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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตไิตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป 

ประเทศไตห้วนั - ทา่อากาศยานนานาชาตอิอนแทรโีอ เมอืงออนแทรโีอ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - เมอืงลอสแอนเจลสิ - 

กรฟิฟิธ พารค์ - ป้ายฮอลลวีูด หรอื ฮอลลวีูดไซน ์- อลั เพอรโ์บล เดอ ลอสแอนเจลสิ - ฮอลลวีูด บูเลอวารด์ - ถนน

ซนัเซ็ท - ฮอลลวีูด วอลก์ ออฟ เฟม - ถนนเมลโรส - เบเวอรีฮ่ลิส ์- เมอืงออนแทรโีอ               (-/-/-) 

07.30 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ S สายการบนิ China Airlines โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

11.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ China Airlines 

เทีย่วบนิที ่CI834 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

15.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

18.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิอนแทรโีอ เมอืงออนแทรโีอ ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสายการบนิ China 

Airlines เทีย่วบนิที ่CI024 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

15.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิอนแทรโีอ เมอืงออนแทรโีอ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลอสแอนเจลิส (Los Angeles) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่รูจั้กในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการบันเทงิ และเริม่ตัง้เป็นเมืองเมื่อวันที ่4 เมษายน 

พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอส แอนเจลสิไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองทีม่ีการปะปนของวัฒนธรรมมากทีสุ่ดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากการ

อพยพของคนหลายเชือ่ชาตโิดยเฉพาะชาวเอเชยี และ อเมรกิาใต ้เนื่องจากลักษณะของอากาศทีอ่บอุ่นสบาย และลักษณะการ

เป็นอยู่ต่างๆ ชือ่เมืองลอส แอนเจลสิ (Los Angeles) มาจากค าว่า โลส อังเคเลส ในภาษาสเปน หมายถงึ ทูตสวรรคห์ลายองค์ 

เป็นรูปพหูพจน์ของค าว่า el ángel ซึง่เป็นเพศชาย ชือ่เมอืงจงึมคีวามหมายว่า "เมอืงแหง่ทตูสวรรค"์ ลอส แอนเจลสิไดเ้ป็นทีรู่จ้ัก

ในฐานะเป็นทีต่ัง้ของฮอลลวีูด และปลายทางของถนนสายประวัตศิาสตร ์คอืทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66)  

น าท่านเดนิทางสู่ กรฟิฟิธ พารค์ (Griffith Park) ดว้ยพืน้ทีม่ากกว่า 4,000 เอเคอร ์ของภูมปิระเทศอันเขยีวขจี อีกทัง้ยังเป็น

สวนสาธารณะเทศบาลทีใ่หญ่เป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมรกิา ท าให ้กรฟิฟิธ พารค์ ไดช้ือ่ว่าเป็นสวนสาธารณะทีเ่หมาะ

ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ จากจุดนี้ท่านสามารถ ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ป้ายฮอลลวีูด หรอื ฮอลลวีูดไซน ์(Hollywood 

Sign) ตัง้อยู่บนภูเขาลใีนฮอลลวีูด ฮลิลบ์นเขตพืน้ทีข่องเทอืกเขาซานตาโมนกิา้ ซึง่เป็นหนึง่แลนดม์ารค์ยอดฮติส าหรับผูค้นทีแ่วะ

เวยีนมายังเมอืงนี้ ป้ายฮอลลวีูดสามารถมองเห็นไดจ้ากทกุมุมในตัวเมอืงลอสแอนเจลสิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่น ผา่นชม อลั เพอรโ์บล เดอ ลอสแอนเจลสิ (El Pueblo de Los Angeles) เป็นย่านเก่าแก่ของเมอืงลอสแอนเจลสิ 

เคยเป็นเมืองทีอ่ยู่ภายใตก้ารปกครองของสเปน และ เม็กซโิก นอกจากนี้ ยังมสีถาปัตยกรรมทีเ่ล่าเรื่องราวทางประวัตศิาสตร์อัน

สวยงามอยู่มากมาย ทีจ่ะพาคุณยอ้นกลับไปสมัผสัเรือ่งราวในอดตี 

น าท่านเดินทางสู่ ฮอลลวีูด บูเลอวารด์ (Hollywood Boulevard) ไม่มีใครไม่รูจั้กฮอลลีวูดแห่งนี้ สถานที่อันมีชื่อเสียง

ทางดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละแหล่งบนัเทงิเป็นจ านวนมาก มถีนนสายหลัก 3 แหง่ ทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่ไดม้าทีน่ี้ ไดแ้ก ่ถนน
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ซนัเซ็ท (Sun Set Street) ทีค่ลาคล ่าไปดว้ยคลับ และแหล่งบันเทงิยามค ่าคืน ถนนฮอลลวีูด มี ฮอลลวีูด วอลก์ ออฟ เฟม 

(Hollywood Walk of Fame) ซึง่เป็นถนนทีด่าราระดับฮอลลวีูดเป็นจ านวนมาก ไดป้ระทบัรอยมอืและรอยเทา้ไวต้ามทอ้ง ถนน

แห่งนี้และ ถนนเมลโรส (Melrose Avenue) สวรรค์ของนักชอ้ปป้ิงทัง้หลาย นอกจากนี้ ก็ไม่ควรพลาดกับ โกดัก เธยีร์เตอร์ 

สถานทีจ่ัดการประกาศรางวัลออสการท์กุปี  

น าท่านเดนิทางสู่ เบเวอรีฮ่ลิส ์(Beverly Hills) หากพูดถงึย่านเบเวอรี่ฮลิส ์หลายคนคงจนิตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหรา

ไฮโซ ไลฟ์สไตลข์องสงัคมชัน้สงูขึน้มาเป็นล าดับแรก แมก้ระทัง่เจา้รหสัไปรษณียข์องทีน่ี่คอื "90210" ยังถกูน าเอาไปใชเ้ป็นชือ่ซี

รีย่ย์อดฮติของประเทศสหรัฐอเมรกิาอกีดว้ย ทีส่ าคัญทีส่ดุย่านนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่หล่าดาราชือ่ดังมักมาเป็นประจ า แทบ

จะเดนิกระทบไหล่กนัไดเ้ลยทเีดยีว 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงออนแทรโีอ (Ontario) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง

รัฐแคลฟิอร์เนีย (California) ทางตะวันออกของตัวเมอืงลอสแองเจลสิ เป็นสว่นหนึง่ของเขตเมืองลอสแองเจลสิ เป็นทีต่ัง้ของท่า

อากาศยานนานาชาตอิอนแทรโิอซึง่เป็นสนามบนิทีค่กึคักทีส่ดุทางดา้นการขนสง่สนิคา้ เป็นอันดับที ่15 ของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

โดยจัดการขนสง่สนิคา้จากทา่เรอืเมอืงลอสแองเจลสิและลองบชี  

** อสิระอาหารค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ontario Airport Hotel, Ontario หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัทีส่อง เมอืงออนแทรโีอ - เมอืงลาฟลนิ - ลาฟลนิ เอาทเ์ล็ท เซ็นเตอร ์- เมอืงแฟลกแสตฟฟ์  - ถนนสายประวตัศิาสตร ์รูท 66 - 

