ว ันแรก

สนามบิน สุ ว รรณ ภู ม ิ - สนามบิน ไต้ห ว น
ั เถาหยวน เมือ งไทเป ประเทศไต้ห ว น
ั - สนามบิน ลอสแอนเจอลิส เมือ ง
ลอสแอนเจลิส ประเทศสหร ัฐอเมริกา - เมืองลอสแอนเจลิส - กริฟฟิ ธ พาร์ค - ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน์ - ฮอลลี
ิ ส์ - ย่านไทยทาวน์
วูด เลอวาร์ด - เบเวอรีฮ
่ ล

08.00 น.

้ 4 ประตูท างเข้า หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน
พร ้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน
China Airlines เจ ้าหน ้าทีค
่ อยให ้การต ้อนรับ และอานวยความสะดวก

10.55 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินไต้หว ัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หว ัน โดยสายการบิน China Airlines เทีย
่ วบินที่ CI834
** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่ โมง 30 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **

15.25 น.

เดินทางถึง สนามบินไต้หว ัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หว ัน ** เพือ
่ เปลีย
่ นเครือ
่ ง **

16.50 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ลอสแอนเจอลิส เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหร ัฐอเมริกา โดยสายการบิน China Airlines
เทีย
่ วบินที่ CI006
** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชัว่ โมง 30 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **

13.30 น.

เดินทางถึง สนามบินลอสแอนเจอลิส เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหร ัฐอเมริกา (เวลาท ้องถิน
่ ช ้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
หลังจากผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรแล ้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลอสแอนเจลิส (Los Angeles) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California)
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่รู ้จัก ในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็ นเมืองใหญ่ทม
ี่ ป
ี ระชากรมากที่สด
ุ อันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
เป็ นหนึ่ง ในศูนย์ก ลางทางด ้านเศรษฐกิจ วัฒ นธรรม และการบันเทิง และเริม
่ ตัง้ เป็ นเมือ งเมื่อ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ.
่ ว่าเป็ นเมืองทีม
่
1850) ลอส แอนเจลิสได ้ชือ
่ ก
ี ารปะปนของวัฒนธรรมมากทีส
่ ด
ุ ในโลกแห่งหนึง่ เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชือ
ชาติโ ดยเฉพาะชาวเอเชีย และ อเมริกาใต ้ เนื่องจากลักษณะของอากาศที่อบอุ่นสบาย และลักษณะการเป็ นอยู่ต่างๆ ชื่อเมือ งลอส
แอนเจลิส (Los Angeles) มาจากคาว่า โลส อัง เคเลส ในภาษาสเปน หมายถึง ทูตสวรรค์หลายองค์ เป็ นรูปพหูพจน์ของคาว่ า el
่ เมืองจึงมีความหมายว่า "เมืองแห่งทูตสวรรค์" ลอส แอนเจลิสได ้เป็ นทีร่ ู ้จักในฐานะเป็ นทีต
ángel ซึง่ เป็ นเพศชาย ชือ
่ งั ้ ของฮอลลีวูด
และปลายทางของถนนสายประวัตศ
ิ าสตร์ คือทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66)
นาท่านเดินทางสู่ กริฟฟิ ธ พาร์ค (Griffith Park) ด ้วยพื้นที่มากกว่า 4,000 เอเคอร์ ของภูม ป
ิ ระเทศอันเขียวขจี อีก ทัง้ ยัง เป็ น
สวนสาธารณะเทศบาลที่ใ หญ่เ ป็ นอันดั บ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริก า ทาให ้ กริฟ ฟิ ธ พาร์ค ได ้ชื่อ ว่าเป็ นสวนสาธารณะที่เ หมาะ
สาหรับการพัก ผ่อ นหย่อ นใจ จากจุดนี้ท่านสามารถ ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก กับ ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน์ (Hollywood
Sign) ตัง้ อยู่บนภูเขาลีในฮอลลีวูด ฮิลล์บนเขตพืน
้ ทีข
่ องเทือกเขาซานตาโมนิก ้า ซึง่ เป็ นหนึง่ แลนด์มาร์คยอดฮิตสาหรับผู ้คนทีแ
่ วะ
เวียนมายังเมืองนี้ ป้ ายฮอลลีวูดสามารถมองเห็นได ้จากทุกมุมในตัวเมืองลอสแอนเจลิส
ื่ เสียงทางด ้าน
นาท่านเดินทางสู่ ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด (Hollywood Boulevard) ไม่มใี ครไม่รู ้จักฮอลลีวูดแห่งนี้ สถานทีอ
่ ันมีชอ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และแหล่งบันเทิงเป็ นจานวนมาก
ิ ส์ (Beverly Hills) หากพู ดถึงย่านเบเวอรีฮ
ิ ส์ หลายคนคงจินตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหรา
นาท่านเดินทางสู่ เบเวอรีฮ
่ ล
่ ล
้ สูงขึน
่ ซีรย
ไฮโซ ไลฟ์ สไตล์ของสังคมชัน
้ มาเป็ นลาดับแรก แม ้กระทั่งเจ ้ารหัสไปรษณียข
์ องทีน
่ ี่คอ
ื "90210" ยังถูกนาเอาไปใช ้เป็ นชือ
ี่ ์

่ ว่าเป็ นแหล่งช ้อปปิ้ งทีเ่ หล่าดาราชือ
่ ดังมักมาเป็ นประจา แทบจะ
ยอดฮิตของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด ้วย ทีส
่ าคัญทีส
่ ุดย่านนี้ ได ้ชือ
เดินกระทบไหล่กันได ้เลยทีเดียว
นาท่านเดินทางสู่ ย่านไทยทาวน์ (Thai Town) เป็ นย่านธุรกิจ การค ้าสาคัญของชาวไทย ในเมืองลอสแอนเจลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
เย็น

อิสระอาหารคา
่ ตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา

พ ักที่

Holiday Inn Buena Park, Los Angeles หรือเทียบเท่า

ว ันทีส
่ อง

เมืองลอสแอนเจลิส - สวนสนุกดิสนียแ
์ ลนด์ ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เข้าชม สวนสนุกดิสนียแ
์ ลนด์ ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย (Disneyland L.A California) เป็ นดิสนียแ
์ ลนด์แห่ง
แรกของโลก ตัง้ อยู่ทเี่ ขตอนาไฮม์ (Anaheim) ในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิ ดให ้บริการตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 1995 ท่านจะได ้ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนดิสนีย์ทย
ี่ กทัพมาเต็มขบวนพาเหรดที่บริเวณ Main Street USA. ทัง้ มิกกี้ เม ้าส์,

