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วันแรก
22.00น.
วันที่สอง
02.25 น.
05.35 น.

กรุงเทพฯ
(ไทย-ยูเออี)
พร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภูมิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
กรุงเทพฯ-ดูไบ-ซานฟรานซิสโก-ยอดเขาทวินพีค
(ไทย-ยูเออี-สหรัฐอเมริกา)
ออกเดิ นทางสู ่เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ นที่ EK 371
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
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เดิ นทางสู เ่ มื องซานฟรานซิ สโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 225
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******
ถึง สนามบินซานฟานซิสโก หลังผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านสู ่ ยอดเขาทวินพีค ยอดเขาที่มี
ความสูงเป็ นอันดับ 2 ในเมื องซานฟรานซิสโก ชมทิวทัศน์อนั งดงามของเมื องซานฟานซิสโก
 บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ ีพกั  ณ La Quinta Inn Oakland Airport Coliseum หรื อระดับ
เดียวกัน
ซานฟรานซิสโก-ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก-ฟิ ชเชอร์แมนวาร์ฟ-สะพานโกลเด้นเกท-เฟสโน
(สหรัฐอเมริกา)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่าน ลง
เรื อ ล่ องอ่าวซานฟรานซิ สโก ชมความงดงามของตัวเมื องผ่านชม
เกาะอัลคาทราซ สถานที่ คุ มขังอาชญากรนามระบื อ “อัลคาโปน”
ในอดี ต จากนั้ นนาท่า นสู ่ ฟิ ชเชอร์แมนวาร์ฟ เป็ นศู นย์กลางการ
ท่องเที่ยวเต็มไปด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุ ก พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้า
และเป็ น ที่ตงั้ ของ PIER 39 จุดที่มี สิ งโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อย
ตัวให้ทา่ นอิสระ เลื อกซื้ อสิ นค้าที่ ระลึ ก จากนั้นชมสะพานโกลเด้น
เกทสะพานแขวนที่มีความยาวมากที่สุดในโลก ออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานสเตราซ์ ยาวถึ ง 4,200 ฟุ ต กว้าง
90 ฟุต ให้ทา่ น ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับสะพานแขวน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดิ นทางสู ่ เมืองเฟสโน เป็ นเมื องในรัฐแคลิฟอร์เนี ย สหรัฐอเมริ กา
มีจานวนประชากรประมาณ 505,479 คน ทาให้เฟรสโนเป็ นเมื องที่ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ในรัฐแคลิฟอร์เนี ย และอันดับที่
35 ในสหรัฐอเมริ กา เป็ นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชัน้ ทาให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมื อง
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Wyndham Garden Fresno Airport หรื อระดับเดียวกัน
เฟสโน-บาร์สโตว์เอาเลท-ลาสเวกัส
(สหรัฐอเมริกา)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู เ่ มืองลาสเวกัส (LasVegas) ระหว่างทาง
นาท่านแวะช้อปปิ้ ง ณ บาร์สโตว์เอาเลท (Barstow Factory Outlet) แหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ท่ ีสุดให้ทา่ นช้อปปิ้ งสิ นค้า
ราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงานเชิ ญเลื อกซื้ อสิ นค้านานาชนิ ดพบกับร้านขายเสื้ อผ้าดังๆ อาทิ เช่น ลีวายส์
โปโล ผ้าปูท่ ีนอน เครื่ องนอน เครื่ องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬา รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์ เน็ คไท แว่นตาเรย์แบนด์
กระเป๋ า SAMSONITE เป็ นต้น
**อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็ นการรบกวนการช้อปปิ้ งของท่าน**
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางต่อสู เ่ มื องลาสเวกัส (LasVegas) เป็ นเมื องที่ตงั้ อยูใ่ น มลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริ กา
เป็ นสถานที่ท่ ีชาวอเมริ กนั และคนทัว่ โลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" ( Sin City ) เพราะเมื องทัง้ เมื องเจริ ญเติบโต
ขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน ต่อมาก็ได้พฒั นาไปสูธ่ ุ รกิจบริ การ ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสิ นค้า ศูนย์
ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อา่ อลังการและขนาดใหญ่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Stratosphere Casino หรื อระดับเดียวกัน
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน-SKY WALK-ลาสเวกัส
(สหรัฐอเมริกา)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดิ นทางสู ่ อุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนย่อน อิสระให้
ท่านได้ถา่ ยรู ปเก็บภาพเป็ นที่ระลึ กกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ ีย่ ิงใหญ่แห่งหนึ่ งของโลก ปัจจุ บนั ถูกจัดให้เป็ น
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หนึ่ งในอนุ รักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติแกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่ อปี ค.ศ.1776 แกรนด์แคนย่อน
เกิ ดขึ้ นโดยอิ ท ธิ พ ลของแม่น้ า โคโลราโดที่ ไหลผ่า นที่ ราบสู ง ทาให้เกิ ดการสึ กกร่ อนพังทลายของหิ นอันเป็ นเวลา
225 ล้านปี มาแล้ว เดิ มที แม่น้าโคโลราโดมี สภาพเป็ นลาธารเล็ กๆที่ไหลคดเคี้ ยวไปตามที่ ราบกว้างใหญ่ท่ ี อยู ่ ระดับ
เดียวกับน้าทะเล ต่อมาพื้ นโลกเริ่ มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่ องมาจากแรงดันและ
ความร้อ นอัน มหาศาลภายใต้พ้ ื นโลกท าให้เ กิ ด การเปลี่ ยนรู ปและ
กลายเป็ นแนวเทื อกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทาให้ทางที่ลาธาร
ไหลผ่านมี ความ
ลาดชันและน้าไหลแรงมากขึ้ น พัดเอาทรายและ
ตะกอนไปตามน้าเกิด การกัดเซาะลึ กลงไปทีละน้อยๆในเปลื อกโลก วัด
จากขอบลงไป ก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจ
ลึกว่าสองเท่าของ
ความหนาของเปลื อกโลก ก่อให้เกิดหิ นแกรนิ ตและหิ นชัน้ แบบต่างๆ พื้ นดินที่เป็ นหิ นทรายถูก
น้าและลมกัดเซาะจนเป็ นร้องลึกสลับซับซ้อนนานนับล้านปี เป็ นแคนย่อนงดงามน่าพิศวงเนื่ องจากผลของดินฟ้าอากาศ
ความร้อนเย็นซึ่งมีอิทธิ พลรอบด้าน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นอิสระให้ทา่ นได้เดิ นชมวิ ว
สกายวอล์ค (Skywalk) สิ่ งมหัศจรรย์ยุคใหม่ นาท่านเดินชมวิวของแกรนด์
แคนย่อน บนกระจกแก้ว (รู ปตัวยู) เสมื อนเดินบนอากาศ ชมวิวทิวทัศน์ของ
แกรนด์แคนย่อน จากเบื้ องบนสู เ่ บื้ องล่างผ่านกระจกแก้วที่สามารถรองรับ
น้าหนักได้อย่างปลอดภัย ซึ่ งส่วนของกระจกแก้วได้ย่ ื นออกมาจากหน้าผา
เป็ นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ท่ ีเกิดจากฝี มือมนุ ษย์บรรจงสร้าง น่าประทับใจ
และอัศจรรย์ใจยิ่งนัก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองลาสเวกัส
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Stratosphere Casino หรื อระดับเดียวกัน
ลาสเวกัส-ออนตาริโอ มิลล์ เอาเลท์ มอลล์-ลอสแองเจลิส
(สหรัฐอเมริกา)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดิ นทางสู น่ ครลอสแองเจลิ ส เมื องใหญ่อนั ดับสองของ
สหรัฐอเมริ กาและเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ระหว่างทางให้ทา่ นได้แวะเลื อก
ซื้ อสิ นค้า ณ ออนตาริโอ มิลล์ เอาเลท์ มอลล์ ท่านจะได้ซ้ ื อสิ นค้าทัง้ เสื้ อผ้า รองเท้าและของใช้ ต่างๆมากมายกว่า
200 ร้านค้า อาทิ DKNY ,Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle
Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic , Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss,
Victoria’s Secret, Lego Store พร้อมทัง้ สิ่ งบันเทิงต่างๆมากมาย อาทิเช่น โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร โซนเกมส์ และ