เมอืงวลิเลีย่ม                              (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลาฟลนิ (Laughlin) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองทางตอนใตข้องรัฐแอรโิซนา (Arizona) 

เป็นเมอืงใหญม่ตีกึสวยงามอยู่มากมาย อกีทัง้ยังมสีถานบนัเทงิหรือตลาด และหา้งทีใ่หญ่โตเรยีกไดว้่าเป็นเมืองทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมาก

ทีส่ดุเมอืงหนึง่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ลาฟลนิ เอาทเ์ล็ท เซ็นเตอร ์(Laughlin) เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ ่ศูนย์รวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า ในราคาตรง

จากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, 

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling, Michael Kors เป็นตน้ และอืน่ๆอกีมากมาย 

** อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฟลกแสตฟฟ์ (Flagstaff) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองทางตอนเหนือของรัฐแอรโิซนา 

(Arizona) เมอืงทีเ่สน้ทาง ถนนสายประวตัศิาสตร ์รูท 66 (Route 66 Road) ยาวกว่า 4,000 กโิลเมตร อันมชีือ่เสยีงโด่งดัง

ไปทั่วโลกตัดผ่าน 8 รัฐ มีเรื่องราวคลาสสกิมากมายเกดิขึน้บนถนนเสน้นี้ รวมไปถงึโลกภาพยนตก์็น าไปกล่าวถงึ และถูกใชเ้ป็น

ฉากส าคัญอยู่บอ่ยครัง้ ถนนประวัตศิาสตรเ์สน้นี้ถกูสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1926 หลังสงครามโลกครัง้ที ่1 โดยมจุีดสิน้สดุทีท่ะเลซาน

ตา โมนกิา เมืองลอสแองเจลสิ รัฐแคลฟิอร์เนีย แต่กาลเวลาผา่นไป เมื่อประเทศสหรัฐอเมรกิามถีนนไฮต์เวยม์ากขึน้ มีระบบทาง

พเิศษต่างๆ ทีส่ะดวกและรวดเร็วมากขึน้ ก็ดูเหมือนว่า Route 66 Road จะถกูลดบทบาทลง และมันถูกถอดออกจากการเป็นถนน

เสน้หลักทางหลวง ในปี ค.ศ. 1985 แต่ก็ยังมีผูค้นไม่นอ้ยทียั่งใชถ้นนเสน้ทางนี้อยู่ เพราะเป็นถนนสายหลัก คู่รักก็ใชเ้ป็นเสน้ทาง

ผจญภัย กลุ่มเพือ่นฝงูใชเ้ป็นเสน้ทางร าลกึความหลัง ในบางรัฐบางพื้นทีถ่นนเสน้นี้ก็ยังมีการอนุรักษ์ไวแ้ละถกูใชง้านอยู่ ยังคงมี

ป๊ัมน ้ามัน โมเต็ล รา้นอาหาร เปิดใหบ้รกิารอยู่บา้ง ภาพทีเ่ห็นชนิตาจากภาพยนตร์หลายๆเรือ่ง ภาพคือ รา้นอาหารอันโดดเดี่ยว

ตัง้อยู่บนพืน้ทีท่ะเลทราย หรอืป๊ัมน ้ามันทรุดโทรม แต่ยังคงใชเ้ตมิน ้ามันไดอ้ยู่ เป็นมนตเ์สน่หอ์ย่างหนึง่ของถนนเสน้นี้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวลิเลีย่ม (William) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงขนาดเล็กในรัฐแอรโิซนา (Arizona) เป็น

เมอืงทีต่ัง้สว่นหนึง่ของอุทยานแห่งชาตแิกรนดแ์คนยอน เมอืงนี้มคีวามส าคัญต่อการเดนิทางไปอุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน

ไม่นอ้ย เพราะเป็นเมอืงทีอ่ยู่ตรงทางแยกทีจ่ะใชเ้ดนิทางไปอุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอนพอด ีไม่ว่าจะมาดว้ยรถยนตห์รอืรถไฟ 

เรยีกไดว้่าคือประตูสู่อุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน นักทอ่งเทีย่วจ านวนมากนยิมแวะพักทีเ่มอืงวลิเลียมกอ่นทีจ่ะเดนิทางต่อสู่

อุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน จงึมรีา้นอาหารและโรงแรมใหน้อนพักมากพอสมควร บรรยากาศเมอืงยังคงไวซ้ ึง่อาคารเกา่แกใ่น

ยุคบกุเบกิตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมรกิา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Suite William, William หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงวลิเลีย่ม - อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน เซาทร์มิ - เมอืงเพจ - ทะเลสาปโพเวล - เขือ่นเกลน แคนยอน - โคง้

เกอืกมา้ แมน่ า้โคโลราโด                                      (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม อุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน เซาทร์มิ (Grand Canyon South Rim) เพื่อชมความมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาตทิีย่ ิง่ใหญแ่หง่หนึ่งของโลก ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่

ปี ค.ศ. 1979 อุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน ถกูคน้พบเมือ่ปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดยีวกบัทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาประกาศเอกราช

จากประเทศอังกฤษ เกดิขึน้โดยอิทธพิลของแม่น ้าโคโลราโดไหลผ่านที่ราบสูง ท าใหเ้กดิการสกึกร่อนพังทลายของหนิเป็น

ระยะเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพื้นโลกเริม่ยกตัวสงูขึน้ อันเนื่องมาจากแรงดันและความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้ืน้โลก ท าให ้

เกดิการเปลีย่นรูปและกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผน่ดนิท าใหท้างทีล่ าธารไหลผา่นมคีวามลาดชัน

และน ้าไหลแรงมากขึน้ พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกดิการกัดเซาะลกึลงไปทลีะนอ้ยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปถงึ

กน้หุบเหวกว่า 1 ไมล์ ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลกึกว่าสองเทา่ของความหนาของเปลอืกโลก กอ่ใหเ้กดิหนิแกรนติและหนิ

ชัน้แบบต่างๆ พืน้ดนิทีเ่ป็นหนิทรายถกูน ้าและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลกึ สลับซบัซอ้น สงู ต ่า นานนับลา้นปี เหล่านี้ก่อใหเ้กดิความ

งดงาม และ ความน่าอัศจรรย ์ทางธรรมชาตขิึน้ทีน่ี่ ** รอบของการเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่

สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่น

ได ้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเพจ (Page) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี อยู่ทางตอนบนของรัฐแอรโิซนา (Arizona) 

เป็นเมอืงตน้น ้าของอุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน เนื่องจากแม่น ้าโคโลราโดจะไหลผา่นจากเมอืงเพจ ลงไปยังอุทยานแหง่ชาติ

แกรนด์แคนยอน เมืองนี้เต็มไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เกี่ยวกับแม่น ้าโคโลราโด อาทเิช่น ผ่านชม 

ทะเลสาปโพเวล (Lake Powell) เหนือ เขือ่นเกลน แคนยอน (Glen Canyon Dam) ทีม่ีนักท่องเทีย่วมาเยอืนปีละกว่า 2 

ลา้นคน มสีสีนังดงามจากแร่ธรรมชาต ิสรา้งขึน้เพือ่เก็บกักน ้าและผลติกระแสไฟฟ้า แม่น ้าใตเ้ขือ่นแหง่นี้คอืแม่น ้ ่าโคโลราโดซึง่จะ

