รหัสทัวร์ : THW6-CX-US-10APR-19APR20

ล่องเรื อชมความงดงามของทะเลสาบทาโฮและทิวทัศน์ ของภูเขาที่เรียงรายอย่ างสวยงาม
เข้ าชมความสวยงามของนา้ ตกผ้ าคลุมหน้ าเจ้ าสาวและน้าตกโยเซมิติ ณ อุทยานแห่ งชาติโยเซมิติ
ชมความยิง่ ใหญ่ ของแกรนด์แคนยอนสิ่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (WEST RIM)
นาท่ านชม โรงถ่ายยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ และสนุกสนานกับเครื่ องเล่นมากมาย
อิสระช้ อปปิ้ งอย่างจุใจ ณ ซิทาเดล เอาทเลท และ ลาส เวกัส พรีเมี่ยม เอาท์ เลท

รหัสทัวร์ : THW6-CX-US-10APR-19APR20

กาหนดการเดินทาง
10-19 เมษายน 2563
( กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า )
วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย.63(1) ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ฮ่ องกง – ซาน ฟรานซิสโก
ยอดเขาทวินพีค – ลอมบาร์ ด สตรีท – รถรางชมเมือง
05.00 น.
08.15 น.
12.10 น.
14.00 น.

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4 ประตู 6
เคาน์ เตอร์ สายการบินคาเธ่ ต์ แปซิฟิค (เคาน์ เตอร์ M)
ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CX 700
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (แวะเปลีย่ นเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CX 870

****************** บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตสากล*******************
11.35 น.

คา่

เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา นาท่ านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย ซึ่งเป็ นเมืองที่มี
ความหนาแน่นของประชากรเป็ นอันดับสองของประเทศ นาท่านขึ้นสู่ “ยอดเขาทวินพีค” (TWIN PEAK) ให้
ท่านได้ชมทิว ทัศน์ อนั งดงามของกรุ งซานฟรานซิ สโก แบบวิว PANORAMA จากนั้น นาท่ านชม “ถนน
ลอมบาร์ ด ” (LOMBARD STREET) เป็ นถนนที่ค ด
เคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อ
เชื่ อ มถนนไฮด์ (HYDE) กับ ถนนลี เ วนเวิ ร์ ท
(LEAVENWORTH)โดยไต่ ล งมา ตามเนิ น ชัน 40
องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่าง
โค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมีบนั ไดคนเดิน
2 ข้า งทาง ชมสะพานแขวนโกลเด้น เกท ผลงาน
วิศวกรรมอันล้าเลิศปลายยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์ มานน์สเตร๊ าซ์ ให้ท่านถ่ายรู ป
เป็ นที่ ร ะลึก กับสะพานแขวนที่ยาวที่ สุดในโลก จากนั้น น าท่ าน นั่ งรถรางเที่ยวชมเมื องซานฟรานซิสโก
(CABLE CAR) ซึ่งถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิส โก รถรางนี้ ถือเป็ นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1873 ซึ่ ง เป็ นรถรางที่ เ ก่ า เก่ า ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งของโลก มี ล ัก ษณะคล้า ยตู ้ร ถไฟ วิ่ ง ให้ท่ า นสัม ผัส
ประสบการณ์และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองซาน ฟรานซิสโก
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคารจีน

พักที่ : CROWNE PLAZA SILICON VALLEY N-UNION CITY HOTEL หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

รหัสทัวร์ : THW6-CX-US-10APR-19APR20

วันเสาร์ ที่ 11 เม.ย.63(2) ซาน ฟรานซิสโก – ล่ องเรื อชมอ่ าวซานฟรานซิสโก – ชมเมือง
สะพานโกลเดนเกรท – คาร์ สัน ซิตี้
เช้ า