มินนี่ เม ้าส์, โดนัลดั๊ก และกูฟฟี่ ออกมาโลดแล่นอวดโฉม ตามด ้วยเหล่าเจ ้าหญิงดิสนียแ
์ สนสวยที่พร ้อมเติมเต็ม ความสนุกให ้คุณ
จากนั้นไปท่ อ งโลก กับ Alice in Wonderland สุดพิศวง โดยแบ่ง ออกเป็ น 2 ฝั่ งคือ Disneyland Park และ Disney California
Adventure Park
มาเริม
่ กันทีฝ
่ ั่ ง Disneyland Park โดยมีการแบ่งเป็ นโซนต่างๆ ทัง้ หมด 8 โซน แต่ละโซนก็จะมีธม
ี เป็ นของตัวเอง เริม
่ จาก
1. Main Street ทุกอย่างอลังการตัง้ แต่ก ้าวเท ้าผ่านประตูเข ้ามา เราจะได ้กลิน
่ อายของแคลิฟอร์เนียแบบชันเจนด ้วยการตกแต่งเป็ น
อาคารบ ้านเรือนสไตล์อเมริกันสมัยก่อ น มีแกลลอรี่แสดงประวัตแ
ิ ละผลงานของวอลต์ ดิส นีย์ มีร ้านอาหารและร ้านขายของทีร่ ะลึก
มากมาย
2. Tomorrowland เป็ นโซนที่ยกอวกาศและโลกอนาคตมาไว ้ด ้วยกัน เราจะพบกับตัวการ์ตูนและเครือ
่ งเล่นจากเรื่อง Star Wars,
Toy Story (Buzz Lightyear), Finding Nemo มีทัง้ ยิง เอเลี่ยน นั่ง รถไฟเหาะและยานอวกาศ ใส่แว่นสามมิตท
ิ ่อ งโลกอวกาศ ขับ
รถยนต์สด
ุ ล้าจากฮอนด ้า นั่งเรือดาน้าดูปลา และใส่ชด
ุ เจไดฝึ กหัด พร ้อมมีอาจารย์การต่อสู ้กับไคโรเรน ดาร์ธเวเดอร์
อิสระให้ทา
่ นได้ส ัมผ ัสก ับโซนใหม่ ทีจ
่ ะเปิ ดต ัวอย่างเป็นทางการในว ันที่ 17 มกราคม 2020 คือ Star Wars : Galaxy’s
Edge, an All-New Land : Rise of the Resistance สถานทีน
่ ่าดึงดูดในระด ับทีน
่ ่าประท ับใจและประท ับใจทีส
่ ุดในโลก
ของภาพยนตร์สตาร์วอร์ส การเพิม
่ ขึน
้ ของแนวต้านจะเป็นจุดดึงดูดทีย
่ งิ่ ใหญ่พร้อมระบบขีห
่ ลายอย่างทีไ่ ม่เหมือนสิง่ ที่
คุณเคยพบทีด
่ ส
ิ นียแ
์ ลนด์รส
ี อร์ท ใดๆมาก่อ น หรือทีอ
่ น
ื่ ใดในกาแลคซี่ ยอมร ับภารกิจจากการต่อต้าน ความต้านทาน
ต้องการความช่วยเหลือของคุณ ความต้านทานกาล ังรวบรวมผูม
้ าร่วมในภารกิจล ับทีร่ อให้คุณได้ส ัมผ ัส
3. Adventure Land ใครทีช
่ อบการผจญภัย เดินป่ า มาโซนนี้เ ลย เป็ นธีม ป่ าเขาลาเนาไพรจากเรื่อง Tarzan และ Indiana Jones
ทัง้ ได ้เทีย
่ วบ ้านของทาร์ซานและล่องเรือสารวจป่ า เตรียมตัวเตรียมใจพบกับสัตว์ทไี่ ม่เคยเห็นมาก่อนได ้ทีน
่ ี่
่ ว่าแฟนคลับของหมีพจ
4. Critter Country โซนนี้น่ารักมากค่ะ เชือ
ู ะต ้องชอบแน่นอน เป็ นธีมชายป่ า มีทุ่งหญ ้าสีเขียว และเครือ
่ งเล่น
จากเรือ
่ ง Winnie the Pooh และ Song of the South แถมยังได ้ล่องเรือหมีพูน่ารักๆ กันด ้วย
5. Frontierland โซนนี้ม าในสไตล์เมริกาเหนือ เราจะได ้สัม ผัสความเป็ นแคลิฟอร์เนีย วินเทจๆ เหมือ นได ้ย ้อนเวลาไปอยู่ในอดีต
่ คือ Big Thunder Mountain Railroad เป็ นรถไฟเหาะบนภูเขาทีม
เครือ
่ งเล่นขึน
้ ชือ
่ เี รือ
่ งลึกลับซ่อนอยู่
6. New Orleans Square โซนนี้สาหรับคนทีช
่ อบความลีล
้ ับ น่ากลัวๆ มีทงั ้ บ ้านผีสงิ และเครือ
่ งเล่นในธีม Pirates of the Caribbean
ให ้ได ้ขนลุกกันถ ้วนหน ้า
7. Mickey’s Toontown เป็ นโซนตัวการ์ตูนคลาสสิกของดิสนีย์ ได ้ใกล ้ชิดกับมิกกี้ มินนี่ โดนัลดักค์ ชิพ เดล และเพือ
่ นๆ มาลองชม
บ ้านยักษ์ และบ ้านมิคกีม
้ น
ิ นี่ ว่าจะน่ารักขนาดไหนน
8. Fantasyland เป็ นโซนเทพนิยายที่สาวๆ เห็นแล ้วจะต ้องตื่นตาตื่นใจ มีปราสาทสุดอลังการของเจ ้าหญิง เจ ้าชาย ทัง้ จากเรื่อ ง
Snow White, Sleeping Beauty, Alice in Wonderland, Peter Pan และอืน
่ ๆ อีกมากมาย มีม ้าหมุนอันงดงาม และเครือ
่ งเล่นต่างๆ
ทีเ่ ต็มไปด ้วยจินตนาการให ้เราเพลิดเพลินไปกับโลกแห่งความฝั น
กลางว ัน

อิสระอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา
ต่อ มาคือ ฝั่ ง ของ Disney California Adventure Park เปิ ดให ้บริก ารครัง้ แรกในปี 2001 ส่วนใหญ่อ อกแบบด ้วยแอนิเมชั่ น
Pixar Animation เป็ นหลัก พร ้อมรวบรวมเครือ
่ งเล่นสุดมันส์และหวาดเสียวไว ้หลายอย่าง โดยแบ่งออกเป็ น 8 โซนค่ะ
1. Buena Vista Street ถนนสายศิล ปะ บรรยากาศย ้อนยุ ค เหมื อ นแอลเอฯในอดี ต ที่ เ ต็ ม ไปด ้วยความสดใส ความฝั น และ
จินตนาการ
2. Paradise Pier บรรยากาศคล ้ายเมือ งท่าเรือ ริม ฝั่ งแปซิฟิ ก มีอ าหารและไวน์จากแคลิฟ อร์เ นียให ้ได ้ลิม
้ ลอง จุด เด่นก็คือ ชิงช ้า
สวรรค์ Mickey’s Fun Wheel ถือเป็ นสัญลักษณ์ของดิสนียแ
์ ลนด์แคลิฟอร์เนีย และยังมีรถไฟเหาะขนาดยักษ์ความเร็วสูง California
Screamin ทีใ่ ครมาก็ต ้องลองเล่นสักครัง้ ระหว่างรอเครือ
่ งเล่นต่างๆ ก็มน
ี ้าพุเต ้นระบาให ้ชมกันอีกด ้วย
3. Hollywood land กระทบไหล่คนดังและชมการแสดงโชว์ ซึง่ มีให ้เลือกมากมายให ้รอชมตามตารางเวลา ยิง่ ใหญ่ อลังการ แถมยัง
หาดูได ้เฉพาะทีน
่ ี่ทเี่ ดียวเท่านัน
้ มีเครือ
่ งเล่นอย่าง The Twilight Zone Tower of Terror หรือลิฟต์ตกอันโด่งดัง เราต ้องเดินเข ้าไป
ในโรงแรมผีสงิ เพือ
่ ขึน
้ ลิฟท์สยองขวัญ ทีห
่ ากใครได ้เล่นแล ้วต ้องลืมไม่ลงแน่นอน
4. Pacific Wharf บรรยากาศคล ้ายกับเมืองมอนเทอเรย์ (Monterey) และซานฟรานซิสโก (San Francisco) โซนนี้จะไม่มเี ครือ
่ ง
เล่น แต่จะเป็ นพวกร ้านอาหาร ร ้านขนม ไอศครีม ให ้บริการ
5. Bug’s land โซนนี้เราจะกลายเป็ นแมลงตัวเล็ก ๆ ในป่ าขึน
้ มาทันทีเลยค่ะ เพราะทุก อย่างในนี้จะใหญ่ไปหมด ทาให ้เราได ้เห็น
มุมมองแบบเดียวกับแมลง เครือ
่ งเล่นไฮไลท์แนะนาคือ It’s Tough to be a Bug และโรงหนัง 4D มีทงั ้ มดไต่ขา พ่นน้าใส่
6. Condor Flats ทุกอย่างในโซนนี้จะเป็ นเกีย
่ วกับการบินทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นเครือ
่ งบิน นักบิน พร ้อมบินสูงเหินเวหาผจญภัยไปยัง
สถานทีส
่ าคัญๆในในรัฐแคลิฟอร์เนียจาลอง

7. โซน Grizzliy Peak บรรยากาศทีน
่ ี่คล ้ายแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ ในแถบอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park) มี
ต ้นไม ้ ภูเขา ลาธาร น้าตก เส ้นทางเดินป่ า ปี นเขา การเดินข ้ามสะพานเชือก เหมือนกับได ้อยู่ในอุทยานจริงๆ เครือ
่ งเล่นยอดฮิต คือ
้ กันฝนสาหรับการเล่นกิจกรรมนี้
Grizzly River Run เหมือนล่องแก่งไปตามลาน้า ผ่านทัง้ ถ้าและน้าวน อย่าลืมเตรียมเสือ
8. Cars Land มาพร ้อมเครือ
่ งเล่นอย่าง Radi (รอบของการเข้าชม อาจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถ
เข้าชมได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่วา
่ ส่วนใดส่วนหนึง่ ให้ก ับท่านได้ ทุก
กรณี เนือ
่ งจากเป็นการชาระล่วงหน้าก ับผูแ
้ ทนเรียบร้อยแล้วทงหมด)
ั้
เย็น

อิสระอาหารคา
่ ตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา

พ ักที่

Holiday Inn Buena Park, Los Angeles หรือเทียบเท่า

ว ันทีส
่ าม

เมืองลาสเวก ัส - ลาสเวก ัส พรีเมีย
่ ม เอาท์เล็ท นอร์ท - ป้ายยินดีตอ
้ นร ับ สูเ่ มืองลาสเวก ัส - ถนนสตริป

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวก ัส (Las Vegas) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมือ งในรัฐเนวาด ้า (Nevada) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็ นสถานทีท
่ ช
ี่ าวอเมริกันและคนทั่วโลกให ้ฉายาว่าเมืองแห่งบาป (Sin City) ลาสเวกัสเป็ นสถานทีท
่ ม
ี่ ล
ี ักษณะพิเศษ
เพราะเมืองทัง้ เมือง เจริญเติบโตขึน
้ มาจากความก ้าวหน ้าของกิจการ ธุรกิจการพนัน เป็ นแรงดึงดูดหลักให ้นักท่องเทีย
่ วหลั่งไหลเข ้า
มา ต่อ มาก็ได ้พัฒนาไปสู่บริก าร ธุรกิจ ใกล ้เคียง ได ้แก่ โรงแรม ศูน ย์แสดงสินค ้า ศูนย์ประชุม ร ้านอาหาร ห ้างสรรพสินค ้าต่างๆ
มากมาย ซึ่ง ล ้วนแล ้วแต่ม ีความหรูหราอลัง การและขนาดใหญ่ ม ากกว่าที่ใ ดในโลก จะหาได ้ค่ อ นข ้างยากที่ จะมีบ่อ นคาสิโ นและ
โรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาท่ามกลางภูเขาและทะเลทราย
นาท่านเดินทางสู่ ลาสเวก ัส พรีเมีย
่ ม เอาท์เล็ ท นอร์ท (Las Vegas Premium Outlets North) เป็ นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่
้ นา ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP,
ศูนย์รวมสินค ้าแบรนด์เนมชัน
Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling, Michael Kors และ
อืน
่ ๆอีกมากมาย
กลางว ัน

อิสระอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา

นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ ป้ายยินดีตอ
้ นร ับ สูเ่ มืองลาสเวก ัส (Welcome to Las Vegas - Drive Carefully Come
Back Soon Sign) ป้ ายทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของเมืองลาสเวกัสที่แท ้จริง ประตูสค
ู่ วามบันเทิงแห่งเมืองทีไ่ ม่เคยหลับใหล สร ้างตัง้ แต่
ค.ศ.1959 จุดทีต
่ งั ้ นี้อยู่ชว่ งต ้นของลาสเวกัส บูเลอวาร์ด
นาท่าน ผ่านชม ความสวยงามตระการตา การประชันป้ ายไฟ ป้ ายโฆษณา ร ้านค ้าแบรนด์เนมและห ้างสรรพสินค ้าใหญ่ๆมากมาย
เรียงรายกัน รวมไปถึง โรงแรมและคาสิโน โดยรอบของ เมือ งลาสเวกัสบน ถนนสตริป (Strip Road) ยามค่าคืน อิสระให้ท ่าน
เลือกชม น้าพุเต ้นระบาประกอบดนตรีทด
ี่ ้านหน ้าของโรงแรมเบลลาจิโอ (Bellagio) , โชว์โจรสลัด (Treasure Island) , เวนิสจาล
องและน้าพุเทียมแห่งโรงแรมเวเนเชี่ยน (Venetian Hotel) ที่ภายในโรงแรมตกแต่ง เพดานโดยการวาดเป็ นลายท ้องฟ้ าคล ้ายการ
เนรมิตและมีลาคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสิโนระดับห ้าดาวแห่งเมืองลาส เวกัส ทีโ่ รงแรม
เดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรือ ศึกษากลยุทธ์พร ้อมลองเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันในรูปแบบต่างๆ ตามสไตล์ทค
ี่ ุณถนัด
เช่น แบล็คแจ็ค สล็อ ตแมชชีน รูเล็ต เป็ นต ้น โดยทัง้ หมดนี้ สามารถเดินถึงกันได ้เพราะตัง้ อยู่บนถนนเส ้นเดียวกันทัง้ หมด คือ ถนน
สตริป (Strip Road) ทีเ่ ป็ นถนนสายหลักของเมืองลาส เวกัสแห่งนี้ (กฏหมายในประเทศสหร ัฐอเมริกา ห้ามเด็กอายุตา
่ กว่า 18
ปี เล่นการพน ัน หรือ คาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบ ัติตามกฎโดยเคร่งคร ัด)
เย็น

บริการอาหารคา
่ ณ ภ ัตตาคาร (อาหารไทย)

พ ักที่

Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทียบเท่า

ว ันทีส
่ ี่

เมืองลาสเวก ัส - อิสระท่องเทีย
่ ว หรือ พ ักผ่อน ทีเ่ มืองลาสเวก ัส ตามอ ัธยาศ ัย แบบเต็มว ัน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระท่องเทีย
่ ว หรือ พ ักผ่อน ทีเ่ มืองลาสเวก ัส ตามอ ัธยาศ ัย แบบเต็มว ัน (ไม่มบ
ี ริการรถโค้ช)
้ แพ็คเกจท ัวร์เสริม เพือ
ท่านสามารถเลือกซือ
่ ท่องเทีย
่ วภายในเมืองลาสเวก ัส
- อุท ยานแห่ง ชาติแ กรนด์ แคนยอน (Grand Canyon National Park) ** แพ็ คเกจโดยรถโค้ช ราคาประมาณ 180
เหรียญดอลล่าร์สหร ัฐ (USD.) ต่อท่าน แพ็ คเกจโดยเฮลิคอปเตอร์เพือ
่ ชมแกรนด์ แคนยอน จากมุมสูง ราคาประมาณ
400 เหรียญดอลล่าร์สหร ัฐ (USD.) ต่อท่าน กรุณาแจ้งก ับห ัวหน้าท ัวร์ลว
่ งหน้าอย่างน้อย 3 ว ัน ก่อนถึงว ันเดินทางไปแก
รนด์ แคนยอน และจาเป็นจะต้องมีผเู ้ ดินทางร่วมเฮลิคอปเตอร์ลาเดียวก ัน 6-8 ท่าน ขึน
้ อยู่ก ับเฮลิคอปเตอร์ลาทีว
่ า
่ งอยู่
และ ห ัวหน้าท ัวร์อาจไม่สามารถร่วมเดินทางเพือ
่ ดูแลคณะได้ โดยห ัวหน้าท ัวร์จะต้องดูแลคณะส่วนมากก่อน (คณะใหญ่)
จะรวมบริก ารรถร ับส่ง ไปย ังจุดเข้าอุท ยานฯ ราคา และ รายละเอียด เงือ
่ นไข อาจมีการเปลีย
่ นแปลง ขึน
้ อยู่ก ับประเภท
ื้ แพ็คเกจท ัวร์เสริมนี้ ** เพือ
ของแพ็คเกจทีท
่ า่ นเลือก กรุณาตรวจสอบก่อนทุกครงั้ สาหร ับท่านทีซ
่ อ
่ ชมความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติทย
ี่ งิ่ ใหญ่แห่งหนึง่ ของโลก ได้ร ับการขึน
้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี
ค.ศ. 1979 อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ถูก ค ้นพบเมื่อ ปี ค.ศ. 1776 เป็ นปี เดียวกับที่อ เมริก าประกาศเอกราชจากอังกฤษ
เกิดขึน
้ โดยอิทธิพลของแม่น้าโคโลราโดไหลผ่านทีร่ าบสูง ทาให ้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินเป็ นระยะเวลา 225 ล ้านปี มาแล ้ว
ต่อมาพืน
้ โลกเริม
่ ยกตัวสูงขึน
้ อันเนื่องมาจากแรงดันและความร ้อนอันมหาศาลภายใต ้พืน
้ โลก ทาให ้เกิดการเปลีย
่ นรูปและกลายเป็ น
แนวเทือ กเขากว ้างใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดินทาให ้ทางที่ลาธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้าไหลแรงมากขึน
้ พัดเอา
ทรายและตะกอนไปตามน้าเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน ้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปถึงก ้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ประมาณ
้ แบบต่างๆ พืน
1,600 เมตร และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให ้เกิดหินแกรนิตและหินชัน
้ ดินทีเ่ ป็ นหินทราย
ถูก น้ าและลมกัดเซาะจนเป็ นร่องลึก สลับซับซ ้อน สูง ต่า นานนับล ้านปี เหล่านี้ก่อ ให ้เกิดความงดงาม และ ความน่าอั ศจรรย์ทาง
้ แพ็คเกจท ัวร์เสริม เพือ
ธรรมชาติขน
ึ้ ที่นี่ ** กรณีทท
ี่ า
่ นซือ
่ ท่องเทีย
่ ว อุท ยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ** เดินบน สกาย
วอล์ค (Sky Walk) ** บริเวณนีท
้ ่านจาเป็นต้องฝากของไว้ทช
ี่ ่องบริก าร (ล็อคเกอร์) ทีท
่ างอุท ยานฯเตรียมไว้รองร ับ
้
รวมไปถึง โทรศ ัพท์มอ
ื ถือ และ กล้องถ่ายภาพ กรณีท ต
ี่ อ
้ งการถ่ายภาพ จะมีบริก ารของอุทยานฯโดยสามารถเลือกซือ
่ ชอบได้ ** ซึง่ เป็ นกระจกแก ้วรูปตัวยู ยืน
เฉพาะภาพทีท
่ า
่ นชืน
่ ออกมาจากหน ้าผา เหมือนท่านได ้เดินอยู่บนอากาศซึง่ บริเวณนี้จะ
สูงจากพืน
้ แม่น้าประมาณ 1,200 เมตร