ไหลผา่นโคง้เกอืกมา้ แม่น ้าโคโลราโด ไปจนถงึแกรนดแ์คนยอน กอ่นจะไหลต่อไปยังทะเลสาป เลคมดี (Lake Mead) เหนือเขือ่น

ฮเูวอร ์แดม (Hoover Dam) 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั โคง้เกอืกมา้ แมน่ า้โคโลราโด (Horseshoe Bend) บนหนา้ผาสงูกว่า 1,000 ฟตุ หรือราวๆ 

300 เมตร  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hyatt Place / Courtyard By Marriott, Page หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเพจ - แอนเทอโลป แคนยอน -  อทุยานแหง่ชาตไิบรซแ์คนยอน - หนิแดง - ฮดู ู            (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม แอนเทอโลป แคนยอน (Antelope Canyon) ภูเขาหนิทราย (Sandstone) ทีม่ีริว้ลวดลายสวยงาม ซึง่เกดิ

จากการมีน ้าหลากกัดเซาะหนิมานานนับลา้นๆ ปี เมื่อฝนตกจะมีน ้าท่วมทะลักเขา้มาในตัวแคนยอน จนกอ่ใหเ้กดิ แอนเทอโลป 

แคนยอน ดังทีป่รากฏในปัจจุบัน เป็นแคนยอนทีม่ีผูน้ิยมเขา้ชม และ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับความสวยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา ** รอบของการเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่า

กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นได ้ทุกกรณี เนือ่งจาก

เป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 นาทา่น เขา้ชม อทุยานแหง่ชาตไิบรซแ์คนยอน (Bryce Canyon National Park) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องรัฐยูทาห ์(Utah) 

ภูมปิระเทศของอุทยานแห่งชาตไิบรซแ์คนยอน เป็นหนา้ผาสูง อยู่เหนือระดับน ้าทะเลถงึ 8000-9000 ฟุต (2400-2700 เมตร) 

ขณะทีแ่กรนดแ์คนยอน (Grand Canyon) สงูเพียง 7000 ฟตุ เทา่นัน้ เป็นความมหัศจรรย์ทีธ่รรมชาตรัิงสรรค์ขึน้มา ปรากฏการณ์

ธรรมชาต ิเมื่อ 60 ลา้นปีมาแลว้ทีบ่รเิวณนี้อยู่ใตผ้นืน ้าเมือ่เกดิการเปลี่ยนแปลงของเปลอืกโลกผนืแผน่ดนิทีร่าบสูงก็ถกูยกตัวขึน้ 

และเกดิการกดัเซาะอย่างรุนแรงบรเิวณชัน้หนิจนก่อเกดิเป็นเสาดนิและหนิมากมายก่ายกองในหบุเขาทีสู่งถงึ 2,800 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเลปานกลาง เนื่องจากสถานทีน่ี้อยู่ตอนปลายของแกรนดแ์คนยอน ทัง้ทีจ่รงิๆ ไมใ่ชเ่ป็นแคนยอน เพราะไม่ใชภู่เขาทีถ่กู

กดัเซาะดว้ยแม่น ้า แต่ชาวอนิเดยีนเรยีกทีน่ี่ว่า "หนิแดง" หรอื "Red Rock" แต่ไม่ว่าใครก็ตามทีม่ายนือยู่บนหนา้ผาและมองไป

ในหบุกวา้งนี้ก็จะเห็นภาพเสาหนิรูปร่างต่างๆนานา ซึง่เราจนิตนาการว่านี่คือเสาหนิรูปตุ๊กตาอนิเดยีนแดง อุทยานแห่งชาตไิบรซ์

แคนยอนเปรียบไดก้ับสถานทีจั่ดแสดงแสงสธีรรมชาต ิดว้ยรูปลักษณ์และสขีองหนิทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแสงของวัน และ 

เวลา ขึน้อยู่กบัการหกัเหของแสง การเดนิทางเขา้มาชมความงามนี้จงึเริม่ไดต้ัง้อรุณรุ่งของวันไปจนกระทัง่พระอาทติยข์ึน้ ที ่ทีร่าบ

สงูอควาริอุส (Aquarius Plateau) และจุดชมพระอาทติย์ตกที่ซันเซ็ตพอยต์ (Sunset Point) เอกลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติ

ไบรซแ์คนยอน คอื แท่งหนิยอดแหลมๆ เรียกว่า ฮดู ู(Hoodoos) ทีข่ ึน้เรียงกันเป็นแนว มรูีปร่าง รูปทรงแปลกประหลาด ต านาน

ของพวกอนิเดยีนแดงกล่าวว่า แท่งหนิเหล่านี้เกดิจากมนุษยท์ีต่อ้งค าสาปกลายเป็นหนิไบรซแ์คนยอน ประกอบดว้ยหนิทรายสลับ

หนิดนิดาน ตัง้แต่ยุคครเีทเชยีสถงึชว่งตน้ของมหายุคซโีนโซอกิ ตกสะสมตัวในสภาพแวดลอ้มแบบทะเลสาบขนาดใหญ ่จนกระทัง่

น ้าตื้นขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายลา้นปี ท าใหเ้ริ่มมีการกร่อนของแม่น ้าที่ไหลผ่านชัน้หนิ ร่วมกับการยกตัวของพื้นดินขณะเกดิ

เทอืกเขาร็อกกี ้(70-50 ลา้นปีกอ่น) จากนัน้ก็มีการยกตัวของเปลอืกโลกอีกครัง้ และท าใหเ้กดิทีร่าบสูงโคโลราโดเมือ่ 16 ลา้นปี

กอ่น การยกตัวท าใหห้นิเริม่มีการแตกตามแนวดิง่ ซึง่ท าใหง่้ายต่อการถูกกร่อน จนกลายเป็นแท่งเสาหนิสวยงามในปัจจุบัน สี

น ้าตาลแดง สีชมพู และสแีดงไดจ้ากแร่ฮีมาไทต์ (Hematite) ซึง่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ ส่วนสเีหลือไดจ้ากแร่ลโิมไนต์ 

(Limonite) ส่วนสมี่วง ไดจ้ากแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) หนิแต่ละชัน้มีความทนทานต่อการกร่อนแตกต่างกัน ท าใหเ้สาหนิมี

ลักษณะเป็นปลอ้งๆ และเวา้ตรงสว่นทีห่นิผพุังง่าย ** รอบของการเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่

สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่น

ได ้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ruby Inn Bryce Canyon, Bryce Canyon หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงเพจ - อทุยานแหง่ชาตไิซออน - หบุเขาไซออน - เมอืงลาสเวกสั - ถนนสตรปิ             (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาท่าน เขา้ชม อุทยานแห่งชาตไิซออน (Zion National Park) เป็นอุทยานแห่งชาตทิางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2452 ประธานาธบิดี William Howard Taft ไดป้ระกาศบริเวณนี้ใหเ้ป็น National Monument เพื่อ

อนุรักษ์พื้นทีหุ่บเขา ภายใตช้ือ่ว่า Mukuntuweap National Monument ต่อมาใน พ.ศ. 2461 Acting Director จาก National 

