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กําหนดการเดินทาง

วันแรก
14.30 น.

17.20 น.
21.45 น.
23.30 น.
19.30 น.

28 มี.ค. – 5 เม.ย.2558
16-24 พ.ค., 30 พ.ค.- 7 มิ.ย.2558
6-14 มิ.ย.,20-29 มิ.ย. 2558

12 – 20 เมษายน 2558
กรุงเทพฯ – ไต้ หวัน – ซาน ฟรานซิสโก
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบินอี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8
แถว Q พบเจ้ าหน้ าทีค่ อยอํานวยความสะดวก *** คณะเดินทางวันที่ 12 เมษายน 2558 เป็ นต้นไป คณะพร้อมกัน
เวลา 13.30 น. ออกเดินทางเวลา 16.25 น.โดย BR068 เดินทางถึงสนามบินไต้หวัน เวลา 21.00 น.***
เหิ รฟ้ าสู่ ไต้ หวัน โดยสายการบินอี.วี.เอ.แอร์ เทีย่ วบินที่ BR068
เดินทางถึงไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองซานฟรานซิสโก โดยสายการบินอี.วี.เอ.แอร์ เทีย่ วบินที่ BR028
***เครื่องบินบินผ่านเส้ นเวลาสากล***
เดินทางถึง สนามบินซาน ฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ

(GH) อเมริ กาตะวันตก-ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส–แอลเอ 9 วัน 6 คืน (BR) มี.ค.-มิ.ย. 85,900-95,900.-

1

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
ไทย 15 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ เมืองซาน ฟรานซิ สโก (San
Francisco) นครมหาเสน่ห์ แห่ งมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ยตอนเหนื อ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็ นอันดับสองของ
ประเทศ รองจากมหานครนิ วยอร์ ก *** คณะเดินทางวันที่ 12 เมษายน เป็ นต้นไป เดินทางถึงซาน ฟรานซิ สโก
เวลา 19.40 น.***
พักที่ Double Tree SFO Airport //Whitcomb // Holiday inn SFO Airport หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

เทีย่ วซาน ฟรานซิสโก – ท่ าเรือฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ - ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้ น
เกท - เฟรสโน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
ท่ าเรื อฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวน
สนุ ก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าํ และเป็ นที่ต้ งั ของPIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระ
เลือกซื้ อสิ นค้า ของที่ระลึก จากนั้นนําท่านล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรื อจะ
ผ่ านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็ นที่คุมขังนักโทษอเมริ กาในอดีต จากนั้นพาท่านถ่ายรู ปและชม
สะพานแขวนโกลเด้ นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่ งดัง ผลงานวิศวกรรมอันลํ้าเลิ ศปลายยุคปฎิ วตั ิ
อุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊ าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อนั ดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็ นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสู งไม่เกิน
20 ชั้น ทําให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง ระยะทาง 302 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่ Radisson Fresno Hotel // Holiday Inn Visalia//Fresno Hotel หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่ าย
คํ่า

วันทีส่ าม

เฟรสโน - BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุด
ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้ อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray
Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic , Calvin Klein,
Samsonite ระยะทาง 322 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่ งตั้งอยูใ่ นมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคน
บาป" (Sin City) โดยเป็ นเมื องที่ เจริ ญเติ บ โตขึ้ น มาจากกิ จการการพนันเป็ นแม่ เหล็ ก แรงดึ ง ดู ดหลัก ให้
นักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุ ดหรู หราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้
อปปิ้ งเต็มที่บนถนน Strip ระยะทาง 252 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชม.

