ่รงิและยูค่นละฟากกบัภเูขาไฟวสิเุวยีสกบัเมอืงปอมเปอใีนเมอืงเนเป้ิลประเทศอติาล ี 

ซึง่การทีว่ลิลา่นีส้ามารถสรา้งขึน้มาไดน้ ัน้ เกดิจากการรวบรวมผงับา้นตา่งๆ ของเมอืงในสมยั

โรมนัทีว่า่มาแลว้เรยีบเรยีงใหม ่โดยสรา้งขึน้มาใหเ้หมอืนจรงิทีส่ดุ ซึง่สถานทีต่ ัง้ของ Getty 

Villa นี ้อยูบ่นเนนิสงูมองลงมาเป็นทะเลเหมอืนทีเ่นเป้ิลเชน่กนั 

  จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซานตา้โมนกิา้ Santa Monica ทางตะวนัตกของลอสแองเจลสิ (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี  เป็นเมอืงทา่และมชีายหาดทีม่ชีือ่เสยีงเมอืงหนึง่ของรฐั

แคลฟิอรเ์นยีใหท้า่นอสิระกบัการเทีย่วชมบรรยากาศ California Beach ทีซ่านตาโมนกิา้ ทา่น

สามารถเดนิเลน่ชมทา่เรอื Santa Monica Pier ทีจ่ดัแตง่สไตล ์Old-Fashioned Amusement 

Park และถนนสาม Third Street ทีม่สีนิคา้แบรนดด์งั รา้นอาหารแบบชาวอเมรกินัใหท้า่นได ้

เดนิเลน่ชมบรรยากาศทอ้งถิน่อยา่งจใุจ  

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

   จากน ัน้เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด ลอสแองเจลสิ-อสิระเต็มวนั-ลอสแองเจลสิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

  อสิระเต็มวันใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมนครลอสแองเจลสิหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย อาท ิ

1.สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์Disneyland Park สวนสนุกของวอลซด์สินยีแ์หง่แรกทีต่อ้งการใหค้รอบครัว

ไดส้นุกสนานรว่มกนั เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันที ่17 กรกฎาคม 1955 ในรปูแบบของ “ดนิแดนแหง่เทพ

นยิายในฝัน” บนเนือ้ทีก่วา่ 400 ไร ่สวนสนุกแหง่นีย้งัคงครองความนยิมเป็นอนัดับ 1 ในทัง้หมด 5 แหง่

ทั่วโลก 

Adventure Land  / Frontier Land / Fantasy Land / Tomorrow Land  

2.ชอ้ปป้ิงซทิาเดลเอาทเ์ลทเซ็นเตอร ์Citadel Outlets ซึง่สถานทีช่อ้ปป้ิงมสีถานทีต่ัง้ทีใ่หญแ่ละ

เป็นเอาทเ์ล็ทใหญท่ีส่ดุในนครลอสแองเจลสิ มบีรเิวณใหญโ่ตและกวา้งขวาง ประกอบดว้ยรา้นคา้แบรนด์

เนมดังทัง้หลายทีม่รีา้นคา้อยูม่ากกวา่ 115 รา้น และราคาลดถงึ 30 – 70 % จากราคาปกตขิองสนิคา้แบ

รนดเ์นม เหมาะส าหรับทกุทา่นทกุวัย เชน่ Guess , Nine West , H&M ,ดังทัง้หลายทีม่รีา้นคา้อยู่

มากกวา่ 115 รา้น และราคาลดถงึ 30% – 70 % จากราคาปกตขิองสนิคา้แบรนดเ์นม เหมาะส าหรับทกุ

ทา่น ทกุวัย เชน่ Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY และอืน่ ๆ 
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อกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่หรอืจะเลอืกน่ังจบิชา กาแฟ ทีม่าจ าหน่ายหลากหลายจดุในเอาท์

เลทแหง่นี ้ 

3.กรฟิฟรทิ Griffith Observatory หอดดูาวทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาเมา้ทฮ์อลลวีูด้ ซึง่สามารถมองเห็นเมอืง

ลอสแอนเจลสิไดอ้ยา่งงดงามในยามค ่าคนื เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แตปี่ ค.ศ. 1935 และเป็นจดุชมววิตัง้อยูบ่น

เชงิเขาฝ่ังซา้ยของภเูขาฮอลลวีดู ทีน่ีท่า่นจะไดช้มววิดาวนท์าวนข์องฮอลลวีดูและมหาสมทุรแปซฟิิก

