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Day 1   กรุงเทพฯ           (-/-/-)  
23.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบิน QATAR AIRWAYS  
 โดยมเีจา้หน้าที่จากบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก เตรียมความพรอ้มก่อนการเดินทาง (พบมคัคุเทศกข์องบริษทัแนะน าการเดินทาง) 

Day 2  กรุงเทพฯ - โดฮา - ลอส แองเจลิส - เฟรสโน       (-/-/D) 
01.40  ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์

โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที ่QR 837 ** ใชเ้วลาบิน 7 ช ัว่โมง 15 นาที โดยประมาณ **    

04.40 เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์ 
** เวลาที่ กาตา้ร ์ชา้กว่าประเทศไทย ประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 

07.45 ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติลอส แองเจลิส เมืองลอส แองเจลิส  
ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 739  
** บินขา้มมหาสมทุรแอตแลนติก ผ่านเสน้แบ่งเวลาสากล ใชเ้วลาบิน 16 ช ัว่โมง 25 นาที โดยประมาณ ** 

13.10 เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตลิอส แองเจลิส เมืองลอส แองเจลิส ประเทศสหรฐัอเมริกา  
** เวลาที่ลอส แองเจลิส ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 15 ชม. ** 

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร . . ออกเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno City) เกาะเมืองใหญ่อนัดบั 8 ของ
มลรฐัแคลิฟอรเ์นีย เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร ถนนทุกสายดเูหมือนจะใหม่หมด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลาเป๊ียบ อาคารสูงสุด 
ไม่เกิน 20 ช ัน้ จึงไม่บดบังทิวทศันช์นบทของที่น่ี ในฐานะเมืองใหม่จงึมีความเป็นเมืองส าหรบั "มนุษยเ์ดนิดนิ" มากกว่าหุน่ยนต ์
หรอืคนบา้ ดาวตลก/นักรอ้ง แดนน่ี เคย ์เคยกล่าวถงึเฟรสโนไวว้า่ " ฮลัโหล (สวสัดี) เฟรสโน , ลาก่อน เฟรสโน " 
ในขณะที่ชาวลอส แองเจลิสและชาวซาน ฟรานซสิโก ซึง่มองเฟรสโนที่อยู่ระหวา่งมหานครทัง้สองนี้เป็นเรือ่งตลก และค่อนขา้ง
ดูแคลน "ชาวชานเมือง" เฟรสโนว่า "รอ้นเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรมไมม่ีชีวิตกลางคนื ฯลฯ" 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั  Holiday Inn Fresno หรือเทยีบเทา่ 
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Day 3   เฟรสโน - ซาน ฟรานซสิโก - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซสิโก - สะพานโกลเดน้เกท - เกาะอลัคาทรสั 
           (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 เดินทางสู่เมือง ซาน ฟรานซิสโก (San Francisco City) นครมหาเสน่หแ์ห่งมลรฐัแคลิฟอรเ์นียตอนเหนือ น าท่านสู่ 

ทา่เรือ เพียร ์39 (Pier 39) เพ่ือล่องเรอืชมอ่าวซาน ฟรานซสิโก ผ่านชม เกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่

คุมขงันักโทษอเมรกิาในอดตี ผ่านชมสะพานแขวนโกลเดน้เกทจากมุมไกล  
ใกลก้นัจะเป็นทา่เรอื ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ (Fisherman’s Wharf) เป็นแหล่ง
ประวตัิศาสตรร์มิน ้าที่ส าคญัที่สุดของเมืองนี้ ปัจจุบนันอกจากจะใช ้เป็นที่จอดเรอืของ
ชาวประมงแลว้ ยงัเป็นสถานทีท่่องเที่ยวและเป็นแหล่งรวมความบนัเทงิชือ่ดงัของย่าน
เมืองนี้ น าท่านสู่ ซีวิคเซ็นเตอร ์(Civic Center) ศูนยร์วมที่ต ัง้หน่วยงานราชการ
ส าคญัของเมืองซาน ฟรานซสิโก ผ่านชม อลัลาโม่ 
สแควร ์(Alamo Square) เป็นย่านที่มีบา้นสไตล ์
วิกตอเรยีประมาณ 1,900 หลงั ในขณะที่ใจกลางเมือง