กลางวัน

(GH) อเมริ กาตะวันตก-ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส–แอลเอ 9 วัน 6 คืน (BR) มี.ค.-มิ.ย. 85,900-95,900.-
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คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พักที่ Monte Carlo Resort and Casino // Flamingo Las Vegas Hotel and Casino // Harrah’s หรือ
เทียบเท่า
ในยามคํ่าคืนท่านสามารถท่ องราตรี เมืองลาสเวกัสโดยการเดิ นเล่นที่ถนน The Strip หรื อเสี่ ยงโชคในสถาน
คาสิ โนหรื อพบกับการแสดงโชว์หน้าโรงแรมต่างๆซึ่ งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชว์ภูเขา
ไฟระเบิด โชว์น้ าํ พุที่สวยงามตระการตา

วันทีส่ ี่

ชมแกรนด์ แคนย่ อน – เดินบน Skywalk

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมอุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนย่ อน (Grand Canyon) ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่ งหนึ่ ง
ของโลก ปั จจุบนั ถู กจัดให้เป็ นหนึ่ งในอนุ รักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถู ก
ค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปี เดียวกับที่อเมริ กาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิ พลของแม่น้ าํ โคโลราโดที่
ไหลผ่านที่ราบสู ง ทําให้เกิดการสึ กกร่ อนพังทลายของหิ นอันเป็ นเวลา 225 ล้านปี มาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่ มยกตัว
สู งขึ้น อันเนื่ องมาจากแรงดันและความร้ อนอันมหาศาลภายใต้พ้ืนโลก ทําให้เกิ ดการเปลี่ ยนรู ปและกลายเป็ น
แนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทําให้ทางที่ลาํ ธารไหลผ่านมีความลาดชันและนํ้าไหลแรงมากขึ้น
พัดเอาทรายและตะกอนไปตามนํ้าเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุ บเหว
กว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหิ นแกรนิ ต
และหิ นชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็ นหิ นทรายถูกนํ้าและลมกัดเซาะจนเป็ นร่ องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี
บริการอาหารกลางวัน ณ จุดบริการอาหารของอุทยานอาหารพืน้ เมือง
นําท่านเดินบนสกายวอล์ค (Skywalk) ซึ่ งเป็ นกระจกแก้วรู ปตัวยู ได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่
บนอากาศ ซึ่ งสู งจากพื้นแม่น้ าํ กว่า 1,200 เมตร จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ ลาส เวกัส *** กรณี ท่านที่ตอ้ งการ
นัง่ เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมแกรนด์ แคนย่อน กรุ ณาแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 220
ต่อท่าน ***
หมายเหตุ : ส่ วนท่านที่ตอ้ งการอิสระเต็มวัน ไม่ไปชมอุทยานแห่ งชาติ แกรนด์แคนย่อนและสกายวอล์ค ลด
ท่านล่ะ 2,800 บาท กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่ Monte Carlo Resort and Casino // Flamingo Las Vegas Hotel and Casino // Harrah’s หรือ
เทียบเท่า

กลางวัน

คํ่า

วันทีห่ ้ า

ลาส เวกัส - Ontario Mills – อนาแฮม

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ นครลอส แอนเจลิส (Los Angeles) หรื อที่รู้จกั ในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็ นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมาก
ที่สุดอันดับ 2 ในสหรั ฐอเมริ กา และเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิ จ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดย

(GH) อเมริ กาตะวันตก-ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส–แอลเอ 9 วัน 6 คืน (BR) มี.ค.-มิ.ย. 85,900-95,900.-
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กลางวัน

คํ่า

ระหว่างทางผ่ านออนตาริโอ มิลล์ ( Ontario Mills )ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น 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
ระยะทาง 361 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดิ นทางสู่ เมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่ งความสนุ กสนานเป็ นที่ต้ งั ของดี สนี ยแ์ ลนด์ปาร์ ค (Disneyland
Park ) ระยะทาง 60 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารญีป่ ุ่ น
พักที่ Sheraton garden grove หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก

