
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เข้าชม อทุยานแกรนด์แคนยอน ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก  



 
 

เกบ็ภาพความงาม ณ ฮอร์สชูเบนด์ จุดโค้งของแม่นํา้โคโลราโด ทีถู่กนํา้กดัเซาะจนกลายเป็นรูปเกือกม้า  
สัมผสัความงดงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ “แอนทโีลป แคนยอน” 

เข้าชม อทุยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน และ อทุยานแห่งชาติไซออน 

กําหนดการเดินทาง 

15-24 ก.พ.// 14-23 ม.ีค.// 28 ม.ีค.-06 เม.ย.// 25 เม.ย.-04 พ.ค.// 30 พ.ค.-08 ม.ิย. 2563    
(กรุณาสํารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 10 สัปดาห์ เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 

 
วนัที่ 01    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ลอส แองเจลสิ – สวนกริฟฟิธ – ซานต้าโมนิก้า 

ออนตาริโอ      
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์

สายการบินคาเธ่ต์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ (เคาน์เตอร์ M) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก*********  
11.05 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX 750 
15.00 น.       เดินทางถึง ฮ่องกง แวะเปลี่ยนเคร่ือง  
16.35 น.       ออกเดินทางสู่ ลอส แองเจลิส โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX 882 

****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล******************* 
13.05 น. เดินทางถึง เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

นาํท่านเดินทางสู่ “สวนกริฟฟิธ”  (GRIFFITH PARK) ไดช่ื้อวา่เป็นสวนสาธารณะที่เหมาะสาํหรั บการพกัผอ่น
หยอ่นใจของคนทอ้งถ่ิน  ส่วนใหญ่จะมานัง่
ปิกนิค  ทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น การปีนเขา ขี่มา้ 
เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีหอดูดาวใหไ้ดข้ึ้นไป
สาํรวจอีกดว้ย ท่านสามารถชมววิเมือง ลอสแอง
เจลิส จากจุดชมววิน้ี ไดอ้ยา่งชดัเจน เก็บภาพ
ป้ายฮอลลี วูด สญัลกัษณ์ของ มหานครแอล เอ 
ไดจ้ากจุดน้ี นาํท่านเดินทางสู่ชายทะเล  “ซานต้า
โมนิก้า” (SANTA MONICA) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่
ทางตะวนัตกของลอสแองเจลิสเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูติ่ดกบัอ่าวซานตา้โมนิกา้  มี
เมืองลอ้ม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ลอสแองเจลิส - แปซิฟิก
พาลิเสดส์ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เมืองเบ
รนทว์ดู ทางทิศเหนือเวสตล์อสแองเจลิส ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มาร์วสิตาทางทิศ
ตะวนัออกและเวนิสติดทางทิศตะวนัออกเฉียง
ใต ้และมีทะเลลอ้มรอบ 1 ดา้น คือมหาสมุทรแป



 
 

ซิกติดทางทิศตะวนัตกดว้ยพื้นที่มากกวา่ 8,800 ไร่ของภูมิประเทศอนัเขียวขจี อีกทั้งยงัเป็นสวนสาธารณะ
เทศบาลที่ใหญ่เป็นอนัดบั 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา  จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองออนตาริโอ ” 
(ONTARIO) 