กลางว ัน

อิสระอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา

้ แพ็คเกจท ัวร์เสริม เพือ
** กรณีทท
ี่ ่านซือ
่ ท่องเทีย
่ ว อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ** นาท่าน ผ่านชม เขือ
่ นฮูเวอร์
หรือ ฮูเวอร์ แดม (Hoover Dam) และรู ้จักในชื่อ โบลเดอร์ แดม (Boulder Dam) หรือ เขือ
่ นหินยักษ์ เป็ นเขือ
่ นคอนกรีตรูปโค ้ง
กึง่ ถ่วงน้าหนัก (Arch-Gravity Dam) ในบริเ วณแบล็ก แคนยอนของแม่น้าโคโลราโด บนชายแดนของรัฐแอริโซนาและรัฐเนวาดา
เขือ
่ นสร ้างขึน
้ ระหว่าง ค.ศ. 1931-1936 ระหว่างช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่าครัง้ ใหญ่และเปิ ดใช ้งานวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1935 โดย
ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ การก่อสร ้างเกิดจากความพยายามของคนงานมากกว่า 1,000 คน และคร่าชีวต
ิ คนไปมากกว่า
่ เขือ
100 คน มีข ้อถกเถียงว่าชือ
่ นตัง้ ตามประธานาธิบดีเฮอร์เบิรต
์ ฮูเวอร์ ตัง้ แต่ราว ค.ศ. 1900 มีการสารวจความเป็ นไปได ้ทีจ
่ ะรองรับ
เขือ
่ นทีค
่ วบคุมอุทกภัย ทาการชลประทาน และผลิตไฟฟ้ าพลัง น้าที่แบล็ก แคนยอนและบริเวณรอบๆ โบลเดอร์ แคนยอน ใน ค.ศ.
1928 คองเกรสอนุ มั ต ิโ ครงการ การประมู ล เพื่อ สร ้างเขื่อ นได ้รับ การสนับ สนุ น จากกลุ่ม บริษั ทเรีย กว่า ซิก ซ์ คอมพานี ส์ (Six
Companies, Inc.) เริม
่ สร ้างเขื่อนในต ้นปี ค.ศ. 1931 โครงสร ้างคอนกรีตขนาดใหญ่นี้ยัง ไม่เคยมีการสร ้างมาก่อ น และเทคนิคการ
สร ้างบางเทคนิคยังไม่ได ้รับการพิสูจน์ อากาศร ้อนจัดช่วงฤดูร ้อนและสาธารณู ปโภคที่ขาดแคลนบริเ วณก่อ สร ้างทาให ้เกิดความ
ยากลาบาก แม ้กระนั้น กลุ่ม บริษัทซิก ซ์ คอมพานีส์สง่ มอบเขือ
่ นให ้รัฐบาลในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1936 เกินก าหนดเดิม ถึง 2 ปี
เขือ
่ นฮูเวอร์ฯ กักน้าจากทะเลสาบมีด
้ ซึง่ เป็ นแหล่งกักเก็บน้าทีม
่ ป
ี ริมาตรมากที่สด
ุ ในสหรัฐอเมริกา เขือ
่ นตัง้ อยู่บริเวณใกล ้เมืองโบล
เดอร์ ซิตี รัฐเนวาดา เมือ งที่เ ดิม สร ้างเพื่อ ให ้คนงานก่อ สร ้างเขื่อ นอาศัยราวๆ 30 ไมล์ ทางทิศตะวั นออกเฉียงใต ้ของลาส เวกัส
เครือ
่ งจ่ายกระแสไฟฟ้ าจากเขื่อ นนี้ส ามารถสร ้างพลังงานให ้สาธารณูปโภคทัง้ สาธารณะและส่วนตัวในรัฐเนวาดา แอริโซนา และ
แคลิฟอร์เนีย ทัง้ หมด

่ งโชคตามอ ัธยาศ ัย และในยามค่าคืน ท่าน
- อิสระช้อปปิ้ ง ณ ศูน ย์การค้า เอาท์เล็ท ภายในเมืองมากมาย หรือ เลือกเสีย
สามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นทีถ
่ นนสตริป (Strip) หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึง่ แต่ละโรงแรม ก็
จะแตกต่างกันออกไป ขึน
้ อยู่กับคอนเซ็ปท์ของโรงแรม
เย็น

อิสระอาหารคา
่ ตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา

พ ักที่

Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทียบเท่า

ว ันทีห
่ า้

เมืองลาสเวก ัส - เมืองบาร์สโตว์ - บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท - เมืองเฟรนโน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California)
ประเทศสหรัฐอเมริก า เป็ นศูนย์ก ลางการขนส่ง ทีส
่ าคัญ มีทางหลวงหลายสายรวมถึง Interstate 15, Interstate 40 , California
State Route 58 และ U.S. Route 66 รวมตัวอยู่ในเมือง เป็ นทีต
่ งั ้ ของสถานีรถไฟขนาดใหญ่ทเี่ ป็ นของ
นาท่านเดินทางสู่ บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท (Barstow Tanger Outlets) เป็ นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค ้าแบรนด์
้ นา ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American
เนมชัน
Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling และอืน
่ ๆอีกมากมาย
กลางว ัน

อิสระอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟ อร์เนีย (California)
้
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นศูนย์กลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนใหม่หมด รถเมล์จอดป้ ายตรงเวลา อาคารสูงสุดไม่เกิน 20 ชัน
จึงไม่บดบั งทิวทัศน์ทน
ี่ ี่ ในฐานะเมืองใหม่จงึ มีความเป็ นเมืองสาหรับมนุษย์เดินดินมากกว่าหุ่นยนต์ ในขณะทีช
่ าวลอสแองเจลิส และ
ชาวซานฟรานซิสโก ซึง่ มองชาวเมืองเฟรสโน ทีอ
่ ยู่ระหว่างเมือ งทัง้ สองนี้เ ป็ นเรือ
่ งตลก และ ค่อนข ้างดูแคลนชาวเมือ งเฟรสโนว่า
ร ้อนเหมือนนรกไม่มอ
ี ารยธรรมไม่มช
ี วี ต
ิ กลางคืน ท่านจะได ้สัมผัสกับอีกหนึง่ บรรยากาศของชาวพืน
้ เมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
เย็น

บริการอาหารคา
่ ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)

พ ักที่

Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรือเทียบเท่า

ว ันทีห
่ ก

เมืองเฟรนโน - เมืองซานฟรานซิสโก - ถนนลอมบาร์ด - ถนนแคลิฟอร์เนีย - อาคารเฟอร์ร ี่ มาร์เก็ตเพลส - ย่านไชน่า
ทาวน์ เมืองซานฟรานซิสโก

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิน ทางสู่ เมือ งซานฟรานซิส โก (San Francisco) (ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมือ งในรั ฐแคลิฟ อร์เ นี ย
(California) ประเทศสหรัฐอเมริก า มีประชากรประมาณ 808,976 คน ซึง่ เป็ นเมือ งทีม
่ ีความหนาแน่นของประชากรเป็ นอันดับสอง
ของประเทศ ตัง้ อยู่บริเ วณอ่าวซานฟรานซิสโก ชาวยุโ รปกลุ่ม แรกที่มาตัง้ รกรากในซานฟรานซิสโก คือ ชาวสเปน โดยในปี ค.ศ.
ื่ ว่า เซนต์ฟรานซิส (St. Francis) ภายหลังจากช่วงยุคตืน
1776 เมืองมีชอ
่ ทองในปี ค.ศ. 1848 ทาให ้ประชากรในซานฟรานฯเพิม
่ ขึน
้
อย่างรวดเร็ว และเมืองเติบโตอย่างมาก ถึงแม ้ว่าซานฟรานฯจะประสบปั ญหาแผ่นดินไหวและไฟไหม ้ขนาดใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1906
ซานฟรานฯกลั บฟื้ นตัวได ้อย่างรวดเร็ว และได ้ชื่อ ว่าเป็ นเมือ งสาคัญ เมือ งหนึ่ง ในแถบชายฝั่ ง ตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริก า
ซานฟรานฯมีลักษณะภูมป
ิ ระเทศทีเ่ ป็ นเขา และมีชายฝั่ งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเป็ นเมืองเศรษฐกิจทีม
่ ข
ี นาดใหญ่ และมีชาวเอเชีย
อาศัยเป็ นจานวนมาก
่ ว่าคดเคีย
นาท่านเดินทางสู่ ถนนลอมบาร์ด (Lombard Street) เป็ นถนนทีไ่ ด ้ชือ
้ วทีส
่ ุดแห่งหนึง่ ของโลก ตัง้ อยู่ระหว่าง Jones
้ ๆ และแคบ
Street และ Hyde Street มีลักษณะเป็ นถนนทีค
่ ดเคีย
้ วแบบโค ้งหักศอกอยู่บนเนินชัน มีทัง้ หมด 8 โค ้ง เป็ นโค ้งช่วงสัน
่
้นนี
มาก การเดินรถจะเดินรถทางเดียว จากบนเนินเขาลงสูด ้านล่าง รอบข ้างของถนนเส ้จะเป็ นบ ้านเรือนอันสวยหรูสไตล์วค
ิ ตอเรียน มี
การประดับประดาถนนด ้วยต ้นไม ้และดอกไม ้สวยงามตามฤดูก าล โดยด ้านบนสุดของถนนเส ้นนี้จะสามารถมองเห็นวิวของอ่าวซาน
ฟรานซิสโก สะพานเบย์ และ คอย์น ทาวเวอร์ ได ้อย่างสวยงาม