Park Service ทีก่่อตัง้ขึน้ใหม่ไดเ้ปลีย่นชือ่อุทยานเป็น Zion เนื่องจากชือ่เดมิไม่เป็นทีน่ยิมในทอ้งถิน่ Zion เป็นค าในภาษาฮบิรู

โบราณ หมายถงึ สถานทีห่ลบลีภ้ัย ซึง่ชือ่นี้ไดรั้บการตอ้นรับเชงิบวกมากขึน้จากสาธารณชน ต่อมาเมือ่วันที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 

2462 United States Congress ไดป้ระกาศให ้Monument แหง่นี้เป็นอุทยานแหง่ชาต ิจนกระทัง่ พ.ศ. 2480 Kolob Section ได ้

ประกาศ Zion National Monument แยกต่างหากอย่างเป็นทางการ แต่ไดน้ ามาผนวกรวมเขา้กบัอุทยานเมือ่ พ.ศ. 2499 อุทยาน

แห่งนี้มีพืน้ที ่593 ตร.กม. หรือ 370,625 ไร่ มีสถานทีส่ าคัญคือ หุบเขาไซออน (Zion Valley) ซึง่ยาว 15 กโิลเมตร และลกึ 

800 เมตร ตัดผา่น Najavo Sandstone สแีดงโดยเหนือของแม่น ้าเวอรจ์นิ เนื่องจากตัง้อยู่ทีจุ่ดเชือ่มต่อระหว่างทีร่าบสงูโคโลราโด 

, Great Basin , และทะเลทราย Mojave อุทยานแหง่นี้จงึมสีภาพทางภูมศิาสตร์ทีเ่ป็นเอกลักษณ์และมี Life Zone ทีห่ลากหลาย 

** รอบของการเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านได ้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาสเวกสั (Las Vegas) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองในรัฐเนวาดา้ (Nevada) ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา เป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกิันและคนทั่วโลกใหฉ้ายาว่าเมืองแห่งบาป (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ทีม่ีลักษณะ

พเิศษ เพราะเมืองทัง้เมือง เจรญิเตบิโตขึน้มาจากความกา้วหนา้ของกจิการ ธุรกจิการพนัน เป็นแรงดงึดูดหลักใหนั้กท่องเทีย่ว

หลั่งไหลเขา้มา ต่อมาก็ไดพ้ัฒนาไปสู่บริการ ธุรกจิ ใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินคา้ ศูนย์ประชุม รา้นอาหาร 

หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆมากมาย ซึง่ลว้นแลว้แต่มคีวามหรูหราอลังการและขนาดใหญม่ากกว่าทีใ่ดในโลก จะหาไดค้่อนขา้งยากทีจ่ะมี

บอ่นคาสโินและโรงแรมมารวมตัวกนัอย่างแน่นหนาทา่มกลางภูเขาและทะเลทราย 

 น าท่าน ผ่านชม ความสวยงามตระการตา การประชันป้ายไฟ ป้ายโฆษณา รา้นคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆมากมาย

เรยีงรายกนั รวมไปถงึโรงแรมและคาสโิน โดยรอบของ เมืองลาสเวกัสบน ถนนสตรปิ (Strip Road) ยามค ่าคนื อสิระใหท้า่น

เลอืกชม น ้าพุเตน้ระบ าประกอบดนตรทีีด่า้นหนา้ของโรงแรมเบลลาจโิอ (Bellagio) , โชวโ์จรสลัด (Treasure Island) , เวนสิจ าล

องและน ้าพุเทยีมแห่งโรงแรมเวเนเชีย่น (Venetian Hotel) ทีภ่ายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายทอ้งฟ้าคลา้ยการ

เนรมิตและมีล าคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสโินระดับหา้ดาวแห่งเมืองลาส เวกัส ที่
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โรงแรมเดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรอื ศกึษากลยุทธพ์รอ้มลองเสีย่งโชคกบัเกมสพ์นันในรูปแบบต่างๆ ตามสไตล์ที่

คุณถนัด เชน่ แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชนี รูเล็ต เป็นตน้ โดยทัง้หมดนี้ สามารถเดนิถงึกนัไดเ้พราะตัง้อยู่บนถนนเสน้เดยีวกนัทัง้หมด 

คอื ถนนสตรปิ (Strip Road) ทีเ่ป็นถนนสายหลักของเมืองลาส เวกัสแห่งนี้ ** กฏหมายในประเทศสหรฐัอเมรกิา หา้มเด็ก

อายตุ า่กวา่ 18 ปี เลน่การพนนั หรอื คาสโินโดยเด็ดขาด กรุณาปฏบิตัติามกฎโดยเครง่ครดั ** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงลาสเวกสั - ป้ายยนิดตีอ้นรบั สูเ่มอืงลาสเวกสั - เอาทเ์ล็ท แอท แทจอน - เมอืงเฟรสโน            (B/-/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ป้ายยนิดตีอ้นรบั สูเ่มอืงลาสเวกสั (Welcome to Las Vegas – Drive Carefully Come 

Back Soon Sign) ป้ายทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงลาสเวกสัทีแ่ทจ้รงิ ประตูสูค่วามบนัเทงิแหง่เมอืงทีไ่ม่เคยหลับใหล สรา้งตัง้แต่ 

ค.ศ.1959 จุดทีต่ัง้นี้อยู่ชว่งตน้ของลาสเวกสั บเูลอวารด์  

น าทา่นเดนิทางสู ่เอาทเ์ล็ท แอท แทจอน (Outlets Tejon) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ ่ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า ในราคา

ตรงจากโรงงาน อาทเิชน่ Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, 

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling เป็นตน้ และอืน่ๆอกีมากมาย 

** อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเฟรสโน (Fresno) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาท)ี เมืองในรัฐแคลฟิอรเ์นีย (California) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมอืนใหม่หมด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลา อาคารสงูสดุไม่เกนิ 20 

ชัน้ จงึไม่บดบงัทวิทศัน์ทีน่ี่ ในฐานะเมอืงใหม่จงึมคีวามเป็นเมอืงส าหรับมนุษยเ์ดนิดนิมากกว่าหุน่ยนต ์ในขณะทีช่าวลอส แองเจลสิ 

และชาวซาน ฟรานซสิโก ซึง่มองชาวเมอืงเฟรสโน ทีอ่ยู่ระหว่างเมอืงทัง้สองนี้เป็นเรื่องตลก และ ค่อนขา้งดูแคลนชาวเมืองเฟรส

โนว่ารอ้นเหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืน ท่านจะไดส้ัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของชาวพื้นเมืองของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงเฟรนโน - เมอืงซานฟรานซสิโก - ยอดเขาทวนิพคี - เซเวน่ ซสิเตอร ์- พาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์ - สะพานโกลเดน 

เกต - ถนนลอมบารด์ - ท่าเรอืเพยีร ์39 - ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก - เกาะอลัคาทรสั - ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ - ท่า

อากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซสิโก เมอืงซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา             (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซานฟรานซสิโก (San Francisco) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองในรัฐแคลฟิอร์เนีย 

(California) ประเทศสหรัฐอเมรกิา มปีระชากรประมาณ 808,976 คน ซึง่เป็นเมอืงทีม่ีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสอง

ของประเทศ ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวซานฟรานซสิโก ชาวยุโรปกลุ่มแรกทีม่าตัง้รกรากในซานฟรานฯ คือชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 