มีตึกสูงๆขึน้มากมาย เม่ือท่านชมบา้นเรอืนเกา่แก่จะท าใหนึ้กถงึประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานของ
ที่น่ี  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางขึน้สู่ ยอดเขาทวินพคี (Twin Peaks) เพ่ือใหท้่านไดช้มทิวทศันอ์นังดงามแบบ 

360 องศา ของเมืองซาน ฟรานฯ ชม สะพานโกลเดน้ เกท (Golden Gate Bridge) 
ผลงานวิศวกรรมอนัล า้เลิศปลายยคุปฏิวตัอิุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบรม์านน์
สเตรา๊ซ ์เป็นหน่ึงในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ทกุทา่นมาเมืองนี้จะตอ้งมาเยือน หากไม่
ไดม้าชมสะพานนี้ก็เหมือนกบัยงัมาไม่ถงึเมืองซาน ฟรานซสิโก  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั  Crowne Plaza Union City Premont  หรือเทยีบเทา่ 
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Day 4 ซาน ฟรานซิสโก - เบเคอรส์ฟิลด ์        (B/L/D) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น าท่านออกเดินทาง เพ่ือชมสถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตลว์ิคตอเรยี ผสานกบัศลิปวฒันธรรมแบบอเมรกิา หน่ึงในสถานที่

ยอดฮิตที่ Hollywood นิยมมาถ่ายท าภาพยนตร ์และเป็นสถานที ่ที่ชาวอเมรกินั นิยมมาถ่าย Pre Wedding กนัมากทีสุ่ด 
พาเลซ ออฟ ไฟน์ อารท์ (Palace of Fine Arts) ชม ถนนลอมบารด์ (Lombard Street) หรอื ที่คนไทยนิยมเรยีก
กนัว่า ถนนล าบาก เป็นถนนที่คดเคีย้วที่สุดในโลก สรา้งขึน้มาต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2465 เพ่ือเชือ่มถนนไฮด ์(Hyde) กบัถนนลิเวน
เวิรท์ (Leavenworth) โดยไตล่งมาตามเนินชนั 40 องศา ซกิแซก 8 โคง้หกัศอกแบบวนัเวยข์าลง ระหว่างทางคดเคีย้วนี้

ตกแต่งตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 ขา้งทาง ใกลก้นัจะเป็นรา้นไอศกรมี Swensen’s สาขาแรกของโลก 
ท่านจะไดส้มัผสัความเก่าแก ่แบบด ัง้เดมิตน้ต ารบัของ Swensen’s  ผ่านชม Coin Tower หอคอยชมวิวเมืองซาน ฟรานฯ 
จากมุมสูงอีกจุดหน่ึงทีน่ักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 อ าลาเมืองซาน ฟรานซสิโก เดินทางสู่เมือง เมืองเบเคอรส์ฟิลด ์(Bakersfield City) ต ัง้อยู่ทางตอนใตข้องรฐัแคลิฟอรเ์นีย 

ทางตอนเหนือของเมืองลอส แองเจลิส  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั  Marriott Bakersfield หรือเทยีบเทา่  
 
Day 5 เคอรส์ฟิลด  ์- ลาส เวกสั - Las Vegas North Premium Outlets    (B/-/-) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 ออกเดินทางจากเมืองเบเคอรส์ฟิลด ์ไดเ้วลาน าทา่นเขา้สู่ภูมิประเทศทีเ่ป็นภูเขาและทะเลทรายอนักวา้งใหญ่ไพศาล ของรฐัเน