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านเที่ยวชม เมืองซาน ฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมล
รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็ นเมืองที่มีความหนาแน่ นประชากรเป็ น
อันดับสองของประเทศ นาท่ านเดินทางสู่ ท่ าเรื อล่ องชมความ
งามของอ่ าว ซานฟานซิ สโก ท่ านจะเห็ น สะพานโกลด์เดน
เกท อย่างชัดเจน ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส คุกเกาะที่มีชื่อเสี ยง
โด่งดังไปทัว่ โลก เกาะอัลคาทราซ หรื อ เดอะร็ อค เกาะนี้ เคย
เป็ นสถานที่ต้งั ประภาคาร และป้ อมปราการของกองทัพ และ
ยังเป็ นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลังจากนั้น เกาะอัลคาทราซ ก็
กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากเกาะแห่งนี้ต้งั อยูโ่ ดดเดี่ยว
กลางอ่าวตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ าที่มีอุณหภูมิเยือกแข็ง
และคลื่นลมแรง เกาะอัลคาทราซ จึงได้รับการพิจารณาให้ใช้
เ ป็ น ที่ คุ ม ขั ง นั ก โ ท ษ ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ห ล บ ห นี ไ ด้
FISHERMAN’S WHARF ฟิ ชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็ นเหมือนสะพานปลา ท่าเรื อ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟราน
ซิสโก และสะพาน GOLDEN GATE ผลงานวิศวกรรมอันล้าเลิศปลายยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย
นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊ าซ์ ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันกับ
SAN FRANCISCO PIER 39 คือ CANNERY และ GHIRARDELLI SQUARE ซึ่งเป็ นแหล่งทัวร์ ที่เต็มไปด้วย
นักท่องเที่ยวและได้เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองคาร์ สัน” (CARSON CITY) (ระยะทาง 355 กม. / ใช้ระยะเวลา 4 ชัว่ โมง 10 นาที) ซึ่ง
เป็ นเมืองใหญ่ที่สุด และเป็ นเมืองหลวงของรัฐเนวาดา
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

HAMPTON INN & SUITES CARSON CITY หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เที่ยง
บ่าย

รหัสทัวร์ : THW6-CX-US-10APR-19APR20

วันอาทิตย์ ที่ 12 เม.ย.63(3) คาร์ สัน – ล่ องเรื อทะเลสาบทาโฮ – โมเดสโต้
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบทาโฮ” (TAHOE
LAKE) เป็ นทะเลสาบอัลไพน์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ทวีปอเมริ กาเหนื อ อยู่ที่ความสู ง 1,897 เมตร
เหนือเทือกเขาเซียร์ราเนวาดาในทางตะวันตก
ของสหรั ฐอเมริ ก าซึ่ งอยู่ระหว่างเขตแดนรั ฐ
แคลิ ฟ อร์ เ นี ย และรั ฐ เนวาดา มัน เป็ นที่ รู้ จ ัก
อย่างแพร่ หลายในฐานะที่เป็ นหนึ่ งในสถานที่
ที่ ง ดงามที่ สุ ด ในโลก อิ ส ระให้ ท่ า นชื่ น ชม
ทัศนียภาพอันงดงามและน้ าทะเลสาบอันใสสะอาด จากนั้น นาท่าน ล่องเรื อทะเลสาบทาโฮ (LAKE TAHOE)
เพื่อดื่มด่ากับความงามของเทือกเขาอัลไพน์ที่ EMERALD BAY ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของ
ทะเลสาบ ในขณะที่คุณเหิ นข้ามน้ าไปใน M.S. DIXIE II ชื่นชม SIERRA NEVADAS โดยรอบและล่องเรื อ
ผ่านเกาะ FANNETE EMERALD BAY ซึ่งเป็ นเกาะเดียวของทะเลสาบรวมทั้งปราสาท VIKINGSHOLM ซึ่ง
เป็ นบ้านที่ไม่ซ้ ากันบน ชมทิวทัศน์ตระหง่านของภูเขาที่เรี ยงรายอย่างสวยงาม