อื่ นๆอีกมาย อิสระให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ ง เลื อกซื้ อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
**อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็ นการรบกวนการช้อปปิ้ งของท่าน**
สมควรแก่เ วลานาท่า นเดิ น ต่อทางสู ่ นครลอสแองเจลิ ส หรื อที่ รู จ้ กั กันในนาม แอล เอ ตัง้ อยู ท่ างตอนใต้ของ
รัฐแคลิ ฟอร์เนี ย เป็ นเมื องศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวฒั นธรรมที่หลากหลาย เพราะมี ประชากรหลายเชื้ อชาติ
อาศัยอยู ่ อีกทัง้ ยังเป็ นเมื องศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิ ง เพราะเป็ นที่ตัง้ ของ ฮอลลิ วูด้ บริ ษัทผู ผ้ ลิ ต
ภาพยนตร์ช่ ื อดังของโลก นอกจากนี้ ลอสแอนเจลิส ยังเป็ นเมื องที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวน
สนุ ก สิ่ งก่อสร้า งสถาปัต ยกรรม พิ พิธภัณฑ์ อาร์ทแกลลอรี่ โรงละคร ห้า งสรรพสิ นค้า รวมทัง้ ร้า นอาหาร บาร์
ไนท์คลับ ที่ชว่ ยสร้างสีสนั ในยามค่ าคื นด้วย เดินทางถึงนครลอสแองเจลิส
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Crowne Plaza Los Angeles International Airport
หรื อระดับเดียวกัน
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ลอสแองเจลิส-ถนนฮอลลีวดู เบเวอร์รี่ฮิลล์-ถนนโรดิโอไดร์ฟ-ไชนี ส เธียร์เตอร์
(สหรัฐอเมริกา)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชม นครลอสแองเจลิ ส มหานครแห่งโลกมายาเมื องใหญ่
อันดับสองของสหรัฐอเมริ กนั ผ่านชมย่านธุ รกิจสาคัญ ย่านไชน่ าทาวน์ ผ่านชม ศาลาว่าการเมื องมิ วสิ คเซ็ นเตอร์
สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้า
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ่ ย่านถนนฮอลลีวูด้
ที่เบเวอร์ร่ ี ฮิ ลล์ ผ่านถนนโรดิ โอไดร์ฟ ถนน ที่รวมแหล่งช้อปปิ้ งหรู หรา
ชมรอยฝ่ ามื อฝ่ าเท้าของดาราดังฮอลลีวูด้ ถ่ายรู ปสัญลักษณ์ของดาราที่
ท่านชื่ นชอบ ณ “ไชนี ส เธี ยร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ท่ ีเก่าแก่ท่ ีสุดของ
ฮอลลีวูด้
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Crowne Plaza Los Angeles International Airport
หรื อระดับเดียวกัน
ลอสแองเจลิส -ยูนิเวอร์เเซล สตูดิโอ-สนามบินลอสแองเจลิส
(สหรัฐอเมริกา-ยูเออี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู ่ โ รงถ่ า ยภาพยนตร์ ฮอลลี วู ด
ยู นิ เ วอร์แ ซล สตูดิ โ อ มี เ นื้ อที่ กว่า 1,000 ไร่ ช มเบื้ องหลัง การถ่า ยท า
ภาพยนตร์ท่ ีโด่งดังทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่ อง
จอว์ส ฉลามยักษ์ ที่ต่ ื นเต้นระทึกใจชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และ
อาคารบ้านเรื อน ที่ ใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์ตา่ งๆ เช่นเจาะเวลาหาอดี ต
บัญญัติ10ประการหรื อสนุ กสนานผจญภัยกับเครื่ องเล่นทันสมัย BLACK TO
THE FUTURE, JURASIC PARK, BLACK DULFและนั่งรถไฟชมรอบ
บริ เวณโรงถ่า ย เสมื อ นท่า นเป็ นผู ก้ ากับ ภาพยนตร์ ชมโชว์ก บั ฉากเสี่ ยง
ตายสตัน้ ท์แมน โชว์วอเตอรเวิลด์ โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู ้
**อิสระอาหาร เที่ยงและเย็น เพื่อความต่อเนื่ องในการเที่ยวที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ**
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบินลอสแองเจลิส
ออกเดิ นทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ นที่ EK218
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
ลอสแองเจลิดไู บ-กรุงเทพฯ
(สหรัฐอเมริกา-ยูเออี)
******* เครื่ องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ ม
บนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
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อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน

8 – 17 ก.ย. 60
22 ก.ย. – 1 ต.ค. 60
13 – 22 ,20 – 29 ต.ค.