วาดา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาส เวกสั (Las Vagas City) เป็นสถานที่ ที่ชาวอเมรกินัและคนทั่วโลก ใหฉ้ายาว่า "เมือง
แห่งบาป" (Sin City) ลาส เวกสัเป็น สถานที่ ที่มีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองท ัง้เมืองเจรญิเติบโตขึน้มาจากความกา้วหนา้ของ
กิจการ การพนัน เป็นแรงดึงดูดหลกัใหน้ักท่องเที่ยวหลั่งไหลเขา้มา ต่อมาก็ไดพ้ฒันาไปสู่ธรุกิจบรกิารใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม 
ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชมุ รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ต่างๆมากมาย ซึง่ลว้นแลว้แต่มีความโออ่่าอลงัการ และขนาดใหญ่
มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาไดค้อ่นขา้งยากทีจ่ะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตวักนัอย่างแน่นหนา ต ัง้อยูท่่ามกลางภเูขา
และทะเลทรายในบรเิวณใกลเ้คยีงกนัเหมือนกบัเมืองลอส แอลเจลิส น าท่านสู่ Las Vegas North Premium Outlets 
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ราคาขายส่งมากมายจากโรงงาน เลือกซือ้สินคา้นานาชนิด อาทิเชน่ แบรนด ์Coach , 
Levi’s , Polo , Samsonite เป็นตน้ ผา้ปูที่นอน เครือ่งนอน เครือ่งครวั ของเด็กเล่น รองเทา้กฬีา แบรนดแ์ทส้ญัชาติอเมรกินั 
ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย (อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง) 

 พิเศษ !! น าทา่นชมความงดงาม ตระการตา โดยรอบของเมืองลาส เวกสั บนถนน Strip ยามค ่าคนื  
ทีพ่กั  Excalibur Hotel หรือเทยีบเทา่ 
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Day 6 ลาส เวกสั - ใหท้า่นอิสระเต็มวนั (เลือกซือ้ทวัรแ์กรนด ์แคนยอน - ชอ้ปป้ิง)   (B/-/-) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
06.00 ใหท้า่นอิสระตามอธัยาศยั ทา่นอาจเลือกซือ้ทวัรไ์ปชม 

อุทยานแห่งชาติแกรนด ์แคนยอน (Grand Canyon) ชม
ความมหศัจรรยท์างธรรมชาตทิี่ยิ่งใหญ่แหง่หน่ึงของโลก ปัจจุบนัถกู
จดัใหเ้ป็นหน่ึงใน อนุรกัษส์ถานของโลกตามมติของสหประชาชาต ิ
อุทยานแห่งชาติแกรนด ์แคนยอน ถูกคน้พบเม่ือปี ค.ศ. 1776 เป็น
ปีเดียวกบัทีอ่เมรกิาประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดขึน้โดยอทิธิพล
ของแม่น ้าโคโลราโดที่ไหลผา่นที่ราบสูง ท าใหเ้กดิการสึกกรอ่น
พงัทลายของหินอนัเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพืน้โลกเริม่
ยกตวัสูงขึน้ อนัเน่ืองมาจากแรงดนัและความรอ้นอนัมหาศาลภายใต ้
พืน้โลก ท าใหเ้กิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้ง
ใหญ่ไพศาล การยกตวัของแผ่นดนิท าใหท้างทีล่ าธารไหลผา่นมี
ความลาดชนัและน ้าไหลแรงมากขึน้ พดัเอาทรายและตะกอนไปตาม
น ้าเกิดการกดัเซาะลึกลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลง
ไปกน้หุบเหวกว่า 1 ไมล ์(ประมาณ 1,600 เมตร) และอาจลึกกว่าสองเทา่ของความหนาของเปลือกโลก ก่อใหเ้กดิหินแกรนิต
และหินช ัน้แบบต่างๆ พืน้ดินทีเ่ป็นหินทรายถกูน ้าและลมกดัเซาะจนเป็นรอ่งลึก สลบัซบัซอ้น สูง ต ่า นานนับลา้นปี เหล่านี้ก่อน
ใหเ้กิดความงดงาม และ ความน่าอศัจรรย ์ทางธรรมชาติขึน้ที่แห่งนี้ (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวนัเดินทาง 15 วนั (1. โดยรถโคช้ ราคาท่าน

ละ 6,800 บาท 2. โดย Helicopter ท่านละ 14,500 บาท ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรณุาตรวจสอบอกีคร ัง้) หรอืใหท้่านอิสระ ชอ้ปป้ิง ณ 
ศูนยก์ารคา้ เอาทเ์ล็ท ภายในเมืองมากมาย หรอืเส่ียงโชคตามอธัยาศยั และในยามค า่คนืท่านสามารถ ท่องราตรเีมืองลาส เวกสั 
โดยการเดินเล่นที่ถนน Strip หรอืพบกบัการแสดงโชวข์องโรงแรมต่าง  ๆซึง่แต่ละโรงแรม ก็จะแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยู่กบัคอน
เซป็ทข์องโรงแรม อาทิเชน่ ชมโชวโ์จรสลดั โชวภ์ูเขาไฟระเบิด โชวน์ ้าพุทีส่วยงามตระการตา (อิสระอาหารกลางวนั และ 
อาหารค ่า) 