รอบดา้นแบบ 360 องศา 

4.ถา่ยรปูกบัป้าย Hollywood ทีต่ัง้อยูบ่นเทอืกเขา Hollywood Hills ซึง่เห็นไดจ้ากภาพยนตรห์ลายๆ 

เรือ่ง ดว้ยป้ายแหง่นีเ้ป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคญัของดนิแดนแหง่นี ้ตัง้อยา่งโดดเดน่อยูบ่นเนนิเขามาตัง้แตปี่ 

ค.ศ. 1923 เขยีนดว้ยตวัอกัษรวา่“HOLLYWOOD” มสีขีาว สงูถงึ 14 เมตร เป็นจดุยอดนยิมของ

นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมาถา่ยภาพกบัป้ายแหง่นี ้

 (เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงอาหารกลางวนัและอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั) 

จากนัน้เขา้สูโ่รงแรมทีพั่กระดับ 4 ดาว  หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปด สนกุกบัโรงถา่ยยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอเต็มวนั-สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

 จากนัน้น าทา่นสูโ่รงถา่ยยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studios Hollywood ในเนือ้ทีก่วา่ 1,000 

ไร ่ทา่นจะไดช้มเบือ้งหลังเทคนคิและขัน้ตอนของการถา่ยท าภาพยนตรอ์ยา่งละเอยีด สมัผัสกบัฉาก

ใหญโ่ตมโหฬาร ทีใ่ชใ้นการถา่ยท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดังเรือ่งตา่งๆ เชน่ คงิคอง จอวส ์ฯลฯ ชม

อาคารบา้นเรอืนทีใ่ชใ้นการถา่ยท าภาพยนตรเ์รือ่งดังจากฮอลลวีดู ตืน่เตน้และสนุกสนานผจญภยัเครือ่ง

เลน่ทันสมยัในโซนตา่งๆมากมาย เชน่ Back To Future , Jurassic Park , Terminator เป็นตน้ สนุกกบั

เครือ่งเลน่ และ โซนใหม ่ทีเ่ป็นไฮไลทส์ าคัญคอื เดอะ วซิซารด์ เวริล์ ออฟ แฮรี ่พ็อตเตอร ์The 

Wizarding World of Harry Potter ผูท้ีช่ ืน่ชอบภาพยนตเ์รือ่งแฮรี ่พ็อตเตอร ์ไมค่วรพลาด ทีจ่ะท าให ้

ทา่นรูส้กึเหมอืนอยูใ่นดนิแดนแหง่เวทมนตจ์รงิๆ (เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วอาหารกลางวนั

อสิระตามอธัยาศยั) 

บา่ย  ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเลน่พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากโลกภาพยนตรต์อ่ สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเดนิทางกลบัสูน่ครลอสแองเจลสิ 

ค ่า             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

วนัทีเ่กา้ ลอสแองเจลสิ-ไทเป 

00.05 เหริฟ้าจากลอสแองเจลสิ สูส่นามบนิเถาหยวน กรงุไทเป โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์ เทีย่วบนิที ่BR-011 
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****** บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล ****** 

วนัทีส่บิ  ไทเป-กรงุเทพฯ 

05.15 น. เดนิทางถงึไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เทีย่วบนิที ่BR-211 

11.10 น. บนิถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ..... 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไฟลท์ตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการ

เดนิทางแตล่ะ ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ

ทวัรเ์ป็น รายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ

เดนิทางอาจม ี การเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

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

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

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิ

หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานที่

ปิดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่เดนิทาง 22 ก.พ.-02 ม.ีค. / 20-29 ม.ีค./ 08-17 เม.ย. 2563  

 

อเมรกิาตะวนัตก 10 วนั 6 คนื / BR 

(ซานฟรานซสิโก-มอนเทอเรย-์โซลแวง 

ซานตา้บารบ์ารา่-ลอสแองเจลสิ-ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ) 

22ก.พ.-02 ม.ีค.//  

20-29 ม.ีค.2563 

08-17 เม.ย.2563 

ผูใ้หญ ่ทา่นละ 77,900 79,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 77,900 79,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 72,900 74,900 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 14,500 16,500 
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ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 53,300 55,300 

 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 7,800 บาทและคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท**  

**บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั  ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั** 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 15 ทา่น หาก

ผูโ้ดยสารมจี านวนต า่กวา่จ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางและ

เปลีย่นแปลงอตัราคา่เดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมการเดนิทาง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็น