 
คํา่               บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  
พกัที่ :  HOMEWOOD SUITES BY HILTON ONTARIO-RANCHO CUCAMONGA       หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วนัที่ 2     ออนตาริโอ – ลาสเวกสั  – พรีเมี่ยม เอาท์เลต 
เช้า               บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นาํท่านออกเดินทางสู่  “เมืองลาสเวกัส ”  (LAS VEGAS) (ระยะทาง 359 กม. ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง 45 นาที) ผา่นภูมิประเทศที่
เป็นภูเขาและทะเลทรายอนักวา้งใหญ่ของ
รัฐเนวาดา้ เมืองลาสเวกสั เป็นเมืองที่ตั้งอยูใ่น
มลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาว
อเมริกนัและคนทัว่ โลก ใหฉ้ายาวา่ “เมืองแห่ง
บาป” (SIN CITY) ลาสเวกสัเป็นสถานที่ที่มี
ลกัษณะพเิศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโต
ขึ้นมาจากความกา้วหนา้ของกิจการการพนนั
เป็นแรงดึงดูดหลกัใหน้กัท่องเที่ยวหลัง่ไหลเขา้มาต่อมาก็ไดพ้ฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม 
ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่
มากกวา่ที่อ่ืนในโลก และจะหาไดค้่อนขา้งยากที่จะมีบ่อนการพนนั และโรงแรม มารวมตวักนัอยา่งแน่นหนา
ในบริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ “FASHION OUTLETS OF LAS VEGAS” เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง OUTLETS ที่ดีที่สุดและ

ใหญ่ที่สุดในเมืองลาสเวกสั ที่น่ีมี สินคา้แบรนดเ์นมครบครัน ราคาถูก ดีไซน์ใหม่ทนัสมยั ใหเ้ลือกมากมาย เช่น 
ALDO , ADIDAS , COACH , BURBERRY , LACOSTE , DIESEL , MICHAEL KORS, CALVIN KLEIN , 
DKNY , LEVI’S   

*** อสิระอาหารคํา่เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง  *** 
                    กิจกรรมหลงัทานอาหารคํ่า ท่านจะเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้นา้โรงแรมแต่ล่ ะแห่งในยา่น ถนน STRIP ของลาสเวกสั 

เช่น โชวภู์เขา  ไฟระเบิดท่ี MIRAGE, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม  TREASURE ISLAND, โชวน์ํ้ าพุเตน้ระบาํท่ี BELLAGIO ฯลฯ 
ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE, ชมหน่ึงในพระพรหมของ
ไทยซ่ึงตั้งอยูท่ี่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชยัซ่ึงจาํลองจากปารีส หรือ สัมผสัประสบการณ์ชมวิวมุม
สูง 550 ฟุต จากชิงชา้สวรรค ์(HIGH ROLLER) ของลาสเวกสั พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ดว้ย  

(ท่านสามารถซ้ือรายการโชวพ์เิศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์) 

พกัท่ี :      BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                   หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

วนัที่ 3     ลาสเวกสั – อุทยานแห่งชาติไซออน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติไซออน ”  (ZION NATIONAL PARK) (ระยะทาง 263 กม . ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง  50 นาที) แหล่งท่องเที่ยว ที่มีช่ือเสียง มากแห่งหน่ึงของรัฐยู ทาห์ 
(UTAH) เป็นอุทยานแห่งชาติทางตะวนัตก
เฉียงใตข้องสหรัฐอเมริกา โดยแต่เดิมนั้น
อุทยานมีช่ือวา่ MUKUNTUWEAP 
NATIONAL MONUMENT และไดมี้การ
เปล่ียนเป็นอุทยานแห่งชาติไซออนในปี 
1918 อุทยานแห่งชาติไซออน พื้นที่ 593 
ตารางกิโลเมตร โดย ไซออน (ZION) เป็นคาํ
ในภาษาฮิบรู โบราณ หมายถึง สถานที่หลบล้ี
ภยั โดยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นภูมิทศัน์ทะเลทราย ประกอบไปดว้ยภูเขา หนา้ผาหินทราย หุบ
เขาลึก ที่ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลทรายกนักวา้งใหญ่  เป็นจุดหลายปลายทางยอดนิยมสาํหรับนกัท่องเที่ยวที่ช่ืน
ชอบการเดินป่าและปีนเขา  สาํหรับการท่องเที่ ยวในอุทยานแห่งชาติไซออน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํคญัที่คุณ
จะตอ้งไม่พลาดไปเยอืน คือ หุบเขาไซออน  หรือ ไซออน แคนยอน (ZION CANYON) แคนยอนที่มีความยาว 
ประมาณ 15 กิโลเมตร และลึก ประมาณ 800 เมตร ต่ืนตาไปกบัความงดงามของทศันียภาพหนา้ผาหินทรายที่ตั้ง
สูง 2,000 ถึง 3,000 ฟุตจากพื้นหุบเขา ลึก  นาํท่านเขา้สู่ “ไซออน แคนยอน วิลเลจ ” (ZION CANYON 
VILLAGE) ทางเขา้สู่อุทยานอีกทั้งยงัเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านเขา้สู่ “ศูนย์ บริการ นักท่องเที่ยว ไซ