ทีพ่กั Excalibur Hotel หรือเทยีบเทา่  
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Day 7 ลาส เวกสั - ลอส แองเจลิส - Universal Studio      (B/-/-) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00  น าท่านเดินทางจากรฐัเนวาดา้ เขา้สู่รฐัแคลิฟอรเ์นีย สู่ เมืองลอส แองเจลิส (Los Angeles) เมืองใหญ่อนัดบัสองของ

สหรฐัอเมรกิา ผ่านชมหาด เวนิช (Venice Beach) ต ัง้อยู่ทางชายฝั่งตะวนัตกของลอส แองเจลิส เป็นชายหาดทีถู่กปกคลุม
ไปดว้ยแสงอาทิตยอ์นัสดใส และสามารถทิง้ตวัลงนอนรมิชายหาดไดอ้ย่างสงบสุข ชายหาดนีเ้ป็นจุดที่ไดร้บัความนิยมจากเหล่า
นักโตค้ล่ืนและผูท้ี่ชอบแสงแดด ความสวยสดงดงามของรมิหาด ที่ ที่จะท าใหค้ณุเดินทอดอารมณไ์ดอ้ยา่งเพลิดเพลิน  

 น าท่านเขา้เยี่ยมชมโรงถ่าย ยูนิเวอรแ์ซล (Universal Studios) ในเนื้อทีก่วา่ 1,000 ไร ่ท่านจะไดช้มเบื้องหลงัเทคนิคและ
ขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตรอ์ย่างละเอียด สมัผสักบัฉากใหญ่โต มโหฬาร ที่ใชใ้นการถ่ายท าจรงิของภาพยนตรท์ี่โด่งดงั
เรือ่งต่างๆ เชน่ คิงคอง จอวส ์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรอืนที่ใชใ้นการ ถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งดงัจากฮอลลีวูด้ ตื่นเตน้และ
สนุกสนานผจญภยัเครือ่งเล่นทนัสมยั Back To Future , Jurassic Park , Terminator เป็นตน้   
(อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพื่อสะดวกแก่การเทีย่วยูนิเวอรแ์ซล) 

 
ทีพ่กั Holiday Inn Buena Park  หรือเทยีบเทา่ 
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Day 8 ลอส แองเจลิส - โดฮา         (B/L/-) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น าท่านชมเมืองลอส แองเจลิส โดยรอบ ผ่านชม เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็น

ย่านเก่าแก่ของนครลอส แองเจลิส เคยเป็นเมืองที่อยูภ่ายใตก้ารปกครองของสเปน เม็กซโิก และสหรฐัอเมรกิา นอกจากนี ้ยงัมี
สถาปัตยกรรมที่เล่าเรือ่งราวทางประวตัศิาสตรอ์นัสวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาคุณยอ้นกลบัไปสมัผสัเรือ่งราวในอดตี ผ่านชม 
แอล เอ มิวสิค เซ็นเตอร ์(Music Center for the Performing Arts)  มิวสิค เซน็เตอร ์สถานทีใ่ชม้อบรางวลัออสกา้ 
ศูนยร์วมแรงบันดาลใจและความบันเทิงทีส่ าคญัของแอลเอ ซึง่ทุกๆปีนัน้ มิวสิค เซน็เตอร ์จะเป็นสถานที่ๆ จะถกูน ามาใชจ้ดังาน
ศิลปะ บันเทิงต่างๆ และจะมีคนมากกว่า 2 ลา้นคนมาเขา้ชม โดยจะมีงานใหญ่ๆ 4 งาน ไดแ้ก่ Disney Concert Hall , 
Dorothy Chandler Pavilion , Ahmanson Theater and Mark Taper Forum ทัง้นี้ ที่นี้ยงัเป็นผูบ้รจิาคส าคญัใหก้บั
สถานที่ จดังานทางดา้นวฒันธรรมของลอส แองเจลิส เพ่ือเป็นการแสดงความชืน่ชมและอุทิศใหก้บัศิลปินผูม้ากความสามารถ 
ชมย่านธุรกิจส าคญั ย่านไชน่าทาวน ์ชม ศาลาว่าการเมือง น าท่านสู่ย่านถนน ฮอลลีวูด้ ทีเ่บเวอรร์ี่ฮลิล ์ผ่านถนนเรดิ
โอไดรฟ์ ถนนที่รวมแหล่งชอ้ปป้ิงหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเทา้ของดาราดงัฮอลลีวูด้ ถ่ายรูปสญัลกัษณข์องดาราทีท่่านชืน่ชอบ 
ณ ไชนีส เธยีรเ์ตอร ์โรงภาพยนตรท์ี่เกา่แกท่ี่สุดของฮอลลีวูด้ 

