
 

                 ทัวร์อเมริกาซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส 9 วัน 6 คืน  อิสระการบิน 
 

                                                                                                               ราคาเร่ิมตน้ท่ี      93,900 -195,900 บาท 

                                                                              ระยะเวลา            9 วนั 6 คืน 

                                                                              รวมอาหาร          14 ม้ือ 

                                                                              ประเทศ               อเมริกา 

                                                                              รหสัทวัร์             WDT169668 

 ทวัร์อเมริกา ซานฟานซิสโก ชมสวน Japanese Garden Tea ล่องเรือชมอ่าว Fisherman 

Wharf pier 39 สะพานโกเด้นเกท เทีย่วเมอืงของชาวแดนิชแห่งเดยีวในอเมริกาทีโ่ซลแวง ชิมไวน์ที ่Santa Yenz 

Valley เทีย่วเมอืงซานต้าบาร์บาร่า ลอสแองเจลสิ สนุกกบัโรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดโิอ ลาสเวกสั ท่องเมอืงแห่งแสงสี

และคาสิโน ช้อปป้ิง ฯลฯ 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมทัวร์ และการเดนิทาง 

 

วนัที ่1          สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง หรือ นาริตะ (ญ่ีปุ่น) หรือ ปารีส (ฝร่ังเศส) -  ซานฟรานฯ 

ซีวคิเซนเตอร์ – ยอดเขาทวนิพีค – สะพานโกลเดน้เกท 

( การเปล่ียนเคร่ืองในแต่ละประเทศและเวลาการเดิน แลว้แต่สายการบิน แต่ในโปรแกรมทวัร์จะอิงสายการบิน Cathay Pacific เป็นหลกั ) 

05.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก แถว M ประตูทางเขา้
หมายเลข 6 -7 เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนข้ึนเคร่ือง 

  
08.15 น. ออกจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง โดยสายการคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX700 

  
12.15 น.เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ให้ท่านแวะเปล่ียนเคร่ือง 

  
14.15 น.เดินทางสู่นครซานฟรานซิสโก โดยสายการคาเธ่ย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX870 

  
***เคร่ืองบินท าการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล *** 

  
11.50 น. ถึงนครซานฟรานซิสโก (ในวนัเดียวกนั) นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นนาํ
ท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เป็นเมืองสาํคญัของ
รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นผูน้าํทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ และวฒันธรรม ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวซาน ฟรานซิสโกและ
ชายฝ่ังแปซิฟิคถือเป็นเมืองท่ีน่าไปเยืยนมากท่ีสุดอีกเมืองหน่ึงของอเมริกา ดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ทั้งภูมิ
ประเทศแบบหุบเขาและทศันียภาพริมอ่าว สภาพอากาศท่ีไม่ร้อนและหนาวจนเกินไป อีกทั้งยงัมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวอนัถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก อย่างสะพานโกลเด้นท์เกทดว้ย 

  
     นาํท่านเท่ียวชมเมือง ซานฟรานซิสโก San Francisco นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ นาํ
ท่านสู่ ซีวิคเซ็นเตอร์ (Civic Center) ศูนยร์วมของหน่วยงานราชการต่างๆ ก่อนนาํท่านข้ึนยอดเขาทวินพีค 
(Twin Peaks) เพื่อให้ท่านไดช้มทิวทศัน์อนังดงามของเมืองซานฟรานซิสโก  ชมสะพานโกลเด้นท์เกท (Golden 
Gate Bridge) สัญลกัษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก สะพานแขวนท่ีทาสีแดงสด เพื่อป้องกนัไม่ไห้เหล็กซ่ึงเป็น
โครงสร้างหลกัของสะพานเกิดสนิมเน่ืองจากเกลือของลมทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก สะพานแห่งน้ีถือว่าเป็นส่ิง
มหัศจรรยท์างวิศวกรรมของโลกยุคปัจจุบนั ตั้งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโก เป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดแห่ง



หน่ึงของโลก คือมีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร สูง 223.5 เมตร มีโครงสร้างแข็งแรงท่ีทอดขา้มอ่าวทางตอนเหนือ
ของเมืองซานฟรานซิสโก 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  
นาํท่านเดินทางเขา้พกัท่ีโรงแรม  Whitcomb San Francisco Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที ่2          ซานฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าว Fisherman’s Wharf-Pier 39 – ถนนลอมบาร์ด 
อลาโม่สแควร์ – Painted Ladies – ชมสวนญี่ปุ่ น Japanese Garden Tea 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