เทีย่ วดิสนีย์แลนด์ ปาร์ ค

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดิ นทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ ปาร์ ค (Disneyland Park ) ดิ นแดนแห่ งจิ นตนาการและเทพนิ ยายของราชาการ์ ตูน
วอล์ทดิสนีย ์ โดยเป็ นสวนสนุ กแห่ งแรกของวอล์ท ดิสนี ย ์ (The Walt Disney) เปิ ดเมื่อ 17 กรกฏาคม 2498 อิสระ
ให้ท่านได้เล่นเครื่ องเล่น อาทิ เช่น นัง่ รถไฟหัวจักรพลังไอนํ้า ,ADVENTURE LAND, TOMORROW LAND,
FANTASYLAND, MICKEY’S TOON TOWN สัมผัสกับชี วิตโจรสลัดแคริ เบียน ผจญภัยบ้านผีสิง ล่องเรื อรอบ
โลกกับตุ๊กตาใน SMALL WORLD , Pirate of the Caribbean ,ตื่นเต้นกับ SPACE MOUNTAIN ผจญภัยกับ
อินเดี ยน่าโจนส์ Indiana Jones ชมโชว์ต่างๆ เช่ น The Lion King หรื อเลื อกซื้ อของที่ระลึกต่างๆ ชมขบวน
พาเหรดของเหล่าการ์ ตูน ของ Walt Disney และและท่านจะได้ชมขบวนพาเหรดไฟสุ ดอลังการของสวนสนุ ก
และการจุดพลุไฟในช่วงคํ่าอันสวยงาม ยิง่ ใหญ่และตระการตา
***หมายเหตุ ตัว๋ เข้าสวนสนุกเป็ นแบบ ONE DAY 1 PARK TICKET ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็ นตัว๋ แบบ ONE DAY
2 PARK TICKET กรุ ณาติดต่อทางทางหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายเพิม่ ประมาณ USD 60 ต่อท่าน***
หมายเหตุ : กรณี ไม่เข้าสวนสนุ กดีสนี ยแ์ ลนด์ ปาร์ ค ลดท่านล่ะ 2,000 บาท กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
ก่อนการเดินทาง
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า
พักที่ Sheraton garden grove หรือเทียบเท่า

เทีย่ ง/คํ่า

วันทีเ่ จ็ด

อนาแฮม – Hollywood Boulevard - โรงถ่ ายภาพยนตร์ ยูนิเวอร์ แซล – สนามบิน

เช้ า
บ่ าย

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดิ นเล่ นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็ นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนน
Hollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็ นรู ปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะ
จารึ กชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง โดยส่ วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่ งถือเป็ นเกียรติสูงสุ ด สําหรับผูไ้ ด้รับคัดเลือก
ให้จารึ กชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie

(GH) อเมริ กาตะวันตก-ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส–แอลเอ 9 วัน 6 คืน (BR) มี.ค.-มิ.ย. 85,900-95,900.-
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Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The
Simpson ฯลฯ ชมด้ านหน้ าโรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ ที่เก่าแก่ที่สุด
ของฮอลลี วูด้ ที่ ด้า นหน้า จะเต็ม ไปด้ว ยรอยประทับ มื อ ของดาราชื่ อ ดัง ต่ า งๆมากมาย ชมดอลบี เธี ย เตอร์
(DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์ จากนั้นนําท่านเข้าชมโรงถ่ายภาพยนต์ยนู ิ เวอร์ แซล (Universal
Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ระยะทาง 53 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.
กลางวัน
อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถ่ ายภาพยนต์ ยูนิเวอร์ แซล
บ่ าย
ให้ท่านได้อิสระ ชมเบือ้ งหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ ายทําภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่าง
ละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทําจริ งของ อาทิเช่ น ฉากนํ้าท่วมถล่มเมือง,แผ่นดิ นถล่มทรุ ดตัวในรถไฟใต้ดินหรื อชม
โชว์การแสดงพาดโผนที่ ต้ื นเต้นเร้ า ใจ หรื อสนุ ก สนานกับเครื่ องเล่ นทันสมัย อาทิ เช่ น BACK TO THE
FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
หลังอาหารคํ่านําท่านเดินทางสู่ สนามบินลอส แอนเจลิส
วันทีแ่ ปด
***เครื่องบินบินผ่านเส้ นเวลาสากล***
00.35
เหิ รฟ้ าสู่ ประเทศไทย ด้ วยเทีย่ วบินที่ BR001
*** คณะเดินทางวันที่ 16 พ.ค. เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.15 น.โดย BR01 เดินทางถึงสนามบินไต้หวัน เวลา 06.00 น.***
วันทีเ่ ก้า
ไต้ หวัน – กรุ งเทพ
06.00 น.
เดินทางถึง สนามบินไต้ หวัน แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่ อง
09.00 น.
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินอี.วี.เอ.แอร์ เทีย่ วบินที่ BR067
11.35 น.
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร ด้ วยความสวัสดิ์ภาพ
กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ 1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาต
ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้ อแล้ ว
(GH) อเมริ กาตะวันตก-ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส–แอลเอ 9 วัน 6 คืน (BR) มี.ค.-มิ.ย. 85,900-95,900.-
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ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
กําหนดการเดินทาง