 ผ่านชม ซานตา โมนิกา (Santa Monica) สถานที่ ที่น่าคน้หาที่สุดเมืองหน่ึงในลอส แองเจลิส เพราะที่น่ีเป็นสวรรคย์่อมๆ 
ของผูท้ี่ชอบนอนอาบแดดทา่มกลางสายลมและหาดทรายสีขาวนวล รวมถึงเหล่าบรรดานักโตค้ล่ืนทีห่ลงรกัทอ้งทะเลอีกดว้ย 
แถมมีรา้นคา้ใหช้อ้ปป้ิงมากมาย อีกท ัง้ยงัเป็นสถานทีมี่อตัราการเกดิอาชญากรรมนอ้ยมาก ใกลก้นั จะเป็น เจ พอล เก็ตติ 
เซ็นเตอร ์(J. Paul Getty Center) เป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะที่มีช ือ่เสียง ก่อต ัง้โดย เจ พอล เก็ตติ ซึง่จุดเดน่ของตกึนี้คอื เป็น
สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ที่ออกแบบโดยสถาปนิค Richard Meier สรา้งอยู่บนพืน้ที่ 750 เอเคอร ์บนเนินเขาซานตา โมนิกา้ 
โดยพิพิธภณัฑแ์ห่งเป็นที่เกบ็ศลิปะหลายประเภทเชน่ ภาพวาด รูปแกะสลกั ภาพถ่าย ของเก่ายคุสมยักรกีและโรมนั คนรกังาน
ศิลปะไม่ควรพลาด ปิดทา้ยดว้ย เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งชอ้ปป้ิงและบนัเทิงอีกที่ๆ มีชือ่แห่งหน่ึงของลอส แองเจลิส 
เพ่ิงถูกสรา้งในปี 2002 และนับเป็นตลาดสินคา้ที่ส าคญัอีกแห่งหน่ึง ซึง่ไม่ไดเ้ป็นแคห่า้งธรรมดาเท่านัน้ แต่ยงัเตม็ไปดว้ยรา้น
เสือ้ผา้และสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถึงรา้นอาหารและโรงหนัง นับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงครบครนัของเมือง  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติลอส แองเจลิส เมืองลอส แองเจลิส  ประเทศ

สหรฐัอเมริกา 
15.10 ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์

โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที ่QR 740 ** ใชเ้วลาบิน 15 ช ัว่โมง โดยประมาณ ** 

 
Day 9 โดฮา 
18.10  เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์
20.45  ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  

เที่ยวบินที่ QR 830 ** ใชเ้วลาบิน 6 ช ัว่โมง 15 นาที โดยประมาณ ** 
Day 10 ประเทศไทย 
06.55  เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์(บาท/ท่าน) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้ง 
2 ท่าน 

เด็ก ไม่เกิน 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มี

เตียง) 

เด็ก ไม่เกิน 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไมม่เีตียง) 
พกัเด่ียว 

10-19 กพ. 59 (9-20 oC) 75,380 -. 73,380 -. 71,380 -. 13,900 -. 
6-15 มคี. 59 (11-23 oC) 79,380 -. 77,380 -. 75,380 -. 13,900 -. 
16-25 มคี. 59 (11-25 oC) 77,380 -. 75,380 -. 73,380 -. 13,900 -. 
14-23 มคี. 59 (12-23 oC) 79,380 -. 77,380 -. 75,380 -. 13,900 -. 
12-21 เมย. 59 (15-27 oC) 85,380 -. 83,380 -. 81,380 -. 13,900 -. 
10-19 พค. 59 (15-29 oC) 77,380 -. 75,380 -. 73,380 -. 13,900 -. 
24 พค. 2 มยิ. 59 (15-29 oC) 77,380 -. 75,380 -. 73,380 -. 13,900 -. 
8-17 มยิ. 59 (18-29 oC) 77,380 -. 75,380 -. 73,380 -. 13,900 -. 