  
     จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) ในสมยัก่อนฟิชเชอร์ แมน วาร์ฟ 
เป็นเพียงท่าเรือท่ีชาวประมงใช้เป็นท่ีซ้ือขาย แลกเปล่ียนสินคา้พวกสัตวท์ะเลท่ีจบัมาไดใ้นแต่ละวนัเท่านั้นเอง 
แต่ปัจจุบนัน้ีสถานท่ีแห่งน้ีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวข้ึนช่ือ โดยเฉพาะตรงบริเวณท่าเรือ 39 หรือ Pier 39 ท่าเรือ
สัญลกัษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก ซ่ึงจะเต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารข้ึนช่ือและมีการแสดงต่างๆ 
รวมถึงมา้หมุน ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงจุดท่ีดึงความสนใจให้กบัผูท่ี้มาเยือนท่าเรือแห่งน้ีนอกจากร้านคา้และร้านอาหาร
จาํนวนมากตรงบริเวณท่าเรือ 39 ท่ีน่ียงัมีจุดท่ีน่าสนใจอีกอย่างคือ สิงโตทะเล ท่ีมานอนอาบแดดกนันบัร้อยตวั
ในช่วงฤดูหนาว นาํท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชมเกาะอลัคาทรัส (Alcatraz) เกาะท่ีเคยเป็นท่ีคุม
ขงันกัโทษอเมริกาในอดีตและชม สะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอนัลํ้าเลิศปลายยุคปฎิวติั
อุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ และให้ท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัสะพานแขวนท่ี
ยาวท่ีสุดในโลก  

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
บ่าย นาํท่านชม ถนนลอมบาร์ด Lombard Street หรือท่ีคนไทยนิยมเรียกกนัว่าถนนลาํบาก ตั้งอยู่ในย่าน 
Russian Hill เป็นถนนท่ีคดเค้ียวท่ีสุดในโลก สร้างข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 เพื่อเช่ือมถนนไฮด์กบัถนนลิเวน
เวิร์ทโดยไต่ลงมาตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โคง้หักศอกแบบวนัเวยข์าลง ระหว่างทางคดเค้ียวน้ีตกแต่ง
ตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงามและมีบนัไดคนเดินทั้งสองขา้งทาง จากนั้นนาํท่านชมอลัลาโม่สแควร์ Alamo Square 
เพื่อชมสถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตล์วิคตอเรียผสมผสานกบัวฒันธรรมแบบอเมริกาท่ีรู้จกักนัในนาม 
Painted Ladies หน่ึงในสถานท่ียอดฮิตที่ฮอลลีวูด้ นิยมมาถ่ายทาํภาพยนตร์ และเป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนั นิยม
มาถ่าย Pre Wedding กนัมากท่ีสุด  ก่อนนาํท่านชมสวนญ่ีปุ่น Japanese Garden Tea สวนสวยท่ามกลาง
ธรรมชาติท่ีตกแต่งสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีมีความงดงามอย่างมาก ถือเป็นสวนญ่ีปุ่นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอเมริกาตั้งอยู่
ภายใน  Golden Gate Park  พร่ังพร้อมไปดว้ยดอกไมแ้ละตน้ไมแ้ละสมุนไพรหลากหลายชนิด รวมทั้งทะเลสาบ



,นํ้าตกและสายนํ้า ซ่ึงภายในสวนยงัมีอาคารไมส้ไตล์ญ่ีปุ่นจดัเป็น  Tea House ซ่ึงบริการชาและเคร่ืองด่ืม รวมถึง
ของว่างต่างๆ ไวบ้ริการในราคาไม่แพง ท่านสามารถนัง่พกัผ่อนคลายอริยาบถหรือจะลองชิมชาญ่ีปุ่นท่ามกลาง
บรรยากาศอนัร่มร่ืนไดต้ามอธัยาศยั 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  
ที่พัก นาํท่านเดินทางเขา้พกัท่ีโรงแรม  Whitcomb San Francisco Hotel หรือระดบัเทียบเท่า      

 
วนัที ่3         ซานฟรานซิสโก – Gilroy Premium Outlet - โซลแวง 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   

  
     จากนั้นนาํท่านช้อปป้ิงท่ี Gilroy Premium Outlet ให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้แบรนเนมหลากหลายแบรนด์ดงั 
อาทิเช่น Adidas, Nike, Puma, Aldo, Asics, Banana Republic, Boss, Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, 
Columbia, Converse, DKNY, Ecco, Gap, Guess, Samsonite ท่ีราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50% (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) (เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหรืออิสระท่องเท่ียวอาหารกลางวันอิสระตาม
อัธยาศัย) 