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ า นสู่ “เมื อ งโมเดสโต” (Modesto)
(ระยะทาง 247 กม. // ระยะเวลาในการเดิน ทาง 2
ชั่วโมง 50 นาที ) เปรี ยบเสมือนปากประตู สู่ อุทยาน
แห่ ง ชาติโ ยเซมิติ ตลอดการเดิ นทางจะเป็ นเทื อกเขา
หิมะ ที่สลับซับซ้อนและสวยงามมาก ซึ่งอาจจะได้เห็น
เทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะบางส่ วนและป่ าไม้ที่เขียว
ขจีบางส่วนด้วย เดินทางถึงเมืองโมเดสโต
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

คา่

พักที่: SPRING HILL SUITES BY MARRIOTT MODESTO HOTEL หรื อระดับใกล้ เคียง

รหัสทัวร์ : THW6-CX-US-10APR-19APR20

วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย.63(4) โมเดสโต – โยเซมิติ – เฟรสโน่
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าชมอุทยานแห่ งชาติ โยเซมิติ (YOSEMITE
NATIONAL PARK) (ระยะทาง 194 // ระยะเวลาใน
การเดินทาง 2 ชัว่ โมง 40 นาที) ตั้งอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา
ได้รับการประกาศให้เป็ นอุทยานแห่ งชาติ โดยมีนัก
อนุรักษ์ธรรมชาติ ชื่อจอห์น มุยร์ (JOHN MUIR) เป็ น
ผูผ้ ลักดันอุทยานแห่ งนี้ อีกทั้ง ได้ถูกจัดให้เป็ นมรดก
โลกและเมื่อปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) อุทยานแห่ งชาติ
โยเซมิติ กิน พื้น ที่ในบริ เวณเทื อกเขาเซีย ร์ ร า เนวาดา
(SIERRA NEVADA) ที่ รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย มี พ้ื น ที่
ทั้งหมด 3,081 ตร.กม. พื้น ที่ ต้ งั อยู่ที่ร ะดับความสู ง
ระหว่าง 600-4,000 ม. โยเซมิติ เป็ นที่ รู้จกั ในชื่อของ
หน้าผาหิ น แกรนิ ต ยอดเขา “ฮาล์ ฟ โดม” (HALF
DOME) ภู เขาหิ นแกรนิ ต ที่เป็ นรู ปครึ่ งภูเขาที่ เกิด ขึ้ น
ตามธรรมชาติ เรี ยกได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญที่สุดของโยเซมิติ สู งถึง 8,842 ฟุต จากฐานถึงยอด ยังเป็ นที่
ถกเถียงว่าครึ่ งโดมนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็ นเต็มโดมหรื อไม่ เสมือนหนึ่งว่าใครเอามีดผ่าโดมลูกแตงโมออกเป็ นสอง
ซีก ทิ้งไว้ให้เราได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่เพียงซีกเดียว ชมหน้าผาแบบหิ นแกรนิ ต ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติมาหลายล้านปี ก่ อน นอกจากนั้นยังมีโกรกธารและน้ าตกขนาดใหญ่หลายแห่ ง น าท่ านชมความ
สวยงามของธรรมชาติ เช่น น้ าตก BRIDALVEIL FALLS น้ าตกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว ตั้งชื่อจากลักษณะที่แผ่ลง
มาเหมือนผ้าคลุมศีรษะเจ้าสาวในพิธีแต่งงาน และ น้ าตกโยเซมิติ (YOSEMITE FALL) เป็ นน้ าตกที่สูงที่สุดใน
ทวีปอเมริ กาเหนื อ เป็ นน้ าตกสองชั้น มีค วามสู งรวมกัน ถึง 739 เมตร (2,425 ฟุต ) เป็ นน้ าตกที่ สูงที่สุด ใน
อเมริ กาเหนือ ภูเขาและต้นไม้ต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ซ่ึงมีอายุเก่าแก่มาก

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว คืนเงินท่ านละ 20 ยูเอสดอลล่าร์