เมอืงมชีือ่ว่า เซนตฟ์รานซสิ (St. Francis) ภายหลังจากชว่งยุคตืน่ทองในปี ค.ศ. 1848 ท าใหป้ระชากรในซานฟรานฯเพิม่ขึน้อย่าง

รวดเร็ว และเมอืงเตบิโตอย่างมาก ถงึแมว้่าซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผ่นดนิไหวและไฟไหมข้นาดใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1906 

ซานฟรานฯกลับฟ้ืนตัวไดอ้ย่างรวดเร็ว และไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่งในแถบชายฝ่ังตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ซานฟรานฯมีลักษณะภูมปิระเทศที่เป็นเขา และมีชายฝ่ังติดกับมหาสมุทรแปซฟิิกเป็นเมืองเศรษฐกจิทีม่ีขนาดใหญ่ และมีชาว

เอเชยีอาศัยทีอ่่าวซานฟรานฯเป็นจ านวนมาก 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาทวนิพคี (Twin Peak) จุดชมววิใจกลางเมอืงซาน ฟรานซสิโก จากจุดนี้ทา่นจะไดช้มทศันียภาพของ

เมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา ผ่านชม เซเว่น ซสิเตอร ์(Seven Sisters) หรือ Painted Ladies มีลักษณะเป็นบา้นเรือน

เก่าแก่สไตล์วิคตอเรียน ตัง้เรียงรายกัน 7 หลัง อยู่ริมถนน Steiner Street ซึ่งเป็นแนวชัน อยู่ระหว่างบา้นเลขที่ 710–720 

บา้นเรอืนเหล่านี้โดดเด่นดว้ยสสีนัแบบพาสเทลสวยงามสะดุดทุกสายตาเมื่อแรกพบ ดา้นหนา้จะมสีนามเด็กเล่น ซึง่ชาวเมอืงและ

นักทอ่งเทีย่วต่างนยิมมาน่ังพักผอ่นกนับรเิวณนี้ในวันชว่งวันหยุด 

น าทา่น ผา่นชม พาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์ (Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตลว์คิตอเรยีน ผสมผสานกับ

ศลิปวัฒนธรรมแบบอเมรกิา หนึง่ในสถานทีย่อดฮติที ่Hollywood นยิมมาถา่ยท าภาพยนตร ์และเป็นสถานที ่ทีช่าวอเมรกิันนยิมมา

ถา่ย Pre Wedding กนัมากทีส่ดุ 

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคือ "ประตูทอง" ตอ้นรับทกุทา่นทีม่ีจุดมุ่งหมาย

มายังเมอืงซาน 

ฟรานซสิโก ท าสถติเิป็นสะพานแขวนแหง่แรกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เป็นเสน้ทางสูอ่่าวซานฟรานซสิโกและเชือ่มระหว่างซานฟรานฯ 

กบั มารนิ เคาทต์ี ใชง้บประมาณในการสรา้ง 35 ลา้นดอลลาร์สหัฐ เริม่ก่อสรา้งเมื่อวันที ่5 มกราคม 1933 อันเป็นช่วงสมัยของ

ประธานาธบิดแีฟรงกนิ ด.ี รูสเวลต ์ม ีโจเซฟ สเตราส ์เป็นวศิวกร ฝากฝีมอืบันทกึไวบ้นสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสแีดงอมสม้

ตามสสีญัลักษณ์สขีองเมอืงซานฟรานฯ ทีจ่ะเปล่งแสงสะทอ้นเมือ่ยามแสงอาทติยต์กกระทบ ความงามทางดา้นวศิวกรรมไดรั้บการ

ยกย่องจากสมาคมวศิวกรพลเรอืนอเมรกินัใหเ้ป็นหนึง่ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกจนท าใหก้ลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงซานฟราน

ซสิโกแหง่นี้ 
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น าทา่น ผา่นชม ถนนลอมบารด์ (Lombard Street) เป็นถนนทีไ่ดช้ือ่ว่าคดเคีย้วทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตัง้อยู่ระหว่าง Jones 

Street และ Hyde Street มลีักษณะเป็นถนนทีค่ดเคีย้วแบบโคง้หักศอกอยู่บนเนนิชนั มทีัง้หมด 8 โคง้ เป็นโคง้ชว่งสัน้ๆ และแคบ

มาก การเดนิรถจะเดนิรถทางเดยีว จากบนเนนิเขาลงสูด่า้นล่าง รอบขา้งของถนนเสน้นี้จะเป็นบา้นเรอืนอันสวยหรูสไตลว์คิตอเรยีน 

มกีารประดับประดาถนนดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงามตามฤดูกาล โดยดา้นบนสดุของถนนเสน้นี้จะสามารถมองเห็นววิของอ่าวซาน 

ฟรานซสิโก สะพานเบย ์และ คอยน์ ทาวเวอร ์ไดอ้ย่างสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืเพยีร ์39 (Pier 39) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานฯ อยู่ตรงกลางระหว่าง 

สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย์ (Bay Bridge) เนื่องดว้ยเมืองซานฟรานฯเป็นเมืองทีต่ัง้อยู่ตดิกับ

มหาสมุทรแปซฟิิก ในอดีตจงึมีทา่เรอืเพื่อขนส่งสนิคา้มากมายโดยมีตัวเลขก ากบัตัง้แต่ Pier 1 ไปเรือ่ยๆ แต่ดว้ยเหตุผลทีท่่าเรือ

เพียร์ 39 แห่งนี้ มีชือ่เสยีงโด่งดังเป็นทีน่ิยมของนักทอ่งเทีย่วมากทีสุ่ด อาจเป็นเพราะอยู่ในท าเลทีต่ัง้ทีส่วยงามเหมาะสม ท าให ้

ปัจจุบนัเป็นย่านชอ้ปป้ิง และ รา้นอาหารต่างๆมากมาย  

น าทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก (San Francisco Cruise) ผา่นชม ความยิง่ใหญแ่ละสวยงามของ สะพานโกลเดน 

เกต (Golden Gate Bridge) จากมุมใกล ้และ มุมไกล ผ่านชม เกาะอลัคาทรสั (Alcatraz Island) เกาะทีเ่คยเป็นทีคุ่มขัง

นักโทษอเมรกิาในอดตี ตัง้อยู่กลางทะเลบรเิวณรมิอ่าวซานฟรานฯ ใกลก้นัจะเป็น ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ (Fisherman’s Wharf) 

หรือรูจั้กกันในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซสิโก และ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) 

ทีน่ี่จงึมรีา้นอาหารทะเลสดๆไวร้อตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วมากมาย  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิานฟรานซสิโก เมอืงซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

วนัทีแ่ปด ท่าอากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซสิโก เมอืงซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา - ท่าอากาศยานนานาชาต ิ

ไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั                              (-/-/-) 

01.05 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ China Airlines

เทีย่วบนิที ่CI003 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

** เดนิทางขา้มผา่นเสน้แบง่เวลาสากลโลก บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 



 
 

 
CODE : ZUS07 

  
 
 

วนัทีเ่กา้ ทา่อากาศยานนานาชาต ิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                  (-/-/-) 

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

10.15 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ China Airlines เทีย่วบนิที ่

CI831 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

13.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศ โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