ออน”  (ZION NATIONAL PARK VISITOR 
CENTER) ตั้งอยูเ่มืองสปริงเดล 
(SRINGDALE)  รัฐยทูาห์ (UTAH) เป็นหุบ
เขารูปตวัว ีซ่ึงเกิดจากการกดัเซาะชั้นหินทราย
ของแม่นํ้ าเวอร์จ้ิน (VIRGIN RIVER) 
จุดเร่ิมตน้ของการเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติไซ
ออน  จากนั้น นาํท่านชม  “บังลังก์ขาว ” 
(GREAT WHITE THRONE) ภูเขาหินทรายสีขาวในอุทยานแห่งชาติไซออน  มีความสูง 2,400 ฟุต ซ่ึงตั้งอยูใ่น
เขตวอชิงตนัทางตะวนัตกเฉียงใตข้องรัฐยทูาห์สหรัฐอเมริกา  

คํา่               บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  



 
 

พกัที่ :     QUALITY INN BRYCE CANYON HOTEL                   หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 4     ไบร์ซ แคนยอน –  ฮอร์นชูเบน – เพจ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นาํท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน” (BRYCE CANYON NATIONAL PARK) เป็นอุทยานที่
ตั้งอยูท่างตอนใตข้องรัฐยทูาห์ (UTAH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงอยูเ่หนือระดบันํ้ าทะเลถึง 8,000-9,000 ฟุต 
(2,400-2,700 เมตร) เกิดขึ้นมากวา่หม่ืนปีจากการเผชิญกบัสภาพดินฟ้าอากาศที่รุนแรงในพื้นที่สูงชนัและเกิด
การถูกกดัเซาะโดยแม่นํ้ าและหิมะ จึงเกิดไบร์
ซแคนยอนขึ้น ชาวอินเดียนแดง เรียกที่น่ีวา่หิน
แดง (RED ROCK) เอกลกัษณ์ของไบรซ์แคน
ยอนคือ  แท่งหินยอดแหลมๆ เรียกวา่ ฮูดู 
(HOODOOS) ที่ขึ้นเรียงกนัเป็นแนว มีรูปร่าง
รูปทรงแปลกประหลาดตาํนานของพวก
อินเดียนแดงกล่าววา่ แท่งหินเหล่าน้ีเกิดจาก
มนุษยท์ี่ตอ้งคาํสาปกลายเป็นหิน ไบรซ์แคน
ยอน ประกอบดว้ยหินทรายสลบัหินดินดาน ตั้งแต่ยคุครีเทเชียสถึงช่วงตน้ของมหายคุซีโนโซอิก ตกสะสมตวั
ในสภาพแวดลอ้มแบบทะเลสาบ ขนาดใหญ่ จนกระทัง่นํ้ าต้ืนขึ้นเร่ือยๆ เป็นเวลาหลายลา้นปี ทาํใหเ้ร่ิมมีการ
กร่อนของแม่นํ้ าที่ไหลผา่นชั้นหิน ร่วมกบัการ
ยกตวัของพื้นดินขณะเกิดเทือกเขารีอกก้ี (70-
50 ลา้นปีก่อน ) จากนั้นก็มีการยกตวัของ
เปลือกโลกอีกคร้ัง และทาํใหเ้กิดที่ราบสูง
โคโลราโดเม่ือ 16 ลา้นปีก่อน การยกตวัทาํให้
หินเร่ิมมีการแตกตามแนวด่ิง ซ่ึงทาํใหง่้ายต่อ
การถูกกร่อน จนกลายเป็นแท่งเสาสวยงามใน
ปัจจุบนั สีนํ้ าตาลแดง สีชมพ ูและสีแดงไดจ้าก
แร่ฮีมาไทต ์(HEMATITE) ซ่ึงมีธาตุเหล็กเป็นองคป์ระกอบ ส่วนสีเหลือไดจ้ากแร่ลิโมไนต ์ (LIMONITE) ส่วน
สีม่วง ไดจ้ากแร่ไพโรลูไซต ์(PYROLUSITE) หินแต่ละชั้นมีความทนทานต่อการกร่อนแตกต่างกนั ทาํใหเ้สา
หินมีลกัษณะเป็นปลอ้งๆ และเวา้ตรงส่วนที่หินผพุงัง่าย   นาํท่านชมจุดชมววิหลกั SUNRISE POINT จุดชม
พระอาทิตยข์ึ้น เม่ือแสงอาทิตยส์าดส่องมาท่านจะไดช้มอฒัจนัทร์อนัตระการตา, ชม THOR’S HAMMER หรือ
ปล่องไฟนางฟ้า, จุดชมววิ INSPIRATION ท่านจะไดช้มความงดงามที่แตกต่างกนั ,  
และ BRYCE POINT เป็น 1 ในทิวทศัน์ที่สวยงามที่สุดของอฒัจนัทร์และความมหศัจรรยข์องที่น่ี BRYCE 
POINT มีช่ือเสียงในเร่ืองพระอาทิตยข์ึ้น 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 