บ่าย

จากนั้นนาท่านสู่ “เมืองเฟรสโน” (FRESNO) (ระยะทาง 99 กม.) เมืองใหญ่อนั ดับ 8 ของมลรัฐแค ลิฟอร์ เนี ย
ซึ่งเป็ นศูนย์การธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ ายตรงเวลา
ที่สุด และบรรยากาศ วิว ทิว ทัศน์ก็ไม่บดบังตึก แถวส่ วนอาคารสู งก็มีความสู งแค่ เพียง 20 ชั้น จึ งไม่บดบัง
ทิวทัศน์ชนบท

คา่

บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่:

SPRINGHILL SUITES FRESNO หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

รหัสทัวร์ : THW6-CX-US-10APR-19APR20

วันอังคารที่ 14 เม.ย.63(5) เฟรสโน – ลาส เวกัส – ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอ้ าเลท
อิสระชมเมือง ชมไฟยามค่าคืน
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านออกเดิ น ทางสู่ “เมื อ งลาสเวกัส ” (ระยะทาง
629 กม. // ระยะเวลาในการเดิ น ทาง 6 ชั่วโมง 15
นาที ) ผ่านภู มิประเทศที่เป็ นภู เขาและทะเลทรายอัน
กว้างใหญ่ข องรัฐเนวาด้า เมืองลาสเวกัส เป็ นเมืองที่
ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรั ฐอเมริ ก า เป็ นสถานที่ ที่
ชาวอเมริ ก ัน และคนทั่ว โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่ ง
บาป” (SIN CITY) ลาสเวกัสเป็ นสถานที่ที่มีลกั ษณะ
พิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริ ญ เติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็ นแรงดึงดูด หลักให้
นักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พฒั นาไปสู่ธุรกิจบริ การใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสิ นค้า ศูนย์
ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก
และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริ เวณใกล้เคียงกัน
เหมือนกับเมืองลาสเวกัส
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น น าท่ านเข้ าสู่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS แหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ที่สุดใน Las Vegas มี
แบรนด์เนมมากมาย อาทิ COACH, BURBERRY,
LACOSTE, DIESEL, A/X, SALVADOR
FARRAGAMO, ENERGIES, MISS SIXTY,
CALVIN KLEIN หลังจากนั้นเพลิดเพลินกับโชว์ที่จดั
แสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ ละแห่ งในย่านถนน STRIP
ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์
โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND, โชว์น้ าพุ
เต้นระบาที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่ องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ต้งั อยูส่ ูงที่สุดในโลกในโรงแรม
Stratosphere, ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยูท่ ี่ โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟลและประตูชยั ซึ่ง
จาลองจากปารี ส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ด้วย