ส าคญั*** 

 อตัราคา่เดนิทางและต ัว๋โดยสารนีเ้ป็นอตัราราคาพเิศษ  ดงัน ัน้หากมกีารออกต ัว๋โดยสารแลว้ไมส่ามารถ

ขอ 

รฟีนัดห์รอืคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงัน ัน้จงึขอความ

รว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละ

ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนนิการขอวซีา่และทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้ม

ถา่ยภาพและสแกนนิว้ 

 กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทาง

บรษิทัทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่

พรอ้มคณะได ้ 

 

ส าคญัมาก  **** ในโรงแรมโดยสว่นใหญข่องประเทศสหรฐัอเมรกิา ไมม่เีตยีงเสรมิหรอืเตยีงทีส่าม กรณีที่

เป็นผูใ้หญ ่และตอ้งการพกั 3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง หรอืเด็กทีพ่กักบัผูใ้หญ ่2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนั

โดยไมม่เีตยีงเสรมิ ท ัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งการเกดิเพลงิไหมใ้นหอ้งพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรม

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา **** 

****** ต ัว๋โดยสารไมส่ามารถเลือ่นกลบัไดแ้ละกรณีทีอ่อกต ัว๋แลว้ไมส่ามารถท ารฟีนัดไ์ด ้กรณีทีบ่างทา่น

ตอ้งการอยูต่อ่ในนวิยอรค์หรอืตอ้งการเดนิทางในช ัน้ธุรกจิ  ตอ้งท าเป็นต ัว๋เดีย่วเทา่น ัน้ เนือ่งจากราคานีเ้ป็น

ราคาโปรโมช ัน่ต ัว๋แบบหมูค่ณะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงวนัและเวลาเดนิทางได ้ตอ้งไปและกลบัพรอ้มคณะ

เทา่น ัน้ 
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อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ-ซานฟรานซสิโก//ลอสแองเจลสิ-กรงุเทพฯ ชัน้

ประหยดั 

 คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ทา่นตอ่หอ้ง) เนือ่งจากโรงแรมสว่นใหญไ่มม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple 

Room) กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พักเดีย่วเพิม่หรอืพักหอ้งละ 3 

ทา่นโดยไมม่เีตยีงเสรมิ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุและ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

 คา่รถรับสง่และระหวา่งการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได)้ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เด็กอายตุ ่ากวา่ 1 ปี และ

ผูใ้หญอ่ายเุกนิ 75 ปีไดรั้บความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนั) 

 คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่ 

30 ต.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลังหรอือตัราการผกผันคา่น ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ

เงือ่นไขของสายการบนิ   

 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ 1 ใบ (จ ากดัทา่นละ 2 ใบ) 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 

 คา่วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา (หากตอ้งการใหท้างเจา้หนา้ทีท่วัรย์ืน่ใหค้ดิคา่บรกิาร 7,800 บาท / ทา่น โดยเรยีกเกบ็

เพิม่จากมดัจ าคา่ทัวรป์กต ิ

 คา่ทปิมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทัวรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ โดยปกตปิระมาณ 1,000 บาทตอ่ทา่น  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คา่บรกิารและคา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าทกุแหง่ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิของทา่นดว้ยตัวทา่นเอง 

หรอืหากตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 

 คา่น ้าดืม่ระหวา่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหวา่งทัวร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 



Page 12 of 21 

 
 

 
 

 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจากโดยสว่นใหญจ่ะขายอนิเตอรเ์น็ตเป็นชัว่โมง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบเุชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

 คา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่การปรับคา่น ้ามนั, คา่บรกิารอืน่ๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตรุา้ยแรงในตา่งประเทศทีน่อกเหนอืจากประกนั

อบุตัเิหตทุีท่างบรษัิทฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้

การช าระเงนิ  

 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 21,000 บาทและคา่วซีา่ 7,800 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น 

ส าหรับการจองทัวร ์โดยเรยีกเกบ็ทันทหีลังจากการจองทัวร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วัน

ท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

การยกเลกิ 

 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วันท าการ บรษัิทฯ หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาททา่น และขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าคา่

ตั๋วโดยสารของทา่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และคา่วซีา่ 7,800 บาท 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 60 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าและคา่วซีา่ 7,800 บาท 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใดยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ า 21,000.- บาท 

และคา่วซีา่ 7,800 บาท 

  หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเครือ่งบนิ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิ

มดัจ า 21,000.- บาท และคา่วซีา่ 7,800 บาท 

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวร์

ทัง้หมด  

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลังจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆ เกดิขึน้

และมเีหตทุ าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะ

ไดรั้บการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 
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o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการ

บนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและ

การดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษัิทฯ ใหท้ราบลว่งหนา้

ตัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์เนือ่งจากกฏทางดา้นการรักษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร 

อาจจะไมไ่ดรั้บความสะดวกส าหรับผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศตา่ง ๆ มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนใน

เรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบั

วันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทางออนไลน ์โดยในวันที่

คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่ว

ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดรั้บจากทาง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ 

หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่

มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ ่

ดังนัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร ์

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั  
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2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

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

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

** หมายเหตสุ าคญั  ส าหรบัทา่นทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ่ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 

                             (กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีฯ่กอ่นวา่ไมก่ลบัพรอ้มคณะ ต ัง้แตค่ร ัง้แรกทีต่ดิตอ่) 

1. ต ัว๋ภายในประเทศอเมรกิา ทีท่า่นจะใชเ้ดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงอืน่หลังจากจบโปรแกรมแลว้นัน้ทา่นสามารถที่

จะเลอืกซือ้เอง หรอื ใหบ้รษัิทฯ จัดการใหไ้ด ้แตก่รณุาสอบถามบรษัิทฯ กอ่นวา่ควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ตอ้งรอใหบ้รษิทัฯ 

คอนเฟิรม์วา่ทกุอยา่งเรยีบรอ้ยกอ่นและบอกคณุวา่ออกต ัว๋ภายในอเมรกิาของคณุได!้!!  เพราะในบางกรณี

โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได ้เชน่เปลีย่นเป็นกลับสูก่รงุเทพ จากเมอืงอืน่ๆทีไ่มต่รงตามโปรแกรม  ดงัน ัน้ถา้ทา่นไปซือ้

ต ัว๋ภายในประเทศของอเมรกิา โดยทีบ่รษิทัฯ ยงัไมไ่ดค้อนเฟิรม์ วา่ทกุอยา่งเรยีบรอ้ย  ความเสยีหายตา่งๆ ทาง

บรษิทั จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้   

2.ส าหรบัต ัว๋ภายในประเทศของอเมรกิา ทีท่า่นซือ้น ัน้ เทีย่วบนิของทา่น ควรเป็นเทีย่วบนิทีอ่อก เวลาที่

คณะบนิกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพือ่จะเดนิทางกลับ

กรงุเทพฯ (เทีย่วบนิในประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิกอ่นเวลา 2 ชัว่โมง , ตา่งประเทศ 3 ชัว่โมง) ดังนัน้ ถา้

เทีย่วบนิของทา่นออกเดนิทางกอ่นเวลา  ทา่นจะตอ้งเสยีเงนิคา่น่ังแท็กซีม่าทีส่นามบนิเอง ประมาณ 60 เหรยีญ และทา่น

จะตอ้งสละสทิธิโ์ปรแกรมตา่งๆ ของทวัรท์ีท่า่นไดจ้า่ยเงนิมาแลว้ 

3.เมือ่ทา่นตดัสนิใจแยกกลบัหลงัคณะแลว้ต ัว๋กลบัของทา่นจากอเมรกิาสูก่รงุเทพฯ ทา่นสามารถแจง้วา่

กลับเมือ่ไรกอ่นออกจากเมอืงไทยเทา่นัน้  เพราะถา้หลงัจากเดนิทางแลว้ ต ัว๋ของทา่นไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทาง

ไดอ้กี เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่ าหนดเทา่นัน้  ถา้ทา่นไมเ่ดนิทางทา่นกต็อ้งไปซือ้ตัว๋ใหมก่ลับ

เอง โดยทีต่ ัว๋เกา่ก็ไมส่ามารถรฟีนัเงนิคนืได ้

4.เมือ่ทา่นแยกกลบัหลงัคณะแลว้ ทา่นยงัมตี ัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู ่กรณุาระวังเสมอวา่ตัว๋กลับของทา่นออก

เดนิทางกลับจากเมอืงไหนสูก่รงุเทพ และเวลาเทา่ไร  เพือ่ทีถ่า้ทา่นตอ้งเดนิทางจากเมอืงอืน่เพือ่มาใชต้ัว๋กลับกรงุเทพ 

ทา่นตอ้งมาถงึสนามบนิทีเ่ป็นเมอืงทา่กอ่นกลับกรงุเทพ 4  ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