28 มี.ค. – 5 เม.ย. , 30 พ.ค.- 7 มิ.ย.2558
6-14 มิ.ย.,20-29 มิ.ย. 2558

อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น) ราคาท่านละ
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริ มเตียง)
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
*** ราคาไม่ รวมวีซ่า ค่ าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,500 บาท ***
กรณี ไม่ ใช่ ตั๋วเครื่องบิน

85,900.85,900.85,900.85,900.12,500.30,000.-

กรณีไม่ เข้ าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ ค ลดท่านล่ะ 2,000.กรณีไม่ เดินทางไปอุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนย่ อน ลดท่านล่ะ 2,800.กําหนดการเดินทาง

16-24 พ.ค. 2558

อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น) ราคาท่านละ
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริ มเตียง)
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
*** ราคาไม่ รวมวีซ่า ค่ าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,500 บาท ***
กรณี ไม่ ใช่ ตั๋วเครื่องบิน

85,900.85,900.85,900.85,900.15,500.30,000.-

กรณีไม่ เข้ าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ ค ลดท่ านล่ ะ 2,000.กรณีไม่ เดินทางไปอุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนย่ อน ลดท่านล่ะ 2,800.(GH) อเมริ กาตะวันตก-ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส–แอลเอ 9 วัน 6 คืน (BR) มี.ค.-มิ.ย. 85,900-95,900.-
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กําหนดการเดินทาง

12 – 20 เมษายน 2558

อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น) ราคาท่านละ
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริ มเตียง)
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
*** ราคาไม่ รวมวีซ่า ค่ าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,500 บาท ***
กรณี ไม่ ใช่ ตั๋วเครื่องบิน

95,900.95,900.95,900.95,900.15,500.30,000.-

กรณีไม่ เข้ าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ ค ลดท่ านล่ ะ 2,000.กรณีไม่ เดินทางไปอุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนย่ อน ลดท่านล่ะ 2,800.อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยูต่ ่อ จะต้อง
ไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ และ ค่าทิปคนขับรถ นําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
- กรณี เสี ยชีวติ และอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
- ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
8. มัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง,
ค่านํ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว
, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
(GH) อเมริ กาตะวันตก-ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส–แอลเอ 9 วัน 6 คืน (BR) มี.ค.-มิ.ย. 85,900-95,900.-
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5. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ซึ่งโดยมาตรฐาน
3 ดอลล่า ต่ อคน ต่ อวัน)
6. ค่ าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่ านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์ สินด้ วยตัวท่ านเอง
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ ั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจําแล้วเท่านั้น ในกรณีทใี่ ห้ ทางบริษัททําการยืน่ วีซ่าให้ รบกวนเก็บเงินค่ าวีซ่าเพิม่ อีก 7,500 บาท
2. หากท่ านทีต่ ้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
3. ในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วย
สาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย
และอํานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(GH) อเมริ กาตะวันตก-ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส–แอลเอ 9 วัน 6 คืน (BR) มี.ค.-มิ.ย. 85,900-95,900.-