  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองโซลแวง เมืองท่ีไดช่ื้อว่า Danish Town ท่ีอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมือง
เล็กๆ แห่งน้ีเป็นท่ีตั้งรกรากของชาวเดนมาร์ก-อเมริกนั ท่ียา้ยมาปักหลกัตั้งแต่ปี 1911 ทาํให้ไดรั้บวฒันธรรมของ
ชาวแดนิช อาคารบา้นเรือนต่างๆ ตกแต่งด้วยสีสันสดใส มีทั้งร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม 
ร้านไอติม เป็นตน้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

  
     จากนั้นนาํท่านชมเมืองโซลแวง ชม Old Admission Santa Ines ก่อตั้งโดยนกับุญฟรานซิส เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่
สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1804 และเป็น 1 ใน 21 โบสถ์ท่ีถูกสร้างข้ึนตามชายฝ่ังทะเลแปซิฟิกอนัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
นาํท่านชมและถ่ายรูปกบัจตุัรัสทิโวลีและกงัหันลมอนัเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกความเป็นชุมชนของชาวดชัช์ ให้
ท่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศน่ารักของเมืองโซลแวงตามอธัยาศยัหรือจะเดินเล่นช้อปป้ิงเลือกซ้ือของท่ีระลึก
น่ารักๆ ฝากคนทางบา้น 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  
เขา้พกัโรงแรม  H.I. Express Solvang Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

 
 



วนัที ่4         โซลแวง - ชิมไวน์ที ่Santa Ynez Valley - ซานต้าบาร์บาร่า – ลอสแองเจลสิ 
 
      เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
  

     จากนั้นนาํท่านชิมไวน์รสเลิศท่ี Santa Ynez Valley แหล่งปลูกองุ่นซ่ึงมีการปลูกองุ่นและผลิตไวน์กนัมาก
แห่งหน่ึงของรัฐแคลิฟอร์เนีย ทาํให้ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่ดึงดูดนกัท่องเท่ียวมามากมายในแต่ละปี ก่อน
เดินทางสู่เมืองชายฝ่ังทะเลแปซิฟิกท่ีไดช่ื้อว่าสวยงามท่ีสุดเมืองซานตา้บาร์บาร่า เมืองท่ีถูกขนานนามว่า “ริเวียร่า
แห่งอเมริกา” ด้วยอาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่ของเมืองน้ีมุงหลงัคาสีส้มแดงและตั้งอยู่ชายฝ่ังทะเลท่ีลอ้มรอบดว้ย
ภูเขาอนัสวยงามสุดบรรยาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนั้นนาํท่านสู่สะพานท่าเรือ Stearns Wharf 
สะพานไมท่ี้ท่ีทอดยาวเขา้ไปในทะเล โดยดา้นหน้าจะมีรูปป้ันปลาโลมาตั้งตะหง่านเป็นสัญลกัษณ์ ล้อมรอบไป
ดว้ยชายหาดสีทองพร้อมแสงระยิบระยบัของทะเลแปซิฟิก ใกล้ๆ กนัจะเป็นท่าจอดเรือยอร์ช ร้านอาหาร และอค
วาเร่ียมเล็กๆ ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศอนัมีชีวิตชีวาน่ารักสดใส 

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
บ่าย นาํท่านชม Santa Barbara Courthouse   ซ่ึงเป็นสถานท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึงของเมือง สร้างเสร็จเมื่อปี 1929 
ออกแบบโดยสถาปนิก Charles Willard Moore ตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Spanish Colonial Revival  ซ่ึง
ประกอบดว้ยอาคารหลกัทั้งหมด 4 หลงั ภายในมีส่วนที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ The Mural Room, The Law 
Library, Sunken Garden ภายในตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองและหินสีลวดลายสวยงามตระการตา และในบริเวณ
เดียวกนัน้ียงัมีหอนาฬิกา El Mirador Clock Tower จุดชมวิวประจาํเมืองท่ีมีความสูงถึง 26 เมตร ซ่ึงสามารถเห็น
วิวมุมสูงของเมืองซานตา้บาร์บาร่าได ้360 องศา  ก่อนนาํท่านสู่ถนน State Street ถนนท่ีเป็นศูนยร์วมแหล่งช้อป
ป้ิงของแบรนด์เนมและห้างช่ือดงั รวมถึงร้านคา้ร้านอาหารเก๋ๆ มากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อนหรือ
อิสระช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมวรนาํท่านเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาท่ีทุกคน
ใฝ่ฝันอยากมาเยือน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  
นาํท่านเขา้พกัโรงแรม  Airtel Plaza Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที ่5         ลอสแองเจลสิ - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – บาร์สโตว์ - ลาสเวกสั 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม    
  