 
 

อตัราน้ีรวม 
 ค่าต ั๋วเครือ่งบินไป - กลบั ช ัน้ประหยดั โดยสายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   QATAR AIRWAYS 

โดยระบุวนัเดินทางไป - กลบั พรอ้มคณะ ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะอยูต่่อ จะตอ้งแยกเป็นต ั๋วเดี่ยวเทา่นั้น 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 ท่าน (ตามรายการที่ระบุ)  
 ค่าอาหารและเครือ่งดื่มตามรายการที่ระบุ 
 ค่าพาหนะและรถรบัส่งน าเที่ยวตลอดรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง  ๆตามรายการ 
 มคัคุเทศกข์องบรษิัทน าเที่ยวและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ (รวมกนั) ตามธรรมเนียมปฏิบัตขิองชาวอเมรกินั ทา่นละ 60 เหรียญ ตลอดทรปิการเดนิทาง 

(ท่านสามารถใหไ้ดม้ากกว่านี้ ตามความเหมาะสมและความประทบัใจของท่าน) 
 ค่าวีซา่ท่องเที่ยวประเทศสหรฐัอเมรกิา (กรณีใหท้างบริษทัด าเนินการ คิดค่าธรรมเนียมและคา่บริการทา่นละ 7,500 

บาท อตัราน้ีกรณีเดนิทางกบัทางบรษิทัเทา่น้ัน) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด (สายการกาตา้ร ์แอรเ์วย ์อนุญาตใหท้า่นน ากระเป๋า

โหลดลงใตเ้ครื่องบิน ไดท้า่นละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั) 
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารทีส่ ั่งเพ่ิมเอง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และ ส าหรบัราคานี้บรษิัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพ่ิม 
 ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ขออนุญาตหกั ณ ที่จ่าย เพ่ิม 3% เป็น 10% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี เพ่ือลดหย่อนภาษี) 
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เง่ือนไขการจอง 
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 20,000 บาท  3 ว ันหล ังจากการจอง (กรณีให ้ทางบริษ ัท

ด าเนินการเก่ียวกบัวีซา่ให ้ลูกคา้จะตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าพร ้อมค่าม ัดจ างวดแรก เป็น 27 ,500 บาท อ ัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่อเมริกาน้ี มีผลตัง้แต่ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2556)  

 ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถอืว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
 ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่ งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ต ัว๋ เครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเกบ็

คา่มดัจ าต ัว๋เครื่องบิน ซ ึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลาเดนิทาง  
กรณีตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามที่เกิดขึน้จริง และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างน้อย แลว้แตก่รณี 
ที่นั่ ง Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ี่จะนั่ งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกาย
แข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญัหา เช่น สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้ (น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผู ้
ที่มีปญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 ในกรณีวีซา่ไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบเกีย่วกบัต ัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ 
 ในการยื่นขอวีซา่ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให ้แกทุ่กๆท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที่ระบุ (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่

สมบูรณ ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตัวิีซา่ของท่านได ้ และท่านจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซา่อีกคร ัง้หน่ึง) 
 กรณีท่านใหเ้อกสารในการท าวีซา่ล่าชา้ไม่ทนัก าหนดการออกต ัว๋กบัทางสายการบินและผลวีซา่ของท่านไม่ผ่านบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนื

เงินคา่มดัจ าท ัง้หมด 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ ส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสาร

เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤตส่ิอไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจ
คนืเงินใหท้่านได ้ ไม่ว่าจ านวนท ัง้หมด หรือ บางส่วน 

 บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาต ิ หรือ คนตา่งดา้วที่พ านักอยู่ใน
ประเทศไทย 

 บริษัทฯจะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม่ือเกดิการสูญหายของ สมัภาระระหว่างการ
เดนิทาง แตไ่ม่รบัผิดชอบตอ่การสูญหายดงักล่าวคา่บริการที่ท่านช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บั
บริษัทฯ ตวัแทนแตล่ะแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนัดงันั้นหากท่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบุไว ้  ท่านจะขอคนืคา่บริการไม่ได ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือเปล่ียนแปลงก าหนดการเดนิทาง ในกรณีที่มีผูส้ ารองที่นั่ งน้อยกว่า 10 ท่าน ดว้ยเง่ือนไขต ัว๋กรุป๊ 
จ าเป็นจะตอ้งมีผูเ้ดนิทางมากกว่า 10 ท่าน จึงสามารถท าการออกต ัว๋กรุป๊ได ้

 หากท่านที่ตอ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หน้าที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออก
บตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่เกดิขึน้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ดว้ยความจ าเป็น 

 ในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน การเดนิทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
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กรณี ยกเลิกการเดินทาง 
 แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วนั กอ่นเดนิทาง คนืเงินท ัง้หมด (ในกรณียงัไม่ไดด้ าเนินการยื่นวีซา่) 
 แจง้ล่วงหน้า 31-44 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าต ัว๋ท่านละ 5,000 บาท และถา้ไดท้ าการยื่นขอวีซา่แลว้ จะหกัคา่ธรรมเนียมวีซา่และ

คา่บริการเพิ่มอีก 7,500 บาท 
 แจง้ล่วงหน้า 16-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทวัร  ์
 แจง้ล่วงหน้า 1–15 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทวัร  ์
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซ ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลร ับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเล่ือนการเดนิทางของท่านไปยงั

คณะตอ่ไป แตท่ ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้ คอื คา่โรงแรม , คา่ต ัว๋เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ , คา่ธรรมเนียมการยกเลิกต ัว๋
เครื่องบินเน่ืองจากเหตสุุตวิสยั เป็นตน้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกดิเหตสุุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน,อุบัตเิหต,ุภยั
ธรรมชาต,ิการนัดหยุดงาน,การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตา่ง ๆ  ที่เกดิเหนือการ ควบคมุของบริษัทฯ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให ้คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้
(15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดยีวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆที่ เกิด
จากการยกเลิกของท่าน  

 กรณียื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะ
คา่ใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าต ัว๋เครื่องบิน หรือคา่ต ัว๋เครื่องบิน (กรณีออกต ัว๋เครือ่งบินแลว้) / คา่ส่วนตา่ง
ในกรณีที่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

 กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกต ัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  
 กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ ่า หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิใ์นการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจริงที่เกดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดนิทาง , ถกูปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทัง้หมด 
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การเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศอเมรกิา 
วซีา่ท่องเทีย่วประเทศอเมรกิา ผู้สมคัรตอ้งเดนิทางไปสถานทูต 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณด์ว้ยตนเองทุกกรณี 
ตามเวลาทีส่ถานทูตนัดหมายเท่านั้น และ โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ 