 
 

 
 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ “ฮอร์สชู

เบนด์ ”  (HORSESHOE BEND) (ระยะทาง 
254 กม. ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
3 ชัว่โมง ) นาํท่านสู่  “ ฮอร์สชูเบนด์ ” 
(HORSESHOE BEND) จุดโคง้ของแม่นํ้ า
โคโลราโด ที่ถูกนํ้ ากดัเซาะจนกลายเป็นรูป
เกือกมา้สีเขียวมรกตโอบลอ้มกบัแก รนดแ์คน
ยอนหินทราย  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่าน
เดินทางสู่  “เมืองเพจ ” (PAGE) ตั้งอยูท่างตอนบนของ รัฐแอริโซนา (ARIZONA) เป็นเมืองที่เรียกวา่เป็นเมือง
ตน้นํ้ าของแกรนดแ์คนยอน 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :        BEST WESTERN PLUS AT LAKE POWELL                                     หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 5      เพจ – แอนทีโลป แคนยอน – BEARIZONA WILDLIFE PARK – เซาท์ริม   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นาํท่านเดินทางสู่  “แอน ทีโลป แคนยอน ” (ANTELOPE CANYON) แอน ทีโลปแคนยอน  (ANTELOPE 
CANYON) ตั้งอยู่ ใน รัฐอริโซน่า 
สหรัฐอเมริกา  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํคญั
ในพื้นที่ของชนเผา่นาวาโฮ หุบเขาที่สวยงามน้ี 
เกิดจากการทาํลายและกดัเซาะทางธรรมชาติ
คือ กระแสนํ้ า และลม โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในช่วงฤดูมรสุม กระแสนํ้ าไดไ้หลดว้ย
ความเร็วในขณะที่ไหลผา่นก็ไดก้ดัเซาะหิน
ทรายออกไป ทาํใหเ้กิดความลึก เรียบ และรอย
เสน้ในลกัษณะร้ิวไหลที่ผวิของหิน  โดยในแต่
ละฤดูกาลภูเขาหินทราย จะมีสีสนัที่แตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัการหกัเหของแสงในแต่ละวนั  แอนทีโลปแคนยอน  
แบ่งเป็นสองส่วนคือ ช่วงบนอพัเพอร์แอนเทอโลปแคยอน (UPPER ANTELOPE CANYON) และช่วงล่าง โล
เวอร์แอนทีโลปแคนยอน (LOWER ANTELOPE CANYON) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ BEARIZONA WILDLIFE PARK มีพื้นที่ประมาณ 160 เอเคอร์ ตั้งอยูใ่จ