พกัเด ีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

21 - 29 กนัยายน 2562 

21SEP CI834 BKK-TPE 11.00-15.40 

21SEP CI024 TPE-ONT 18.10-15.15 

28SEP CI003 SFO-TPE 01.05-05.25+1 

29SEP CI833 TPE-BKK 07.05-09.45 

79,999 79,999 79,999 12,999 61,999 

19 - 27 ตลุาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

19OCT CI834 BKK-TPE 11.00-15.40 

19OCT CI024 TPE-ONT 18.10-15.15 

26OCT CI003 SFO-TPE 01.05-05.25+1 

27OCT CI831 TPE-BKK 10.15-13.05 

75,999 75,999 75,999 12,999 57,999 

30 พ.ย. - 08 ธ.ค. 2562 
(05 ธ.ค. วนัคลา้ยวนัเฉลมิฯ ร. 9) 

30NOV CI834 BKK-TPE 10.55-15.25 

30NOV CI024 TPE-ONT 18.10-13.50 

07DEC CI003 SFO-TPE 00.05-05.55+1 

08DEC CI831 TPE-BKK 10.15-13.05 

77,999 77,999 77,999 12,999 59,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท ** 

กรณีผูเ้ดนิทางทีย่งัไมม่วีซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทางบรษิทัจะเร ิม่ด าเนนิกระบวนการขอวซีา่ทนัท ีทีท่า่นช าระเงนิมดัจ า พรอ้ม 

คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ฯ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 10 ทา่น) และหากคณะไม่

สามารถออกเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตามทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ใหก้บัทา่นไดท้กุ

กรณี ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจอง และ ช าระเงนิเรยีบรอ้ย ทางบรษิทัด าเนนิการขอวซีา่ใหท้า่นสมัภาษณ์และไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย แตค่ณะน ัน้ๆม ี

ยอดจองไมถ่งึ 10 ทา่น คณะจะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทา่นสามารถใชว้ซีา่เดนิทางในชว่งเวลาอืน่ หรอื คณะอืน่ ทีท่า่นตอ้งการได ้

เพราะสว่นใหญ ่ทา่นทีข่อวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา จะไดร้บัวซีา่อาย ุ10 ปี (แตท่ ัง้น ี ้ทางบรษิทัจะไมส่ามารถยนืยนัวา่ทา่นจะ

ไดร้บัวซีา่อาย ุ10 ปี หรอืไมแ่ตป่ระการใด ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทูตเป็นผูพ้จิารณาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่า่น

ไมไ่ดร้บัวซีา่อาย ุ10 ปี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 25,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน ือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่ม ือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรือ ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ 

จองเป็นราคาทวัร ์ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญก่อนออกบตัรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนทกุครัง้ว่าคณะคอนเฟิรม์อ

อกเดนิทางหรอืไม่ 

 ค่าภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ China Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักแต่ละชิน้ไม่เกนิ 23 กก.  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมีงาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการระบ ุและ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหวัหนา้ทวัร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 65 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 

2,275 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกว่า

นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท 

คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ท่านละ 8,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 38,000 บาท (กรณีมวีซี่า

เรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 30,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้

ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมี

ความประสงค์จะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพีเรียด

ทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 31 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 



 
 

 
CODE : ZUS07 

  
 
 

 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกบัทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

2.4 กรณีทีท่่านใหท้างบรษัิทด าเนินการขอวีซ่า และไดรั้บวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ แมจ้ะอยู่ในระยะเวลาทีส่ามารถยกเลกิไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหก้บัทา่นได ้ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ ทุกกรณี กล่าวคอื กรณีไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้จะไม่

สามารถยกเลกิทวัรไ์ด ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เนื่องจากทุกท่านทีใ่หท้างบรษัิทด าเนินการขอวีซ่า ทางบรษัิทไดแ้นบรายละเอียดขอ้มูลการ

ตดิต่อของบรษัิทใหก้บัทกุทา่น เปรยีมเสมอืนการยนืยันกบัทางสถานทตู ว่าทา่นจะเดนิทางกบัเราจรงิ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วนั 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักแบบหอ้งคู่ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์
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2. โดยสว่นใหญต่ามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคู่แบบ 2 ทา่น (Twin/Double) มลีักษณะเป็นเตยีงใหญ ่2  เตยีง (2 Queen Bed) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเป็นเตียงใหญ ่2 เตยีง (2 Queen Bed) เชน่กัน ไม่มีเตียงเสรมิดว้ยเงื่อนไข

มาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีทีม่ีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยสว่นใหญต่ามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักทีห่า้มสบูบหุรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะตดิตัง้อุปกรณ์ดัก

จับควันไวใ้นหอ้ง กรณีทีม่ีการลักลอบสูบบุหรี่ในหอ้งพัก และ ถูกตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พักจ าเป็นตอ้งช าระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 

1,000 เหรยีญดอลล่าหส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ต่อครัง้ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 
1. การยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จ าเป็นตอ้งด าเนนิการตรงกับสถานทูตอเมรกิาประจ าประเทศไทย เทา่นัน้ (ยังไม่ผ่านตัวแทนรับ

ยืน่) โดยสถานทูตมทีี ่เชยีงใหม่ และ กรุงเทพฯ ทา่นตอ้งการยืน่และสมัภาษณ์ทีใ่ด ใหแ้จง้ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทวัร์ กรณีด าเนนิการแลว้ หาก

ตอ้งการเปลีย่นแปลง จ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

2. สถานทตูสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วสมัภาษณ์ชว่งเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เทา่นัน้ สถานทตูไม่เปิดสมัภาษณ์วี

ซา่ทอ่งเทีย่วช่วงเวลาบา่ย กรณีทีท่า่นไม่สะดวกสัมภาษณ์ชว่งวัน และ เวลาใดบา้ง กรุณาแจง้กบัเจา้หนา้ที ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทวัร์ (ผูส้มัคร

ทกุทา่นจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี) 

3. ส าหรับวซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ไม่มีการยืน่เอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยื่นเอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็น

ครอบครัว หรอื รายบคุคล ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ และสถานทตูจะพจิารณาวซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล 

4. กรณีทีท่า่นตอ้งการยืน่วซี่าเร็วทีส่ดุ และคณะยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ทา่น) สามารถท าไดโ้ดยใหท้่านช าระเงนิมัด

จ า พรอ้มค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวีซ่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอร์มกรอกเพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางหนา้แรก แจง้ช่วงวัน เวลา ทีท่่านสะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจา้หนา้ที ่หลังจากช าระเงนิประมาณ 10 วันท าการ 

เจา้หนา้ทีแ่ผนกวีซา่จะตอิต่อกลับเพือ่ใหท้่านเลอืกควินัดหมายตามวัน และ เวลาทีท่า่นสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไม่สามารถ

ออกเดนิทางได ้(ยังมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่ว

ประเทศสหรัฐอเมรกิาใหท้า่นได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ไม่ว่าทา่นจะไดรั้บอนุมัตวิซี่าอายุเทา่ไหร่ก็ตาม เช่น ทา่นจองคณะเดนิทางวันที ่1-9 ต.ค. 