โดยผู้สมคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมดแสดงกบัสถานฑูตในวนัสมัภาษณ ์
 หนังสือเดินทางท่ีมีอายุใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาน ามาแสดงดว้ย) 
 รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 น้ิว จ านวน 3 ใบ ไม่อนุญาตใชรู้ปถ่ายด่วน หรอื โพราลอยด ์ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆ 
 ทิง้สิน้ พืน้หลงัเป็นสีขาวเท่านั้น และเห็นสดัส่วนใบหนา้เกิน 50% ของรูปถ่าย ตอ้งมดัผม และ เก็บผมใหเ้รยีบรอ้ย  
 หา้มใส่เคร ือ่งประดบั หรอืแว่นตา ไม่มีลวดลาย และถ่ายมาแลว้ตอ้งไม่เกิน  6 เดือน 
 แบบฟอรม์ขอ้มูลส่วนตวั ที่ทางบรษิัทส่งให ้(กรุณากรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ) 
 ส าเนาทะเบียนบา้น และ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ส าหรบัเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัร) 
 สมุดบญัชเีงินฝากธนาคารของผูย่ื้นค ารอ้ง ท่ีมีอายุบญัชมีากกว่า 6 เดือน และมีเงินหมุนเวียนสม ่าเสมอทุกเดือน (หากเล่มปัจจุบนัมีอายุ
ไม่ ถึง 6 เดือน ตอ้งใชเ้ล่มเก่าพรอ้มถ่ายส าเนาเล่มเก่าทัง้เล่มดว้ย (สถานทูตจะพิจารณาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยเ์ป็นอนัดบั
แรก) 
 หลกัฐานทางดา้นการท างาน (ตอ้งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) 
 ในกรณีท่ีผูย่ื้นเป็นลูกจา้ง ขา้ราชการ ใหแ้สดงหนังสือรบัรองการท างานจากบรษิทัหรอืหน่วยงานท่ีสงักดั 
 เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ (ใหร้ะบุต าแหน่ง , วนัเร ิม่ท างาน , อตัราเงินเดือน) 
 ในกรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใหแ้สดงหนังสือรบัรองจดทะเบียนการคา้ 
 ในกรณีนักเรยีนหรอืนักศึกษา ใหแ้สดงหนังสือรบัรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรอืกรณีหย่า ขอส าเนาทะเบียนหย่า 
 ส าเนาใบเปลี่ยนชือ่ - นามสกุล (กรณีท่ีเคยมีการเปลี่ยนชือ่ หรอื นามสกุล) 
 กรณีผูอ้ยู่ใตอุ้ปการะเลีย้งดู เชน่  แม่บา้นท่ีไม่ไดท้ างาน  ใหแ้สดงทะเบียนสมรส , หนังสือรบัรองการท างาน , ส าเนาสมุดเงินฝาก , 
 ทะเบียนบา้น , บตัรประชาชนของสามี 
 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดาหรอืมารดา ใหแ้สดงหนังสือรบัรองการเดินทางจากบิดา - มารดา , ส าเนาสมุดเงิน
ฝาก , ทะเบียนบา้น , บตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา - มารดาเพ่ิมเติม และหนังสือใหค้วามยินยอมบุตรใหเ้ดินทางกบับุคคลอ่ืนได ้ ออกโดย
อ าเภอหรอืส านักงานเขต ถา้บิดาหรอืมารดาถึงแก่กรรม ตอ้งมีส าเนามรณะบตัร 
 เบอรโ์ทรศพัทท่ี์บา้น , ท่ีท างาน , สถานศึกษา , เบอรม์ือถือ (จ าเป็นมาก) 
 กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีขึน้ไป จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยแ์ละแบบฟอรม์การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตฯ ก าหนด โดย
ระบุว่า “สุขภาพร่างกายแขง็แรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได”้   และใบประกนัสุขภาพการเดนิทางส าหรบัผูสู้งอายุ ในกรณีนี้ทาง
สถานทูตฯ อาจจะตอ้งการใหมี้การตรวจสุขภาพเพิ่มเตมิ ซ ึง่ขึน้อยู่ในดลุยพินิจของสถานทูตฯ 
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ใบจองทวัร ์อเมรกิา 

ชือ่ – สกุล ผูจ้อง .............................................................................................................. 

จ านวนผูเ้ดินทาง .....................ท่าน  

โทรศพัทท์ี่ติดต่อสะดวก โทร ............................................. แฟกซ ์....................................... 

มือถือ .......................................... 

Email :  ....................................................................................................................... 

กรุณาระบุ Email เพื่อประโยชนใ์นการรบัส่งเอกสาร (โปรแกรมทวัร,์ใบนัดหมาย เป็นตน้) 

จองทวัรโ์ปรแกรม …………………………………………………………………………………………………………  

จ านวน ...................วนั 

เดินทางโดยสายการบิน ..................... สายการบิน..................   

วนัเดินทาง ................................................................................  

รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรณีเดินทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหน้าหนังสือเดนิทาง )  

1. ชือ่ – นามสกุล .............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้มี)........................... 

2. ชือ่ – นามสกุล .............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้มี)........................... 

3. ช ือ่ – นามสกุล .............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้มี)........................... 

4. ช ือ่ – นามสกุล .............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้มี)........................... 

5. ช ือ่ – นามสกุล .............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้มี)........................... 

6. ช ือ่ – นามสกุล .............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้มี)........................... 

7. ช ือ่ – นามสกุล .............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้มี)........................... 

8. ช ือ่ – นามสกุล .............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอรต์ ...........................สะสมไมล(์ถา้มี)........................... 

 