นาํท่านเขา้ชมและสนุกสนานกบั โรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ในเน้ือท่ีกว่า 1,000 ไร่ ท่านจะไดช้ม เบ้ืองหลงั
เทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทาํภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร ท่ีใช้ในการถ่ายทาํจริง
ของภาพยนตร์ท่ีโด่งดงัเร่ืองต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรือนท่ี  ใช้ในการถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ือง
ดงัจากฮอลลีวูด้ต่ืนเตน้และสนุกสนานผจญภยัเคร่ืองเล่นทนัสมยั Back to the Future, Jurassic Park, Terminator 
เป็นตน้ (เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย) 

  
บ่าย นาํท่านเดินสู่ เมืองบาร์สโตว ์เมืองเล็กๆ แต่เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด นาํท่านช้อปป้ิงที่ Barstow 
Factory Outlet ให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้แบรนเนมราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงานเชิญเลือกซ้ือสินคา้นานา
ชนิด อาทิเช่น Coach, ลีวายส์, โปโล, ผา้ปูท่ีนอน, เคร่ืองนอน, เคร่ืองครัว, ของเด็กเล่น, รองเทา้กีฬา, รองเทา้
หนงัทิมเบอร์แลนด์, เนคไท, แว่นตาเรยแ์บนด์, กระเป๋า Samsonite ท่ีราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50% (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง)  จากนั้นนาํท่านเดินทางขา้มรัฐจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปยงัรัฐเนวาดา้ สู่เมือง
ลาสเวกสั  เมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา้ สหรัฐอเมริกา เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและคนทัว่โลก ให้ฉายาว่า 
"เมืองแห่งบาป" (Sin City) ลาสเวกสัเป็นสถาณท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตข้ึนมาจาก
ความกา้วหน้าของกิจการการพนนัเป็นแรงดึงดูดหลกัให้นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มาต่อมาก็ไดพ้ฒันาไปสู่ธุรกิจ
บริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มี
ความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกว่าท่ีอ่ืนในโลก จะหาไดค้่อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อนการพนันและโรงแรม
มารวมตวักนัอย่างแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง) 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  
นาํท่านเขา้พกัโรงแรม Circus Circus Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที ่6         ลาสเวกสั – อสิระทั้งวนั ช้อปป้ิง , คาสิโน หรือเลอืกซ้ือทวัร์ไปแกรนด์แคนยอน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
  

     ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านอาจจะเลือก เส่ียงโชคในสถานคาสิโนหรือช้อปป้ิงหรือซ้ือทวัร์ไปชมแกรนด์
แคนยอน เวสท์ริม (Grand Canyon West Rim) และสกายวอล์ค (Sky Walk) ซ่ึงเป็นปฎิมากรรมอนัมหึมา
มหาศาลท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ลา้นปี เป็นหุบเขาท่ีมีความยาวถึง 446 กม. จุดท่ีกวา้ง
ท่ีสุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็นส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก  (กรุณาติดต่อแจง้ความ
ประสงค์ต่อบริษทัทวัร์ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง เพราะตอ้งทาํการจองล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 5,500 บาท 
โดยราคาน้ีตอ้งมีผูร่้วมคณะเดินทางจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 15 ท่าน ราคาดงักล่าวรวมอาหารกลางวนัให้ท่านเรียบร้อย
แลว้) หรือให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ศูนยก์ารคา้ภายในเมือง หรือเส่ียงโชคตามอธัยาศยั  และในยามคํ่าคืนท่าน



สามารถ ท่องราตรีเมืองลาสเวกสั โดยการเดินเล่นท่ีถนน The Strip หรือ จะเส่ียงโชคกบัเกมส์พนนัต่างๆ ใน
สถานคาสิโนหรือพบกบัการแสดงโชวข์องโรงแรมต่างๆ ซ่ึงแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกนัออกไปแลว้แต่ คอน
เซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น ชมโชวโ์จรสลดั โชวภู์เขาไฟระเบิด โชวน์ํ้าพุท่ีสวยงามตระการตา ( ท่านสามารถซ้ือ
รายการ โชวพ์ิเศษ Jubilee Show กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์ )   