60
10 - 19 พ.ย. 60

ราคา

ราคาเด็ก
อายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว

79,900 77,900 20,000
79,900 77,900 20,000
79,900 77,900 20,000

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ กรุ งเทพ-ซานฟานซิสโก/ลอสแองเจอลิส-กรุ งเทพ โดยสายการบิน Emirates
 ค่าที่พกั (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าภาษี สนามบิน
 ค่ารถปรับอากาศพร้อมคนขับรถ บริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าหัวหน้าทัวร์ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 23 กิโลกรัม (2 ใบ ต่อ 1 ท่าน)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก ฯลฯ
 คนขับรถท้องถิ่น (คนละ 3 USD / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 7 วัน)
 ค่าบริการวีซ่าและค่าธรรมเนี ยมวีซ่าอเมริกา ท่านละ 6,000 บาท
เงื่ อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท และค่าธรรมเนี ยมวีซา่ ท่านละ 6,000 บาท (ในกรณี ท่ ีให้
บริ ษทั ดาเนิ นการยื่ น) (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 10,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอมเริกา
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ หรื อไม่ก็
ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
1. ใบกรอกข้อมู ล ส่ ว นตัว โดยทางเราจะเป็ นผู จ้ ดั ส่งใบกรอกข้อมู ลให้ กรุ ณากรอกข้อมู ลตามจริ งทัง้ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน ข้อมูลที่ทา่ นกรอกมีสว่ นสาคัญอย่างมากในการกรอกแบบฟอร์มวีซา่ อเมริ กา หากท่านให้ขอ้ มูล
มาไม่ครบถ้วน ทางบริ ษทั จะไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มในการยื่ นวีซา่ ให้กบั ท่านได้
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิ้ ว นิ้ วจานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและควรมีอายุไม่เกิน 3 เดื อน ท่านสามารถแจ้งร้าน
ถ่ายรู ปว่าถ่ายรู ปเพื่ อทาวีซา่ อเมริ กา 2 x 2 นิ้ ว พื้ นขาว ช่างที่หลาย ๆร้าน จะเข้าใจ และห้ามใส่เครื่ องประดับทุกชนิ ด ทา
ทรงผมเพื่ อให้เห็ นใบหน้า หน้าผากและใบหู อย่างชัดเจน โดยไม่สวมใส่ส่ ิ งต่างๆบนใบหน้าหรื อศรี ษะ รวมทัง้ แว่นตา และ
คอนแทคเลนส์)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดื อนใน
ปัจจุบนั , วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบ
เสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง 6 เดื อน
6. รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดื อน(Statement) พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝาก ประจาหรื อออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6
เดื อน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ น
ว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทาง และสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อน เมื่ อ
กลับสูภ่ ูมิลาเนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว
ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุรายชื่ อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
8. กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณี ท่ ีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่ อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ ีนอ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถู กปฏิ เสธวี ซา่ สถานทู ต ไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระ
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ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั
**หมายเหตุ การอนุมตั ิวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นอยู่กบั สถานทูตและเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเท่านัน้ **