8

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
5. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจํา
ตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน
(กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่ วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
8. กรณีวซี ่ าผ่ านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
9. กรณีวซี ่ าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่ องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
10. กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) แต่ละโรงแรมไม่เหมือนกัน ส่ วนห้ องพักแบบ 3 ท่าน จะเป็ นเตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนาและการเดินทางที่มีความชํานาญโดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,
อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ
พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ
ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้า
ประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อ
(GH) อเมริ กาตะวันตก-ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส–แอลเอ 9 วัน 6 คืน (BR) มี.ค.-มิ.ย. 85,900-95,900.-
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เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่ งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นและหลักฐานการทําวีซ่าสหรัฐอเมริกา
** ผูย้ นื่ คําร้องที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติของตัวเองในการที่จะได้รับวีซ่าชัว่ คราวประเภทธุ รกิจหรื อ
ท่องเที่ยว **
ผู้ยนื่ คําร้ องขอวีซ่าทุกท่านต้ องยืน่ เอกสารประกอบคําร้ องขอวีซ่าดังต่ อไปนี้ หากยืน่ คําร้ องไม่ ครบถ้ วน คําร้ องของท่ านจะไม่ ถูก
พิจารณา..
1. หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุ ณานํา
หนังสื อเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)
2. รู ปถ่ ายหน้ าตรงสี ขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม. จํานวน 2 ใบ
ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน รู ปถ่ายจะต้องเป็ นพื้นหลังสี ขาวเท่านั้น เปิ ดหู , ห้ามสวมแว่นตาดํา
หรื อหมวก สั ดส่ วนใบหน้ าต้ องเกิน 50 เปอร์ เซ็นต์ ของพืน้ ทีร่ ู ปถ่ าย
3. สํ าเนาทะเบียนบ้ าน – สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน (เด็กใช้ สําเนาสู ติบัตร) –
สํ าเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
4. หลักฐานการทํางาน
4.1 กรณี เป็ นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทาํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวนั ที่เริ่ มทํางานเมื่อใด ตําแหน่งอะไร
เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร และจะกลับมาปฏิบตั ิงานวันที่เท่าไร
4.2 กรณี ประกอบธุ รกิจของตนเอง ให้ยนื่ หลักฐานประกอบธุ รกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิ ชย์ (ถ่าย
สําเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการอยู่
4.3 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด
4.4 กรณี อายุไม่ถึง 19 ปี ถ้าผูป้ กครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผูป้ กครองที่ไม่ได้เดินทางทําหนังสื อยินยอม
จากอําเภอหรื อเขตท้องที่อาศัย
4.5 กรณี อายุไม่ถึง 19 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาทําหนังสื อยินยอมจากอําเภอหรื อเขต
ท้องที่อาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
5. หลักฐานการเงิน ถ่ายสําเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ชื่อเจ้าของบัญชี ตอ้ งเป็ นชื่อของผูเ้ ดินทางเท่านั้น หรื อ
จดหมายรับรองจากธนาคาร 1 ชุด