*** หากทา่นมขีอ้สงสยัประการใด โปรดสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ไดต้ลอดเวลา *** 

หมายเหต ุ 

ส าหรบัทา่นทีไ่มม่วีซีา่ประเทศอเมรกิา 

ขอ้มลูเบือ้งตน้และหลกัฐานการท าวซีา่สหรฐัอเมรกิา 
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ส าหรบัการยืน่วซีา่ประเทศอเมรกิา ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งด าเนนิการยืน่ขอดว้ยตวัเอง ซึง่เป็นกฎของทางสถาน

ฑตู ทา่นสามารถเขา้ไปท าการสมคัรเพือ่ขอยืน่วซีา่ไดท้ี ่ 

https://th.usembassy.gov/visas/ 

** ผูย้ืน่ค ารอ้งทีม่อีายมุากกวา่ 20 ปีขึน้ไป จะตอ้งมคีณุสมบตัขิองตัวเองในการทีจ่ะไดรั้บวซีา่ชัว่คราวประเภทธรุกจิหรอื

ทอ่งเทีย่ว ** 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

1. วซีา่ไมใ่ชเ่ครือ่งหมายรับประกนัการเขา้สหรัฐฯ เจา้หนา้ทีข่องส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรัฐฯ 

(USCIS) ณ ดา่นตรวจจะเป็นผูต้ัดสนิวา่ ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สหรัฐฯ ไดห้รอืไม ่รวมถงึระยะเวลาทีท่า่นมสีทิธิ

พ านักในสหรัฐฯ  

2. อายขุองวซีา่ คอื ระยะเวลาทีท่า่นสามารถใชเ้พือ่เดนิทางไปสหรัฐ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่ผูข้อวซีา่ จะสามารถ

พ านักในสหรัฐฯ ไดต้ามก าหนดระยะเวลาทีร่ะบไุวใ้นวซีา่ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัดสนิของเจา้หนา้ทีส่ านักงานตรวจ

คนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรัฐฯขในการก าหนดระยะเวลาทีท่า่นสามารถพ านักไดใ้นสหรัฐ 

3. ในระหวา่งการเดนิทาง บรษัิทสายการบนิหรอืบรษัิทเรอืทอ่งเทีย่วจะใหท้า่นกรอกแบบฟอรม์ I-94 สขีาวขนาดสัน้ 

ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของทา่น ทา่นจะตอ้งกรอกและลงชือ่ก ากบัในแบบฟอรม์นี ้เมือ่ทา่นเดนิทางเขา้

สหรัฐฯ แบบฟอรม์นีจ้ะถกูตดิดว้ยลวดเย็บกระดาษลงในหนังสอืเดนิทางของทา่น โดยขะมหีมายเหตจุาก 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตสิหรัฐฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลาทีท่า่นมสีทิธพิ านักอยูใ่นสหรัฐฯ 

*** หากทา่นประสงคจ์ะอยูน่านกวา่นัน้ ทา่นจะตอ้งยืน่ค ารอ้งขอ ยดืเวลาการพ านักกบัส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

และสญัชาตสิหรัฐฯ โดยการยืน่ค ารอ้งของทา่นไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งหมายรับประกนัวา่ ระยะเวลาทีท่า่นมสีทิธพิ านักอยูใ่น

สหรัฐฯ จะถกูยดืออกไป 

** ลกูจา้งทีต่อ้งการขอวซีา่เพือ่รว่มเดนิทางไปสหรัฐฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งสง่ส าเนาการจา้งงานพรอ้มกบั

เอกสารค ารอ้งขอวซีา่ ** 

ผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทกุทา่นตอ้งยืน่เอกสารประกอบค ารอ้งขอวซีา่ดงัตอ่ไปนี ้หากยืน่ค ารอ้งไมค่รบถว้น ค า

รอ้งของทา่นจะไมถ่กูพจิารณา.. 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

o โดยนับวันเริม่เดนิทางเป็นหลัก หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอื

เดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แตห่ากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอื

เดนิทาง  

o หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 3 

https://th.usembassy.gov/visas/
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หนา้   

o หากทา่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  

o ทา่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ    

 รปูถา่ยสขีนาด 2.5 นิว้ จ านวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหนา้ สดัสว่นใบหนา้ตอ้งเกนิ 90 เปอรเ์ซ็นต์

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย   

- ฉากหลังสขีาวเทา่นัน้ เนือ่งจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   

- รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดับ 

บดบงัหนา้ตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นดิสหีรอืบิ๊กอายส ์** 

ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 20 ปี  

- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- หากเด็กอายไุมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  

o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 

o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 

o ส าเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  

หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองการท างานของบรษัิททีท่ างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยมรีายละเอยีด

การวันเริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน พรอ้มระบวุันลาและประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทัวร ์โดย

เอกสารตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มระบวุันลาและประเทศ

ทีเ่ดนิทางตามรายการทัวร ์โดยเอกสารตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่พรอ้มใบลาและส าเนาบตัร

ประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพัฒนาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรับรอง

ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมเ่กนิ 3  เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่  

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
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 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดั

หนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อกัษร ชีแ้จงการรับรอง

คา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   

(กรณีนีห้ากความสมัพันธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 

- ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมดุรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืส าเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเด็กเล็ก  

หลกัฐานการเงนิ   

- ใชส้มดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัฉบบัจรงิ พรอ้มถา่ยส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวั

แสดงชือ่เจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถา่ยส าเนาทกุหนา้ยอ้นนหลงั 6 เดอืนและปรบัสมดุอพัเดทไม่

เกนิ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซีา่ พรอ้มส าเนาหนา้บญัชหีนา้แรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัชยีอดเงนิไม่

นอ้ยกวา่หลกัแสน 

- หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่เกา่ทีต่อ่ พรอ้มกบัตัวเลขบญัชี

เงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

- หากรายการปรับสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงั

ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนและปรับยอดใหล้า่สดุไมต่ ่ากวา่ 15 วนันับจากวันนัดหมายยืน่วซีา่ แตห่ากใช ้statement แลว้

ยงัคงไมม่กีารเคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ 

ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลือ่นไหวเนือ่งจากไมไ่ดต้ดิตอ่ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตผุลอืน่ๆ 

ตามแตล่ะบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝาก

ประจ า เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้

บคุคลในครอบครัวดว้ย  แตอ่ยา่งไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตัว

ประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมกีารเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่จะตอ้งท า

จดหมายรับรองการเงนิพรอ้มระบชุือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลักษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา  
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o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัด

ฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก

อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกบัผูป้กครองอืน่โดยระบคุวามสมัพันธแ์ละมเีอกสารชีแ้จงความสมัพันธแ์นบโดยมเีนือ้หายนิดี

ชดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็น

ภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

เพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย และจดหมายชีแ้จงการรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบคุวามสมัพันธเ์ป็นภาษาองักฤษจากบดิา

และมารดา รวมถงึผูป้กครองทีเ่ดนิทางไปดว้ยทา่นนัน้ๆ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็น

ผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี

ซา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้ราบลว่งหนา้ 

แตห่ากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้ัน 

ทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตัวทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
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 *** ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวี

ซา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทัวรอ์อก

เดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  

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

ข ัน้ตอนการใหข้อ้มลูและการนดัยืน่และนดัสมัภาษณ์ 

ทา่นจะตอ้งกรอกขอ้มลูและรายละเอยีดในใบค ารอ้งนีด้ว้ยตวัทา่นเองกอ่นท าการยืน่วซีา่ 

หากทา่นทีไ่มส่ามารถกรอกไดเ้อง ทางบรษิทัทวัรย์นิดใีหค้ าปรกึษาและบรกิาร  โดยจะมคีา่บรกิารซึง่ไมร่วมใน

ราคาทวัร ์กรณุาแจง้ความจ านงตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ และกรอกขอ้มลูใหพ้รอ้มกอ่น เนือ่งจาก ขอ้มลู 

สว่นใหญน่ ัน้เป็นขอ้มลูของผูเ้ดนิทางแตล่ะทา่น ทา่นจะตอ้งใสร่ายละเอยีดใหค้รบถว้นสมบรูณ์ ทาง 

บรษิทัฯ จงึจะด าเนนิการตอ่ใหท้า่นได ้จากน ัน้จงึจะท าการนดัวนัและเวลาในการยืน่ และทา่นสามารถ 

เตรยีมเอกสารตามขอ้มลูเบือ้งตน้พรอ้มกบัคา่วซีา่น ามาในวนัยืน่เอกสารขอวซีา่และพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ 

ขอค าแนะน าเพิม่เตมิ  

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี

ซา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้ราบลว่งหนา้ 

แตห่ากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้ัน 

ทา่นนัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทตูดว้ย  ** 
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 ***   ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวี

ซา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทัวรอ์อก

เดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  ***                       

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

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ
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การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