กลางของแอริโซนาตอนเหนือ 
(ARIZONA)  และตั้งอยู่
ท่ามกลางป่าสงวนแห่งชาติ  
นกัท่องเที่ยวจะนัง่รถผา่นป่า
สนกวา่ 3 ไมล ์เพือ่ชมสตัวใ์น
อเมริกาเหนือที่อยูอ่าศยัตาม
ธรรมชาติ   ใหท้่านไดส้มัผสั
กบัสตัวป่์ามากมาย พร้อมการ
เดินทางที่แสนต่ืนเตน้ นัง่รถ
ชมววิอนังดงามและชมสตัว์
ป่ามากมายตามถ่ินที่อยูใ่น
ธรรมชาติ อาทิ ควายไบซนั  แพะภูเขา  หมาป่า หมีดาํ  จากนั้น นาํท่านชม FORT BEARIZONA สตัว์
หลากหลายที่จดัแสดงใหท้่านไดช้ม นาํชม BIRDS OF PREY ท่านจะไดพ้บกบันกัล่าเหยือ่ เช่น เหยีย่ว เหยีย่ว
ภูเขา และนกฮูก ที่ทางสวนสตัวไ์ดจ้ดัแสดงใหท้่านไดช้ม 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารอาหาร  

พกัท่ี :        RAMADA BY WYNDHAM WILLIAMS/GRAND CANYON AREA     หรือท่ีพกัระดับใกล้เคียง 

วนัที่ 6     เซาท์ริม – อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน – ลาฟลนิ   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นาํท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน” (GRAND CANYON) (ระยะทาง 97 กม. ใชร้ะยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง  15 นาที)  ฝ่ัง SOUTH RIM ความมหศัจรรย์  ทางธรรมชาติที่ยิง่ใหญ่แห่งหน่ึง
ของโลก ปัจจุบนั ถูกจดัใหเ้ป็น
หน่ึงในอนุรักษส์ถานของโลก
ตามมติของ  สหประชาชาติ แก
รนดแ์คนยอนถูกคน้พบเม่ือปี
ค .ศ .1776 ปี ซ่ึงเกิดขึ้นโดย
อิทธิพลของแม่นํ้ าโคโลราโดที่
ไหลผา่นที่ราบสูง ที่ถูกกดัเซาะ
จนก ลายเป็นรูปเกือกมา้  ให้
ท่านไดช้มความสวยงามภูเขา
หินทราย ไดเ้วลาอนัสมควร นาํ
ท่านเดินทางสู่ หุบเขาแกรนดแ์คนยอนอนัโด่งดงั  นาํท่านเดินทางสู่  SOUTH RIM TRAIL นําท่านสู่ 



 
 

 
 