และทา่นยนืยันจะยืน่วีซา่กอ่นคณะคอนเฟิร์ม แต่เมือ่ถงึก าหนดออกบตัรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดนิทางได ้และทา่นไดรั้บอนุมัตวิซี่าเพยีง 

1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช ่10 ปี) น่ันหมายถงึทา่นจ าเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม่ และ มคี่าใชจ่้ายใหม่อกีครัง้ เป็นตน้  

5. กรณีผูเ้ดนิทางทียั่งไม่มีวีซ่าท่องเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทางบริษัทจะเริม่ด าเนินกระบวนการขอวีซ่าทันท ีทีท่่านช าระเงินมัดจ า พรอ้ม 

ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยืน่วซีา่ฯ โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 10 ทา่น) และหากคณะไม่สามารถออก

เดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถคนืค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยืน่วีซ่าใหก้บัท่านไดท้กุกรณี ตัวอย่างเช่น 

ทา่นจอง และ ช าระเงนิเรียบรอ้ย ทางบรษัิทด าเนินการขอวซี่าใหท้า่นสมัภาษณ์และไดรั้บวซี่าเรียบรอ้ย แต่คณะนัน้ๆมยีอดจองไม่ถงึ 10 ท่าน 

คณะจะไม่สามารถออกเดนิทางได ้ท่านสามารถใชว้ีซ่าเดนิทางในชว่งเวลาอืน่ หรือ คณะอืน่ ทีท่่านตอ้งการได ้เพราะสว่นใหญ ่ทา่นทีข่อวีซ่า

ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จะไดรั้บวซีา่อายุ 10 ปี (แต่ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะไม่สามารถยนืยันว่าทา่นจะไดรั้บวซีา่อายุ 10 ปี หรอืไม่แต่ประการ

ใด ขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของสถานทูตเป็นผูพ้จิารณาแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่า่นไม่ไดรั้บวซีา่อายุ 10 ปี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหท้า่น ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

6. การอนุมัตวิีซา่ไม่สามารถการันตีได ้ขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของสถานทูตเทา่นัน้ โดยสถานทูตจะพจิารณาเป็นรายบคุคล ไม่สามารถยนืยันไดว้่าทุก

ทา่นจะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี  

7. กรณีตอ้งการเลือ่นการนัดสมัภาษณ์วซีา่ เนื่องจากตดิธรุะเร่งด่วนกะทนัหนั สามารถท าได ้1 ครัง้ และ ตอ้งด าเนนิการกอ่นถงึวันนัดสมัภาษณ์วซี่า 

ทีจ่ะมาถงึ 5 วันท าการ เท่านัน้ นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวีซ่า

ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

8. หลังจากสมัภาษณ์วีซา่เรียบรอ้ยแลว้ สถานทตูจะเก็บรักษาเล่มหนังสอืเดนิทางของทา่นไวท้ีส่ถานทตูประมาณ 7 วัน ท าการ และส่งกลับคืนให ้

ทา่นทางไปรษณีย์ ดังนัน้ ทา่นจ าเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยู่ปัจจุบันใหช้ดัเจน เพราะหากทีอ่ยู่ไม่ชดัเจนเล่มหนังสอืเดนิทางทีส่ถานทูตสง่คนืท่าน อาจ

ตอ้งถูกสง่กลับเขา้ไปยังสถานทตูตามเดมิ และจ าเป็นจะตอ้งสง่อเีมล (เท่านัน้ ไม่มีบรกิารโทรศัพทต์ดิต่อ) แจง้ความประสงค ์และ ยืนยันตัวตน

ต่อสถานทูตซึง่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 30 วันท าการเป็นอย่างนอ้ย โดยสถานทตูจะนัดวัน และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเล่มหนังสอืเดนิทาง

ดว้ยตัวผูส้มัครเองอกีครัง้ทางอเีมล 

9. กรณีทีผู่ส้มัครตอ้งการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใช ้หรอื จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรยีมหลักฐานส าคัญทีย่ืนยันไดว้่าทา่นจ าเป็นจะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางจรงิๆ ใหท้างสถานทตูพจิารณาในวันสมัภาษณ์

ทนัทเีท่านัน้ หากยื่นไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอคืนเล่มหนังสอืเดนิทางกระทันหันได ้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้  

10. ทีผ่่านมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมัตวิีซ่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหส้ าหรับท่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย วีซ่ามีอายุ 10 ปี (แต่

สามารถพ านักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมืองก าหนดเทา่นัน้ ไม่เกนิ 3 หรือ 6 เดือน) แต่ตัง้แต่ มกราคม 2561 ทีผ่า่น

มา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพจิารณาอายุวีซ่าใหเ้ป็นรายบคุคล ไม่สามารถยืนยันไดว้่าจะไดว้ีซ่าอายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดี

ระยะเวลาชว่งทีต่อ้งการจะเดนิทางก็เกดิขึน้ได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 
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11. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหลักฐานการ

จอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่

ขอวีซา่แบบหมู่คณะ ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึ่งดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะ

เป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

12. กรณีทีท่่านใหท้างบรษัิทด าเนินการขอวีซ่า และไดรั้บวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ แมจ้ะอยู่ในระยะเวลาทีส่ามารถยกเลกิไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหก้บัทา่นได ้ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ ทุกกรณี กล่าวคอื กรณีไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้จะไม่

สามารถยกเลกิทวัรไ์ด ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เนื่องจากทุกท่านทีใ่หท้างบรษัิทด าเนินการขอวีซ่า ทางบรษัิทไดแ้นบรายละเอียดขอ้มูลการ

ตดิต่อของบรษัิทใหก้บัทกุทา่น เปรยีมเสมอืนการยนืยันกบัสถานทตู ว่าทา่นจะเดนิทางกบัเราจรงิ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัร์อันมวีัตถุประสงค์เพือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์เช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทวัร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ีซ่า 

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซี่าไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยด์แลนด์ทวัร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทวัร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรือ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ทา่นไม่ไดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตัวแทนแลว้ทัง้หมด 
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การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีท่างบรษัิทสง่ให ้ใหล้ะเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื 

พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้

- ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบั

วซีา่ 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชีือ่ผูเ้ดนิทาง) 

- ส าเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทกุประเภท (ถา้เคยม)ี 

- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ , เปลีย่นนามสกลุ , ทะเบยีนสมรส , ทะเบยีนหย่า  (ถา้ม)ี 

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาสง่ส าเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไม่จ าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบับจรงิมา 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูต 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้หนา้ทีข่องสถานทูตดว้ยตนเองทุกกรณี ตามวนั เวลาทีส่ถานทูตนดั

หมายเทา่น ัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่ าเป็นตอ้งถา่ยส าเนา  

เพือ่แสดงกบัสถานทูตในวนัสมัภาษณ์ ดงันี ้
1. หนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่ง

อยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ (กรณีทา่นทีม่พีาสปอรต์เล่มเกา่ ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

2. รูปถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น ิว้ ขนาดเทา่กนัทกุดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รูป พ ืน้ฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพืน้สขีาว

เทา่น ัน้  

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรูปถา่ย ท ัง้น ีอ้ยูท่ ีด่ลุยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแว่นสายตา 