*** อิสระอาหารค่าเพื่อสะดวกในการช้ อปปิ้ ง ***
พักที่ : BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

รหัสทัวร์ : THW6-CX-US-10APR-19APR20

วันพุธที่ 15 เม.ย.63(6) ลาสเวกัส – เขื่อนฮูเวอร์ – อุทยานแห่ งชาติ แกรนด์ แคนยอน – ลาส เวกัส
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ วนอุทยานแกรนด์ แคนยอน สิ่ ง
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่ งในเจ็ดของโลก ระหว่าง
ทางแวะ ชม เขื่อนยักษ์ ฮูเวอร์ แดม (HOOVER DAM)
(ระยะทาง 63 กม.) หรื อ โบลเดอร์ แ ดม เขื่ อ น
คอนกรี ต ขนาดใหญ่ ก้ นั แม่น้ าโคโลราโด ตั้งอยู่บน
เขตแดนของ มลรั ฐเนวาดา และ มลรั ฐแอริ โซนา ที่
สร้างเสร็ จ เมื่อปี ค.ศ. 1935 ซึ่งในขณะที่ก่อสร้างเสร็ จ
นับเป็ นเขื่อนคอนกรี ต ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเมื่อ เขื่อนแกรนด์คูลี สร้างเสร็ จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนนี้
จึ งตกลงมาเป็ นที่ สอง ปั จ จุ บัน เขื่ อนฮู เวอร์ เป็ นเขื่ อนผลิต ไฟฟ้ าใหญ่ เป็ นอัน ดับ ที่ 34 ของโลกและผลิ ต
กระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของ แนวหุ บ
เขาอันกว้างใหญ่ตระการตา และสายน้ าโคโลราโด้ ที่คดเคี้ ยว นาท่านชมแนวหุ บเขาที่ยงั คงรักษาสภาพภู มิ
ประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริ โซน่า
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ แกรนด์ แคนยอน (ปิ กนิค)
ชมอุทยานแห่ ง ชาติ แกรนด์ แ คนยอนสิ่ ง มหัศจรรย์ ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก (ระยะทาง 157 กม. //
ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชัว่ โมง 55 นาที) ก่อตัวขึ้น
ในช่ ว งเวลาประมาณ 2,000 ล้า นปี เป็ นหุ บ เขาที่ มี
ความยาวถึง 446 กม.จุด ที่กว้าง ที่สุด 29 กม.และลึก
เกือบ 2 กม.นาท่านเข้าชมด้าน WEST RIM ที่ซ่ึงท่าน
จะได้ สัมผัสประสบการณ์ก ารเดิ น บน สกายวอล์ค
(SKY WALK) ที่จะทาให้ท่านรู ้สึกเหมือนเดินอยู่บน
อากาศ อย่างน่ าตื่ น เต้น หวาดเสี ยว จากนั้น เดิน ทาง
กลับนครลาสเวกัส
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร / นาเข้าโรงแรมที่พกั
กิจ กรรมหลังทานอาหารค่า ท่านจะเพลิด เพลินกับโชว์ที่จ ัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ ล่ ะแห่ งในย่านถนน
STRIP ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND
โชว์น้ าพุเต้นระบาที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่ องเล่นหวาดเสี ยวต่างๆ ที่ต้ งั อยู่สูงที่สุดในโลก
ในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหนึ่ งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชม
หอไอเฟลและประตูชยั ซึ่งจาลองจากปารี ส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ด้วย หาก
ท่านไหนสนใจซื้อรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์

พักที่ : BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

รหัสทัวร์ : THW6-CX-US-10APR-19APR20

วันพฤหัสฯที่ 16 เม.ย.63(7) ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส – ซิทาเดล เอาท์ เลท
เช้ า

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้ นน าท่ านเดิน ทางเข้ าสู่ ลอสแองเจลีส หรื อที่รู้ จัก กัน ในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 425 กม. //
ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง 10 นาที ) ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์ เนี ย เป็ นเมืองศูนย์กลาง
ทางด้านเศรษฐกิจ มีวฒั นธรรมที่หลากหลาย เพราะมี
ประชากรหลายเชื้ อชาติ อาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็ นเมือง
ศูน ย์ก ารทางด้านอุต สาหกรรมความบัน เทิง เพราะ
เป็ นที่ ต้ งั ของฮอลลิวูด้ บริ ษทั ผูผ้ ลิต ภาพยนตร์ ชื่อดัง
ของโลก นอกจากนี้ ลอสแอนเจลิส ยังเป็ นเมืองที่ มี
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์อาร์ ทแกลลอรี่ โรง
ละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสนั ในยามค่าคืนด้วย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย

ท่านเดินทางสู่ ซิทาเดล เอาท์ เลท เซ็นเตอร์ (CITADEL OUTLET) ซึ่งสถานที่ชอ้ ปปิ้ งมีสถานที่ต้ งั ที่ใหญ่
และเป็ นเอาท์เล็ทใหญ่ ที่สุดในนครลอสแองเจลิ ส มีบริ เวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้ว ยร้ านค้า
แบรนด์เนมดัง ทั้งหลายที่ มีร้ า นค้า อยู่ม ากกว่า 115
ร้าน และราคาลดถึง 30 - 70 % จากราคาปกติของ
สินค้าแบรนด์เนม เหมาะสาหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น
BOSS , GUESS , NINE WEST , H&M , COACH ,
BILLABONG , CALVIN KLEIN , DKNY ,
SUPERDRY , VANS , GAPS , OLD NAVY ,
POLO RALPH LAUREN , NIKE , KATE SPADE , LEVI’S , MICHAEL KORS , LACOST และอื่น ๆ
อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรื อจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจาหน่ ายหลากหลายจุดในเอาท์เลท
แห่งนี้