ศูนย์บริการข้อมูล นําท่านเก็บภาพความสวยงามของ MATHER POINT AMPHITHEATER ซ่ึงเป็นจุดชม
ววิคลา้ยกบัโรงละครยคุโบราณ  และ MATHER POINT OVERLOOK จุดชมววิที่มีเน้ือที่ยืน่เขา้ไปดา้นใน
ของแคนยอน  จากนั้น นาํชม POWELL POINT จุดชมววิแห่งน้ี ตั้งช่ือเพือ่เป็นเกียรติแก่ จอห์นเวสลีย์พาวเวลล์  
(JOHN WESLEY POWELL) ผูค้น้พบแกรนดแ์คนยอน ในปี ค.ศ. 1869 จากการล่องเรือสาํรวจกบัคณะทั้งหมด 
จุดชมววิน้ีเป็นหนา้ผาที่ยืน่เขา้ไป สามารถชมววิไดเ้กือบ 360 องศา  จากนั้น นาํท่านชม POWELL POINT ซ่ึง
ถูกสร้างขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์หินแกรนิตใหก้บัจอห์นเวสลียพ์าวเวลล์  เพือ่ราํลึกถึงการสาํรวจสองคร้ังแรกของ
เขาในแม่นํ้ าโคโลราโดในปี ค .ศ. 1869 และ นาํชม MOHAVE POINT หรือ MOJAVE POINT จุดชมววิที่
สามารถมองเห็นแม่นํ้ าโคโลราโด จากนั้น นาํท่านสู่ จุดชมวิวริมถนน (DESSERT VIEW DRIVE) เป็นหน่ึงใน
จุดชมววิที่สาํคญัทางทิศใต ้ ทาํหนา้ที่ เป็นพื้นที่ของอุทยานเพราะมีทางเขา้ศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยวและสถานี
เรนเจอร์ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองลาฟลิน ”  (LAUGHLIN) (ระยะทาง 380 กม. ระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ  4 ชัว่โมง 20 
นาที )  ตั้งอยูใ่นรัฐเนวาดา 
(NEVADA) ตั้งอยูท่างตอนใต้
ของลาสเวกสัประมาณ 140 
กิโลเมตร เมืองลาฟลิน ไดต้ั้งช่ือ
ตาม ดอน ลาฟลิน (DON 
LAUGHLIN) ชาวพื้นเมืองที่ซ้ือ
ที่ดินทางตอนใตข้องรัฐเนวาดา 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารอาหาร  

พกัท่ี :        HARRAH’S LAUGHLIN CASINO & HOTEL                                     หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 7     ลาฟลนิ – บาร์สโตร์ – BARSTOW SHOPPING OUTLET – ลอสแองเจลสิ    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองบาร์สโตร์ ” (BARSTOW) (ระยะทาง 274 กม. ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ  3 
ชัว่โมง 10 นาที) เป็นเมืองในซาน เบอร์นาดิโน (SAN BERNARDINO) รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา 

อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง BARSTOW SHOPPING OUTLET ตามอธัยาศยั ซ่ึงมีสินคา้หลากหลายแบรนดใ์ห้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือ อาทิ OASICS, BALLY, BANANA REPUBLIC, CALVIN KLEIN, COACH, GAP, GUESS 
FACTORY, KATE SPADE, KIPLING, LACOST, SAMSONITE, SWAROVSKI, TOMMY HILFIGER เป็น
ตน้  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ ลอสแอนเจลิส (ระยะทาง 175 กม. ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ  
1 ชัว่โมง 50 นาที) 



 
 

 
 
คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     HOLIDAY INN LA MIRADA                                     หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่ 8      ลอส แองเจลสิ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นาํท่าน  ชมมหานครลอสแองเจลิส  (LOS 

ANGELES) ( L.A. ) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ที่มี
ประชากรมากที่สุดอนัดบั  2 ใน สหรัฐอเมริกา  
และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ  
วฒันธรรม  และการบนัเทิงลอสแองเจลิส  
ตั้งอยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ช่ือเมืองลอสแอง  