  
**อิสระอาหารกลางวนั และอาหารคํ่า** 

  
พกัโรงแรม Circus Circus Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

 
วนัที ่7         ลาสเวกสั - ออนตาริโอมลิล์ - ลอสแองเจลสิ - สนามบิน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

  
     นาํท่านเดินทางออกจากเมืองลาสเวกสั นาํท่านเดินทางขา้มรัฐเนวาดา้เขา้สู่รัฐแคลิฟอร์เนีย ไปยงั นคร
ลอสแองเจลีส  โดยผ่าน ออนตาริโอ มิลล์ (Ontario Mills) ให้ท่านมีเวลาเลือกซ้ือสินคา้จาก ช้อปป้ิงมอลล์ท่ีมี
ขนาดใหญ่กวา้งขวางอีกแห่งหน่ึงเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายท่ีลดราคาถูกกว่าเมืองไทย พร้อมพกัผ่อน
กบัร้านคา้ ร้านอาหาร เกมส์รูม  (เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปป้ิง อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

  
บ่าย นาํท่านเดินทางต่อสู่ นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อนัดบัสองของสหรัฐอเมริกนั ผ่านชมย่านธุรกิจสาํคญั
ย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ สถานท่ีใช้มอบรางวลัออสกา้นาํท่านสู่ ย่านถนนฮอลลี
วูด้ ท่ีเบเวอร์ร่ีฮิลล์ ถนนท่ีรวมแหล่งช้อปป้ิงหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเทา้ของดาราดงัฮอลลีวูด้ ให้ท่านไดถ่้ายรูป
สัญลกัษณ์ของดาราท่ีท่านช่ืนชอบ ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฮอลลีวูด้ อิสระให้ท่าน
เดินเล่นช้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

  
23.55 น. เหิรฟ้าจากลอสแองเจลิส สู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการคาเธ่ย์แปซิฟิก  เที่ยวบินที่ CX883 

 
วนัที ่8         ลอสแองเจลสิ - ฮ่องกง 

 
*** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล *** 

 
วนัที ่9         ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 



 
05.45 น.  เดินทางถึงฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

  
08.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่  CX705 

  
(เดินทางช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.2560 ไฟลท์บินเปล่ียนเป็นไฟล์ท CX713 เวลา 09.10-11.20) 

  
10.05 น. บินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันเดินทางและข้อมูลราคา 

 
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม * 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  

 

 

วันเดินทาง ราคาพักเดี่ยว/ท่าน ราคาพักคู่/ท่าน 
10-18 ม.ค. 2562 105,400 93,900 

18-26 ก.พ. 2562 135,900 111,900 

19-27 มี.ค. 2562 105,400 93,900 

12-20 เม.ย. 2562 105,400 93,900 

10-18 พ.ค. 2562 105,400 93,900 

10-18 มิ.ย. 2562 105,400 93,900 

20-28 ก.ค. 2562 105,400 93,900 

19-27 ส.ค. 2562 105,400 93,900 

12-20 ก.ย.2562 105,400 93,900 

10-18 ต.ค. 2562 105,400 93,900 

20-28 พ.ย. 2562 105,400 93,900 

19-27 ธ.ค. 2562 105,400 93,900 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2


 
เงื่อนไขในการทัวร์ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมท่ีพกั 
 ค่ามคัคุเทศก์ผูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล

กรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการ

จดัทาํเอง) 
 ค่าทิปสาํหรับ มคัคุเทศก์ พนักงานขบัรถ พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าปรับ สาํหรับนํ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว  ้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น สาํหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ต่อทริป/ต่อท่าน 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วนัทาํการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์ หรือนาํเอกสารมาท่ี
บริษทัฯหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง เพื่อยินยนัการจองท่ีนั่ง 

 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ ทนัทีหลงัจากทาํการจอง ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 สาํหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาชาํระเงิน 50 % ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 



 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริง
จากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ี
พกัฯลฯ 

 
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดอื่นๆ 
 

 รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
 อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน

ราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ้ามนั หรือมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้อง
ขอคืนค่าบริการได้ 

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได  ้
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบตามท่ี

กาํหนดไว  ้
 ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีทาํให้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ 

 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ขอ้จาํกดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์
สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่กบัดุลย
พินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 

 โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่ารวมในคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผู ้
เดินทางรวมแลว้น้อยกว่าท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 

 
เงื่อนไขนอกเหนือการรับผิดชอบ 

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน ๆ 
เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ



สงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วน
ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวทั้งส้ิน 

 หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่าง
การเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผู ้
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย
การบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบัผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยั
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทาง
ไป 
 