*** อิสระอาหารค่าเพื่อสะดวกในการช้ อปปิ้ ง ***
พักที่ : HOLIDAY INN LA MIRADA หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

รหัสทัวร์ : THW6-CX-US-10APR-19APR20

วันศุกร์ ที่ 17 เม.ย.63(8) ลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ – สนามบิน
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านชม มหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) (L.A.) ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2
ใน สหรัฐอเมริ กา และเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยู่
ในมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจากคา ว่าโลสอังเคเลส (Los Ángeles) นาท่ าน ผ่ านชม ย่ าน
ธุรกิจสาคัญ ย่านไชน่ าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีว้ดู เบเวอร์ รี่ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ ฟ
(RODEO DRIVE) ในย่าน BEVERLY HILL ซึ่งเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่หรู หราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ ยงั เป็ น
ย่านที่ มีด าราฮอลิวูด้ อาศัยอยู่มากมาย ชมบริ เวณไชนี
สเธี ย เตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่ ง ท่ า นจะได้
ถ่ า ยรู ปกับ รอยมื อ รอยเท้า ของเหล่ า ดาราชื่ อ ดัง ที่
ประทับไว้พร้ อมชื่อจารึ ก ของดาราตุ๊กตาทองบนถนน
ฮ อลลี วู ้ ด น า ท่ า น ช ม ฮ อลี วู ด ว อล์ ก ออ ฟ เ ฟ ม
(HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็ นทางเท้าที่อยู่
สองข้างทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ ด ในทิศตะวันออกตะวันตก และไวน์ สตรี ท ในทิศเหนื อ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอล
ลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์ เนี ยสหรัฐอเมริ กา เป็ น
ระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ
เฟม ประดับด้ว ยแผ่น หิ น ตบแต่ ง เป็ นรู ปดาวห้า แฉก
จานวนมากกว่า 2000 ดวง จารึ กชื่อ ของนักแสดงและ
บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือ
เป็ นเกี ยรติ สูงสุ ด สาหรั บผูไ้ ด้รับคัด เลือก ให้จ ารึ ก ชื่ อ
คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี /
วงการวิทยุ / วงการละครเวที จากนั้นเดินทางสู่ นาท่ าน
ชม โรงถ่ ายยู นิ เ วอร์ แซล สตู ดิ โ อ (UNIVERSAL
STUDIOS HOLLYWOOD) ในเนื้ อที่ก ว่า 1,000 ไร่
ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิ ค และขั้นตอนของการถ่ายทาภาพยนตร์ อย่างละเอีย ด สัมผัสกับฉากใหญ่โต
มโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทาจริ งของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่ องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรื อน
ที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่ องดังจากฮอลลีวดู ้ ตื่นเต้นและสนุ กสนานผจญภัย เครื่ องเล่นทันสมัย ยูนิเวอร์
แซล สตูดิโอ ยังคงปรับปรุ งและเพิ่มธีมต่ างๆ มาอย่างต่อเนื่ องอาทิ HARRY POTTER, THE WALKING
DEAD ภาพยนตร์ซีรียช์ ื่อดัง FAST & FURIOUS SUPERCHARGED ภาพยนตร์ ชื่อดัง, REVENGE OF THE
MUMMY℠ – THE RIDE, DESPICABLE ME MINION MAYHEM, BACK TO THE FUTHER, JURASIC
PARK, TERMINATOR, TRANSFORMER ETC.

(อิสระอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกกับการเล่ นเครื่ องเล่ น เชิญท่ านได้
อิสระและสนุกสนามกับเครื่ องเล่ นต่ างๆ ตามอัธยาศัย)
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คา่

บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส

วันเสาร์ ที่ 18 เม.ย.63(9) ลอส แองเจลลิส – ฮ่ องกง
00.30 น.

ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ ย์ แปซิฟิค CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX 881

*** บินผ่านเส้ นแบ่ งเวลาสากล ***
วันอาทิตย์ ที่ 19 เม.ย.63(10) ฮ่ องกง – กรุงเทพฯ
06.45 น
08.55 น.
10.50 น.

เดินทางถึงเมืองฮ่ องกง เพื่อแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CX 717
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
โดย เวิล ด์ คอนเนคชั่ น ส์ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสิ น ใจ ณ ขณะนั้น ทั้ง นี้ก ารตัดสิ น ใจ จะ
คานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง

ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

10 - 19 เมษายน 2563

92,900

92,900

88,900

จ่ ายเพิ่ม

39,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้าหน้ าที่บริษัทฯ

หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ส่ วนมากไม่มหี ้ องพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ส่ วนใหญ่
ห้ องพักจะเป็ นเตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุ ณาสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าที่
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อัตราค่ าบริ การนี้รวม
ค่ารถปรับอากาศนาเทีย่ วตามระบุไว้ในรายการ พร้ อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในอเมริ กาไม่อนุญาตให้
พนักงานขับรถ ขับเกิน 12ช.ม./วัน
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ซาน ฟรานซิสโก // ลอส แองเจอลิส- กรุ งเทพฯ (หรื อสลับลงก่อน-หลัง)
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มี
อุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่
ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ นย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ค่า
ประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณี ท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้อง
ซื้ อประกันเพิ่ม
อัตราค่ าบริ การนี้ไม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเปลี่ยนแปลงกะทันหันแจ้ง
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริ กา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
ท่านละ 8,500 บาท
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชี พที่แฝงตัวเข้ามาใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)
ค่ าทิปพนักงานขับรถท่ านละ 5 USD / ท่ าน / วัน
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริ การแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้ อมชาระงวดแรก 45,000 บาท ก่ อนการเดินทาง พร้ อมแฟกซ์ สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายัง
บริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รั บผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โ ดยทั้งหมด
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หมายเหตุ
ทางบริ ษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 15 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต
เ นื่ อง จา ก บริ ษั ท จ ะ ต้ อ ง ใช้ เ อก สา ร ต่ า งๆ ที่ เ ป็ นก รุ๊ ป ใ นก าร ยื่ นวี ซ่ า อ า ทิ ตั๋ ว เ ครื่ อง บิ น , ห้ อ ง พั ก ที่ ค อ น
เฟิ ร์มมาจากทางอเมริ กา ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบั ทางท่าน
ได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความ
สะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก
้ าหนดออกมา มิใช่ บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะ
มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริ งที่เกิดขึน
้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนี ยมการยื่ นวี ซ่าและค่ าด าเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่ คืน ค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่า จะผ่ านหรื อ ไม่ ผ่านการ


พิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วน
ที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในอเมริ กา ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้อง
โดนค่ามัดจาห้องพัก ทุก คืน ของการเดิน ทางหากท่า นไม่ปรากฏตัวตามวันที่ เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า ห้อ ง 100%
ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั การต่อรองระหว่างบริ ษทั ฯกับแลนด์
โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที่พกั ต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้าเป็ นสาคัญ)


หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%



ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบิ นสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วน
นี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่ อนที่จะ
สารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสาย
การบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการั นตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคื น
เงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

รหัสทัวร์ : THW6-CX-US-10APR-19APR20

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน
นับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคา
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรั บบัญชีออมทรั พย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรั พย์ และเอกสารแสดงทาง
การเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ที่สุด)
* หนังสื อรั บรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรั พย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้า
พาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
สาเนาใบเปลี่ยนชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบื อนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้
ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอ
รบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