เจลิสมาจากคาํ  วา่โลสองัเคเลส  ( LOS 
ÁNGELES)  ชมบริเวณไชนีส  เธียเตอร์  
(CHINESE THEATRE) ซ่ึงท่านจะไดถ่้ายรูปกบัรอยมือ  รอยเทา้ของเหล่าดาราช่ือดงั  ที่ประทบัไวพ้ร้อมช่ือ
จารึกของดาราตุก๊ตาทองบนถนนฮอลลีวูด้  นาํท่านชม  ฮอลีวูด วอล์ก  ออฟ เฟม (HOLLYWOOD WALK OF 
FAME) เป็นทางเทา้ที่อยูส่องขา้งทางถนนฮอลลีวดู บูเลวาร์ด ในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และไวน์ สตรีท ในทิศ
เหนือ-ใต้ ตั้งอยูใ่นฮอลลีวดู  ลอสแอนเจลิส  รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา  เป็นระยะทางเดินเทา้ทั้งส้ิน  3 1/2 
ไมล ์ฮอลลีวดู วอลก์ ออฟ เฟม ประดบัดว้ยแผน่หินตบแต่งเป็นรูปดาวหา้แฉก  จาํนวนมากกวา่  2000 ดวง จารึก
ช่ือ ของนกัแสดงและบุคคลที่มีช่ือเสียงในวงการมายา  จาก  5 วงการ  ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด  สาํหรับผูไ้ดรั้บ
คดัเลือก ใหจ้ารึกช่ือ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทศัน์ /วงการดนตรี / วงการวทิย ุ/ วงการละครเวที 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่าน  ผ่านชม  ย่านธุรกิจสําคญั  ย่านไชน่า
ทาวน์  ศาลาว่าการเมือง  มิวสิคเซ็นเตอร์  ถนน
ฮอลลีวู้ด  เบเวอร์ร่ีฮิลล์  ถนนโรดิโอ  ไดร์ฟ  
(RODEO DRIVE) จากนั้น นาํท่านสู่  ย่าน  
BEVERLY HILLS ซ่ึงเป็น ยา่นชอ้ปป้ิงที่
หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกนัน้ียงัเป็นยา่นที่
มีดาราฮอลิวูด้ อาศยัอยูม่ากมาย อิสระใหท้่านช้
อปป้ิงตามอธัยาศยั ที่ ยา่นเบเวอร์ร่ีฮิลล ์จากนั้น 
นาํท่าน เดินทางสู่ “เดอะ โกรฟ” (THE GROVE) แหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงที่มีช่ือเสียงอีกแห่ง หน่ึงของ
แอลเอ ถูกสร้างขึ้นเม่ือปี 2002 อิสระใหท้่านไดเ้ดินเลือกซ้ือสินคา้ ฟาเมอร์ มาร์เก็ต แหล่งรวมสินคา้พื้นเมือง  

 
 



 
 

 
 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  
ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลอส แองเจลิส 

23.35 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX 881 

วนัที่ 9     ลอส แองเจลสิ – ฮ่องกง (ต่อเคร่ือง)  
*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *** 

วนัที่ 10   ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  
07.30 น. เดินทางถึง ฮ่องกง แวะเปลี่ยนเคร่ือง   
08.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX 717 
10.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการ
บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย   ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้นํา
ทวัร์ มอีาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 

 
 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

15-24 ก.พ. // 14-23 ม.ีค. // 
28 ม.ีค.-06 เม.ย. 2563 

85,900 85,900 81,900 25,900 

25 เม.ย.-04 พ.ค. //  
30 พ.ค.-08 ม.ิย. 2563 

87,900 87,900 83,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

หมายเหตุ : โรงแรมในประเทศอเมริกา ไม่มีบริการห้องพกัสําหรับ 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ส่วนใหญ่เป็น 
ห้องพกัแบบเตียงคู่ (TWN) กรุณาสอบถามข้อมูลเพิม่เติมจากเจ้าหน้าท่ี  

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- ลอส แองเจลิส- กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในอเมริกา ไม่อนุญาตใหพ้นกังาน 

ขบัรถ ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  



 
 

 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่
ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ  

1,000,000 บาท  (ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพิม่ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษนีํ้ ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณา
หรือไม่ก็ตาม ท่านละ 8,500 บาท 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้
มาในโรงแรมที่พกั และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถท่านละ 5 USD / ท่าน / วนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 

 
เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง PASSPORT  มายงั

บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์แล ะเหตุสุดวสิยั
บางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 



 
 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางอเมริกา ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปีอเมริกา ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงค์
จะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-
60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในอเมริกา  ค่าห้องพกัในการเขา้พกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํ
ห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่าน
ทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการต่อรองระหว่างบริษทัฯกบัแลนดโ์อเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ีพกั
ต่างประเทศเพ่ือท่ีจะไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้เป็นสาํคญั)  

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรง

กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เดก็ตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั

ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