- หา้มสวมเครือ่งประดับ 

- รูปถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน  

- ไม่เป็นรูปเดยีวกนักบัวซีา่ทีเ่คยไดรั้บแมจ้ะยังไม่เกนิ 6 เดอืน ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถา่ยใหม ่

- หา้มถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ไม่สามารถใชไ้ด ้

3. บตัรประชาชน  

4. ทะเบยีนบา้น 

5. ทะเบยีนสมรส กรณีเพศหญงิ หากมหีลกัฐานการเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญัมาดว้ย 

6. ทะเบยีนหย่า กรณีเพศหญงิ หากหยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญัมาดว้ย 

7. ใบมรณะบตัร สาม/ีภรรยา เพือ่ยนืยันสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 

8. สตูบิตัร กรณีเด็กมอีายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  

9. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี้  

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับุคคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู่ และใหร้ะบวุ่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบั

ครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู่ 

และใหร้ะบวุ่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอทีพ่ านัก

อยู่ และใหร้ะบวุ่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จ าเป็นตอ้งมหีลกัฐานการรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูนั้น้ เชน่ 

ส าเนาใบหย่า พรอ้มทัง้บนัทกึการหย่าซึง่แสดงว่าเป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บนัทกึสลักหลักใบหย่า  

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้ืน่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต ้การดูแลของผูนั้น้ เชน่ หนังสอืรับรองบตุรบุญธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ์ บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณ์พรอ้มเด็กดว้ยทุกกรณี 

10. หลักฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุหวัจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จ าเป็นตอ้งระบสุถานทตู / ประเทศ และพเีรยีดวันทีจ่ะ

เดนิทาง) แค่ยนืยนัต าแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเทา่นัน้ หากตอ้งการระบ ุจะตอ้งระบใุหถ้กูตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งออกมาแลว้อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 
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- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณิชย ์ทีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายค าส ัง่เกษยีณอายรุาชการ 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบยุนืยันสถานะว่าเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จรงิ และ ก าลังศกึษา

อยู่ระดับชัน้ใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงนิ สถานทตูพจิารณาเฉพาะบญัชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอืในบญัช ีไม่ต ่ากว่า 1 แสน

บาท โดย ใชส้มดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปในวันสมัภาษณ์ เกีย่วกบับญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถ

แนบประกอบได ้แต่ทา่นจ าเป็นตอ้งเตรยีมบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) เป็นหลักเทา่นัน้  

สามารถใช ้สมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การท ารายการยอ้นหลังไป 6 เดอืน ทกุเดอืน หาก

ขา้มเดอืนใดเดอืนหนึง่ไปในสมุด หรอืมรีายการไม่ครบเนื่องจากไม่ไดอ้ัพเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอ สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอายุ อายุ 70 ปีขึน้ไป จ าเป็นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบวุ่า “สุขภาพรา่งกาย

แข็งแรง สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพส าหรับผูสู้งอายุโดยเฉพาะ ส าหรับผูสู้งอายุในกรณีนี้ทางสถานทตู

ฯ อาจตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิขึน้อยู่ในดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมกีารขอเรยีกดูหนังสอืเดนิทางของทา่น หลังจากทีค่ณะเดนิทางกลับมาแลว้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิความไม่สะดวก

แกท่า่นได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไม่สะดวกในสว่นนี้ และโปรดปฏบิตัติาม เพือ่การขอวซีา่ในครัง้ต่อไป 

14. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นัน้ ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของทางสถานทตู ซึง่ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์

ทีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยังประเทศทีร่ะบเุทา่นัน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหาก

ตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ จ าเป็นตอ้งช าระค่าบรกิาร และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 

หลงัเขา้รบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7-15 วนัท าการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถูกสง่คนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว ้

 

 

 

     ตวัอยา่งรปูถา่ยเพือ่ยืน่ขอวซีา่ U.S.A. 

 

 

 

  
สถานทีต่ ัง้ สถานทูตอเมรกิา กรงุเทพฯ ประจ าประเทศไทย 

ต ัง้อยู ่ถนนวทิย ุฝั่งเดยีวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ ์เพือ่เขา้สูถ่นนวทิย ุเดนิผา่นโรงแรม 

Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึสะพานลอย สถานทูตจะอยูห่นา้สะพานลอยแรก 
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กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑูตอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สถานทูตอเมรกิาเพือ่สมัภาษณ์วซีา่  

หากทา่นน าสิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 
• อุปกรณ์ทีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอือุปกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์่างๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทปเสยีง/วดิโีอเทป แผน่ซดี ี

MP3 แผน่ดสิก ์แล็บท็อป หรอือุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญห่รอืกระเป๋าสตางค ์

• กระเป๋าถอืขนาดใหญแ่ละกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มัครสามารถถอืกระเป๋าใสใสเ่อกสารที่

จ าเป็นส าหรับการสมัภาษณ์วซีา่ไดเ้ทา่นัน้ 

• อาหารทกุประเภท (มจีุดจ าหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารว่างดา้นในสถานทตู) 

• ซองจดหมายหรอืหบีหอ่ทีม่กีารปิดผนกึ 

• บหุรี ่/ ซกิาร ์/ กล่องไมข้ดีไฟ / ไฟแช็ก 

• ของมคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 

• อาวุธหรอืวัตถรุะเบดิทกุชนดิ 

รายการทีก่ล่าวมาขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอย่างเทา่นัน้ อาจมสีิง่ของอืน่ๆทีห่า้มน าเขา้สถานทตูอกี ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่กษาความ

ปลอดภัย นอกจากโทรศัพทม์อืถอืหนึง่เครือ่งทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทตูอเมรกิาจะไม่รับฝากสิง่ของตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ทา่นจะตอ้ง

ด าเนนิการจัดเก็บสิง่ของเหล่านัน้ดว้ยวธิอีืน่กอ่นเขา้ไปในสถานทตู 

 

ผูต้ดิต่อสถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทตูฯ ทา่นสามารถฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 

เครือ่ง ไวก้บัเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยทีห่นา้ประตู แต่สถานทตูฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความ

เสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กบัโทรศัพทม์อืถอืของทา่นในขณะทีฝ่ากไวก้บัพนักงานรักษาความปลอดภัย ทา่นไม่สามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามทีนั่ดหมาย

ไว ้หากน าสิง่ของดังตอ่ไปนี้มาดว้ย 

 

ค าแนะน า 
เอกสารทีท่า่นตอ้งยืน่ในวันสมัภาษณ์มดีังนี้  

1. ใบยนืยันนัดสมัภาษณ์  

2. ใบยนืยันแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอืเดนิทางทัง้เล่มปัจจุบนัและเล่มเดมิทัง้หมดทีท่า่นเคยม ี

4. รูปถา่ยส าหรับท าวซีา่ขนาด 2 x 2 นิว้ 2 ใบ พืน้หลังสขีาว  

5. โดยเฉพาะทา่นทีส่มัครวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ทา่นควรจะเตรยีมหลักฐานการเงนิส าหรับการเดนิทางของทา่นมาดว้ย 

6. ทา่นควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของทา่นในชว่งเวลาทีท่า่นพ านักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่า่นเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยแลว้ 

7. ผูส้มัครกรุณามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสมัภาษณ์เทา่นัน้ 
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