(GH) อเมริ กาตะวันตก-ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส–แอลเอ 9 วัน 6 คืน (BR) มี.ค.-มิ.ย. 85,900-95,900.-
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168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
กรอกข้ อมูลตามความจริงเบือ้ งต้ น สํ าหรับการยืน่ ขอวีซ่าอเมริกา
และกรุ ณากรอกเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านั้น
1. ชื่อ-สกุล ……….………………………………….………….………………………………….…………………
ชื่อ-สกุลเดิมหรื ออื่นๆที่เคยใช้หรื อกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ ……….………………………………….…………………
2. สถานภาพ
โสด
แต่งงานจดทะเบียน
แต่งงานไม่จดทะเบียน
หย่า หม้าย
แยกทางกัน
3. ที่อยูป่ ั จจุบนั ในประเทศไทย ……………………….………….………………………………….…………………
………….………….………………………………….………….………………………………….………………..
รหัสไปรษณี ย ์ ………….………….………………………………….………….………………………………….…
โทรศัพท์บา้ น ………….………….………………………………….………….………………………………….…
โทรศัพท์มือถือ ………………….………….………………E-Mail: ………………….………….………….……
3.1 ที่อยูใ่ นการจัดส่ งเล่มพาสปอร์ ตคืนจากทางสถานทูต
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
4. ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส (แม้วา่ หย่าหรื อแยกทางกัน) ……………….…………………………….…………………
วันเดือนปี เกิดของคู่สมรส (แม้วา่ หย่าหรื อแยกทางกัน) ……………….……………………………………………
5. ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา ……………….…………………………….……………………………………
ที่อยูส่ ถานที่ทาํ งาน / สถาบันศึกษา ……………….…………………………….……………………………………
………….………….………………………………….………….………………………………….………………
ตําแหน่งหน้าที่ …….………………………………….………….………………………………….…………………
โทรศัพท์ …….……………….……………………หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ………………………………………
6. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย…………………….………….……………………………………………………
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ………….………….……………………………………………………
7. ท่านคาดว่าจะเดินทางวันที่ ………….………………… เดินทางกี่วนั …………………………………………
สถานที่ที่จะพํานัก / โรงแรม (ถ้าไม่มีให้ใส่ ชื่อเมือง, รัฐ) ……………………………………………………………
8. ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริ กาหรื อไม่: ไม่เคย เคย (กรณี ที่เคยให้ระบุวนั ที่)
ตั้งแต่วนั ที่ ………………… ถึงวันที่ ……………………… รวม …………วัน …………เดือน …………ปี
ที่ไหน (จังหวัด) ……………………………………… วีซ่าประเภทใด ……………………………………………
9. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อไม่ : ไม่เคย เคย (กรณี ที่เคยให้ระบุวนั ที่และอยูก่ ี่วนั )
ตั้งแต่วนั ที่ ………………… ถึงวันที่ ……………………… รวม …………วัน …………เดือน …………ปี
10. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อไม่: ไม่เคย เคย (กรณี ที่เคยให้ระบุเหตุผลที่ปฏิเสธ)
(GH) อเมริ กาตะวันตก-ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส–แอลเอ 9 วัน 6 คืน (BR) มี.ค.-มิ.ย. 85,900-95,900.-
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168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
………….………….………………………………….………….………………………………….………………
………….………….………………………………….………….………………………………….………………
11. ที่ทาํ งานครั้งสุ ดท้ายไม่รวมปั จจุบนั , ชื่อบริ ษทั …….………….……………………………………………………
ที่อยูส่ ถานที่ทาํ งาน .………………………………….………….……………………………………………………
ตั้งแต่วนั ที่ ………………… ถึงวันที่ ……………………… รวม …………วัน …………เดือน …………ปี
12. ประวัติการศึกษา, ชื่อสถานศึกษา ……………….………….……………………………………………………
ที่อยูส่ ถานศึกษา ….………………………………….………….………………………………….…………………
หลักสู ตร ….………………………… จบการศึกษาเมื่อ …….………………………………….…………………
13. ใน 10 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเดินทางไปประเทศใดบ้าง กรุ ณาระบุประเทศ และปี ที่เข้าประเทศนั้น ๆ
………….………….………………………………….………….………………………………….………………
………….………….………………………………….………….………………………………….………………
………….………….………………………………….………….………………………………….………………
14. ชื่อ-นามสกุล บิดา ……………………………………… วันเดือนปี เกิด ………………………………………
สถานที่เกิด ………….………….………………………………….………….………………………………………
15. ชื่อ-นามสกุล มารดา …………………………………… วันเดือนปี เกิด ………………………………………
สถานที่เกิด ………….………….………………………………….………….………………………………………
16. รายได้ต่อเดือน เท่าไหร่ ………………………………… เสี ยภาษีเท่าไหร่ ……………………………………
17. เคยทําหนังสื อเดินทางหายหรื อไม่ : ไม่เคย เคย
18. ชื่อ-นามสกุลของบุคคลหรื อองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ท่านจะไปติดต่อด้วย ……………………………
………….………….………………………………….………….………………………………….………………
ความผูกพันกับท่าน ……………………………… ที่อยู่ เลขที่ / ถนน …………… ………………………………
เมือง ………………………………………………………… รัฐ …………………………………………………
รหัส …………………………………………… โทร. ………………………………………………………………
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
หมายเหตุ การอนุมัติวซี ่ าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเดินทางเท่ านั้น

(GH) อเมริ กาตะวันตก-ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส–แอลเอ 9 วัน 6 คืน (BR) มี.ค.-มิ.ย. 85,900-95,900.-
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