ค าแนะน าและข้อควรระวัง 
 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 
 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นท่ีปลอดภยั โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการ

เดินทาง ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 
 อุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจต่อคาํ

เตือนของไกด์ หัวหน้าทวัร์ ท่องเท่ียวอย่างระมดัระวงั และ ไม่ประมาท 
 การเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา และ

ความพึงพอใจ อย่างถ่ีถว้น สินคา้ในทุกประเทศมีทั้งท่ีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพตํ่า แตกต่างกนัไป สิทธ์ิในการจะ
ซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผูเ้ดินทาง 

  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอร์โทรของมคัคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถ
ติดต่อกนัได ้

  ผูเ้ดินทางควรเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ไดอ้ย่างครอบคลุมและเหมาะสมหาก
เกิดกรณีฉุกเฉิน 
 



ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า 
 หนังสือเดินทางมีอายุใชง้านเหลืออย่างน้อย 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานาํมาแสดงดว้ย) 
 รูปสี ขนาด 2 X 2 น้ิว จาํนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใชรู้ปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆท้ิงส้ิน พื้นหลงั

เป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นส่ีเหล่ียม ถ่ายมาแลว้ตอ้งไม่เกิน 6 เดือน 
 แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ท่ีทาํการกรอกขอ้มูลแลว้ 
 ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 สาํเนาทะเบียนบา้น 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ( สาํหรับเด็กอายุต ํ่ากว่า 15 ปี ใชส้าํเนาสูติบตัร ) 
 สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของผูย้ื่นคาํร้อง ท่ีมีอายุบญัชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบนัมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ตอ้งถ่าย

สาํเนาเล่มเก่าทั้งเล่มดว้ย) 
 หลกัฐานทางดา้นการทาํงาน (เอกสารท่ียื่นวีซ่าทุกอย่าง จะตอ้งออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัเดินทาง) 
 ในกรณีท่ีผูย้ื่นเป็นลูกจา้ง ขา้ราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทาํงานจากบริษทัหรือหน่วยงานท่ีสังกดั เป็นภาษาองักฤษ

ตวัจริง ( ให้ระบุตาํแหน่ง, วนัเร่ิมทาํงาน, อตัราเงินเดือน) 
 ในกรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการคา้  
 ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาองักฤษตวัจริง  
 สาํเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสาํเนาทะเบียนหย่า 
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ  นามสกุล (กรณีท่ีเคยมีการเปล่ียนช่ือ หรือ นามสกุล) 
 กรณีผูอ้ยู่ใตอุ้ปการะเล้ียงดู เช่น แม่บา้นท่ีไม่ไดท้าํงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทาํงาน, สาํเนาสมุดเงิน

ฝาก, ทะเบียนบา้น, บตัรประชาชนของสามี 
 กรณีเด็กอายุต ํ่ากว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทาํงาน, สาํเนาสมุดเงินฝาก, 

ทะเบียนบา้น, บตัรระจาํตวัประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกบับุคคลอ่ืนได ้ ออก
โดยอาํเภอหรือสาํนักงานเขต ถา้บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ตอ้งมีสาํเนามรณะบตัร 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีบา้น, ท่ีทาํงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จาํเป็นมาก) 
 

ข้อตกลงโปรดตรวจสอบก่อนส ารองที่น่ัง 
เพื่อให้การสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษทั ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
1.ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ให้ตรงกบั หนงัสือเดินทาง ( Passport ) 

1.1ช่ือ+นามสกุลของผูโ้ดยสารทุกคน   
1.2คาํนาํหน้าช่ือ.เช่นMr./Mrs./Miss. 
1.3ช่ือ/ชั้นยศ/ทางตาํรวจ/ทหารเป็นตน้(ถา้มีและตอ้งการระบุ) 
1.4เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ(ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมล์ได้) 
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้งใช้ราคาบตัรโดยสารประเภทใด  ตรง
ตามอายุของเด็กหรือไม่ 
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผูร่้วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุ
เหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 



2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได้ หากยงัไม่ไดมี้การ ออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมี
ตรวจพบความผิดพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระ
ค่าใช้จ่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนในกรณี 
1.6 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใด ๆ 
แทนท่านไดท้ั้งส้ิน 
 
3. กรณีท่ี ท่านไม่ไดท้าํการทกัทว้งใด ๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือว่าท่านไดต้กลงรับทราบเง่ือนไข และ
ขอ้กาํหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใด ๆ 
ทั้งส้ิน 

 
  

 

 

 