กลางว ัน

อิสระอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา

นาท่านเดินทางสู่ ถนนแคลิฟอร์เนีย (California Street) เป็ นถนนเส ้นทีย
่ าวทีส
่ ด
ุ ในเมืองซานฟรานซิสโก กินพืน
้ ทีใ่ นเมืองนี้ถงึ
่ มต่อกับกันถนนไฮเวย์เส ้นหลักเพือ
54 บล็อก มีความยาว 8.4 กิโลเมตรอยู่ในใจกลางเมือง นับเป็ นถนนเส ้นแรกทีเ่ ชือ
่ ออกไปยังเมือง
ต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา หัวถนนตัง้ อยู่ในย่านการเงินยาวไปถึงสวนสาธารณะลินคอล์น และมีเส ้นตัดผ่าน Market Street ซึง่
อยู่ไม่ไกลจากอาคารเฟอร์รม
ี่ ากนัก ถ ้าอยู่บนจุดสูงสุดของถนนเราจะสามารถมองเห็นสะพาน Oakland Bay Bridge ถนนเส ้นนี้ถอ
ื ว่า
เป็ นย่านทีร่ ุ่ง เรือ
่ งที่สด
ุ ในเมืองซานฟรานซิสโก เพราะคลอบคลุมไปด ้วยระบบขนส่งทีด
่ ี อย่างเช่น รถราง ทีถ
่ อ
ื ว่า ถ ้าไปเมือ งซานฟ
รานซิสโกแล ้ว ต ้องลองไปใช ้บริการดูสักครัง้ อาคารสูงใหญ่แถวนี้ก็สามารถใช ้เป็ นพืน
้ หลังในการถ่ายรูปได ้อย่างสวยงาม
ื่ เสียงมากทีส
นาท่านเดินทางสู่ อาคารเฟอร์ร ี่ มาร์เก็ตเพลส (Ferry Building Marketplace) คือสถานทีส
่ าคัญและมีชอ
่ ด
ุ ของ
เมืองซานฟรานซิสโก เป็ นทัง้ ย่านการเงินเปิ ด ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งสินค ้า และท่าเทียบเรือ มากว่า 100 ปี แล ้ว เปิ ดให ้บริการ
ในปี ค.ศ. 1898 เริม
่ ตัง้ แต่ชว่ งยุค Gold Rush โดยสมัยนั้นยังอยู่ในช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข ้ามาทางเรือ ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.
1950 สะพานโกลเดนเกต และ สะพานเบย์ เปิ ดใช ้งาน ทาให ้การคมนาคมนั้นกว ้างขวางขึน
้ มีทัง้ รถและถนน ทาให ้ที่นี่คก
ึ คักเป็ น
อย่างมากในเรือ
่ งของการขนส่งสินค ้า แต่ภายหลังก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึน
้ ทีน
่ ี่ต ้องปิ ดตัวลง และซ่อมแซมกันครัง้ ใหญ่ ต่อมา
ในเดือ นมีนาคมปี ค.ศ. 2003 จึงเปิ ดบริการอีกครัง้ โดยเปิ ดให ้ประชาชนทั่ วไปเข ้าไปได ้ ทีน
่ ี่ยังถูกยกย่องให ้เป็ นตลาดอาหารในร่ม
ระดับโลก และเปิ ดโอกาสสาหรับ เกษตรกรในเมืองให ้นามาขายที่ตลาด Ferry Plaza Farmer Market อีกด ้วย ซึง่ จะมีตลาดในทุก
วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 10.00-14.00 น. และ วันเสาร์ 8.00-14.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ เมืองซานฟรานซิสโก (Chinatown San Francisco) เริม
่ ก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี ค.ศ. 1848 เป็ น
ย่านคนจีนทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ นอกเอเชีย และเก่าแก่ทส
ี่ ด
ุ ในอเมริกาตอนเหนือ ตัง้ อยู่บนถนน Grant Avenue และ Stockton Street โดยมี
ประชากรหนาแน่นถึง 15,000 คน ในวงล ้อมสีเ่ หลีย
่ มจัตุรัสเพียง 20 บล็อก ทีน
่ ี่คอ
ื อีกหนึง่ สถานทีย
่ อดฮิตทีส
่ ด
ุ ในเมืองซานฟรานซิส
โก ผู ้คนมากมายจากทั่วทุกมุม โลกนิยมมาเที่ยวที่ไชน่ าทาวน์ของเมือ งซานฟรานซิสโกแห่งนี้ม ากกว่าสะพานโกลเดนเกต ไชน่า
ทาวน์แห่ง นี้ได ้รวบรวมทัง้ สถาปั ตยกรรมจีน วัดจีน และ วัฒนธรรมจีนต่างๆ มาไว ้ที่นี่อ ย่ างมากมาย รวมถึง อาหารจีนที่ม ีช ื่อเสียง
มากมายอยู่ทั่วทุกมุมของถนนย่านนี้

เย็น

บริการอาหารคา
่ ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)

พ ักที่

Holiday Inn Dublin - Pleasanton, San Francisco หรือเทียบเท่า

ว ันทีเ่ จ็ด

เมืองซานฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค - เซเว่น ซิสเตอร์ - พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท - สะพานโกลเดนเกต - ท่าเรือเพียร์
39 - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - เกาะอ ัลคาทร ัส - ฟิ ชเชอร์แมน วาร์ฟ - สนามบินซานฟรานซิสโก เมืองซานฟราน
ซิสโก ประเทศสหร ัฐอเมริกา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) จุดชมวิวใจกลางเมือ งซานฟรานซิสโก จากจุดนี้ท่านจะได ้ชมทัศนียภาพของ
เมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา
นาท่าน เข้าชม พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท (Palace of Fine Art) สถาปั ตยกรรมแบบโดมโค ้งสไตล์วค
ิ ตอเรียน ผสมผสานกั บ
ศิลปวัฒนธรรมแบบอเมริกา หนึง่ ในสถานทีย
่ อดฮิตที่ Hollywood นิยมมาถ่ายทาภาพยนตร์ และเป็ นสถานที่ ทีช
่ าวอเมริกันนิยมมา
ถ่าย Pre Wedding กันมากที่สด
ุ เป็ นหนึ่งในฉากละครดังอย่าง “ทรายสีเพลิง” (รอบของการเข้าชม อาจเปลีย
่ นแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืนค่าใช้จา
่ ย ไม่วา
่ ส่วน
ใดส่วนหนึง่ ให้ก ับท่านได้ ทุกกรณี เนือ
่ งจากเป็นการชาระล่วงหน้าก ับผูแ
้ ทนเรียบร้อยแล้วทงหมด)
ั้
นาท่านเดินทางสู่ สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคือ "ประตูทอง" ต ้อนรับทุกท่านทีม
่ จ
ี ุดมุ่งหมายมายัง
เมืองซานฟรานซิสโก ทาสถิตเิ ป็ นสะพานแขวนแห่ง แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็ นเส ้นทางสู่อ่าวซานฟรานซิสโกและเชื่อ มระหว่าง
ซานฟรานฯ กับ มาริน เคาท์ตี ใช ้งบประมาณในการสร ้าง 35 ล ้านดอลลาร์สหัฐ เริม
่ ก่อ สร ้างเมือ
่ วันที่ 5 มกราคม 1933 อันเป็ นช่วง

สมัยของประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี. รูสเวลต์ มี โจเซฟ สเตราส์ เป็ นวิศวกร ฝากฝี มอ
ื บันทึกไว ้บนสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสีแดง
ี องเมืองซานฟรานฯ ทีจ
อมส ้มตามสีสัญลักษณ์สข
่ ะเปล่งแสงสะท ้อนเมือ
่ ยามแสงอาทิตย์ตกกระทบ ความงามทางด ้านวิศวกรรมได ้รับ
การยกย่อ งจากสมาคมวิศวกรพลเรือนอเมริกันให ้เป็ นหนึง่ ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกจนทาให ้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซานฟ
รานซิสโกแห่งนี้
กลางว ัน

อิสระอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา

นาท่านเดิน ทางสู่ ท่าเรือเพีย ร์ 39 (Pier 39) ตัง้ อยู่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมือ งซานฟรานฯ อยู่ ตรงกลางระหว่าง
สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย์ (Bay Bridge) เนื่อ งด ้วยเมือ งซานฟรานฯเป็ นเมือ งที่ตัง้ อยู่ตด
ิ กั บ
มหาสมุทรแปซิฟิ ก ในอดีตจึง มีท่าเรือ เพื่อ ขนส่งสินค ้ามากมายโดยมีตัวเลขกากับตัง้ แต่ Pier 1 ไปเรือ
่ ยๆ แต่ด ้วยเหตุผลทีท
่ ่าเรือ
เพียร์ 39 แห่ง นี้ มีช ื่อเสียงโด่ง ดัง เป็ นที่นย
ิ มของนักท่องเที่ยวมากที่สุด อาจเป็ นเพราะอยู่ในทาเลทีต
่ ัง้ ทีส
่ วยงามเหมาะสม ทาให ้
ปั จจุบันเป็ นย่านช ้อปปิ้ ง และ ร ้านอาหารต่างๆมากมาย
นาท่าน ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Cruise) ผ่านชม ความยิง่ ใหญ่และสวยงามของ สะพานโกลเดน
เกต (Golden Gate Bridge) จากมุมใกล ้ และ มุมไกล ผ่านชม เกาะอ ัลคาทร ัส (Alcatraz Island) เกาะทีเ่ คยเป็ นที่คุมขัง
นักโทษอเมริกาในอดีต ตัง้ อยู่กลางทะเลบริเวณริมอ่าวซานฟรานฯ ใกล ้กันจะเป็ น ฟิ ชเชอร์แมน วาร์ฟ (Fisherman’s Wharf)
หรือรู ้จักกันในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และ สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) ที่นี่
จึง มีร ้านอาหารทะเลสดๆไว ้รอต ้อนรับนัก ท่อ งเที่ ยวมากมาย (รอบของการล่องเรืออาจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิไ
์ ม่สามารถคืน ค่าใช้จา
่ ย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง
่
ให้ก ับท่านได้ทุกกรณี เนือ
่ งจากเป็นการชาระล่วงหน้าก ับผูแ
้ ทนเรียบร้อยแล้วทงหมด)
ั้
เย็น

อิสระอาหารคา
่ ตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา

นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหร ัฐอเมริก า เพื่อให ้ท่านมีเวลาในการเลือ กซื้อ
สินค ้าในร ้านค ้าปลอดภาษี หรือ ร ้านอาหาร

ว ันทีแ
่ ปด

สนามบินซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหร ัฐอเมริกา - สนามบินไต้หว ัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศ
ไต้หว ัน

01.05 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินไต้หว ัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หว ัน โดยสายการบิน China Airlines เทีย
่ วบินที่ CI003
่
** ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชัวโมง บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน

ว ันทีเ่ ก้า

สนามบินไต้หว ัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หว ัน - สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

06.00 น.

เดินทางถึง สนามบินไต้หว ัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หว ัน ** เพือ
่ เปลีย
่ นเครือ
่ ง **

07.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน China Airlines เทีย
่ วบินที่ CI833
** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชัว่ โมง บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **

09.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อ ัตราค่าบริการ
ราคาท ัวร์
ห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาพ ักเดีย
่ วเพิม
่

ราคาท ัวร์ไม่รวม
ตว๋ ั เครือ
่ งบิน

18 - 26 มีนาคม 2563

18MAR CI834 BKK-TPE 10.55-15.25
18MAR CI006 TPE-LAX 16.50-13.30
25MAR CI003 SFO-TPE 01.05-06.00+1
26MAR CI833 TPE-BKK 07.00-09.50

75,999

19,999

65,999

08 - 16 พฤษภาคม 2563

08MAY CI834 BKK-TPE 11.00-15.40
08MAY CI006 TPE-LAX 16.45-13.45
25MAR CI003 SFO-TPE 01.05-05.25+1
26MAR CI833 TPE-BKK 07.05-09.45

69,999

15,999

54,999

กาหนดการเดินทาง

รายละเอียดเทีย
่ วบิน

** อ ัตราค่าบริการ สาหร ับเด็กอายุไม่ถ ึง 2 ขวบ ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 25,000 บาท **
** อ ัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทงหมด
ั้
ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหร ัฐอเมริกา (USD) หรือ คานวนเป็นเงินไทย
ประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถ ึง 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ทงนี
ั้ ท
้ า
่ นสามารถให้
มากกว่านีไ้ ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน **
** อ ัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยืน
่ วีซ่าท่องเทีย
่ ว ประเทศสหร ัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ชาระพร้อมเงินม ัดจา)
กรณีผเู ้ ดินทางทีย
่ ังไม่มวี ซ
ี ่าท่องเทีย
่ ว ประเทศสหร ัฐอเมริกา ทางบริษ ัทจะเริม
่ ดาเนินกระบวนการขอวีซ่าท ันที ทีท
่ า
่ นชาระเงินม ัดจา พร้อม
ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยืน
่ วีซ่าฯ โดยไม่จาเป็นต้องรอให้คณะคอนเฟิ ร์มออกเดินทาง (มียอดจองถึง 10 ท่าน) และหากคณะไม่
สามารถออกเดินทางได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตามทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยืน
่ วีซ่าให้ก ับท่านได้ทุก
กรณี ต ัวอย่างเช่น ท่านจอง และ ชาระเงินเรียบร้อย ทางบริษ ัทดาเนินการขอวีซ่าให้ทา
่ นส ัมภาษณ์และได้ร ับวีซ่าเรียบร้อย แต่คณะนนๆมี
ั้
ยอดจองไม่ถ ึง 10 ท่าน คณะจะไม่สามารถออกเดินทางได้ ท่านสามารถใช้วซ
ี ่าเดินทางในช่วงเวลาอืน
่ หรือ คณะอืน
่ ทีท
่ า
่ นต้องการได้
เพราะส่วนใหญ่ ท่านทีข
่ อวีซ่าท่องเทีย
่ วประเทศสหร ัฐอเมริกา จะได้ร ับวีซ่าอายุ 10 ปี (แต่ทงนี
ั้ ้ ทางบริษ ัทจะไม่สามารถยืนย ันว่าท่านจะ
ได้ร ับวีซ่าอายุ 10 ปี หรือไม่แต่ประการใด ขึนอยู
้
ก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของสถานทูตเป็นผูพ
้ จ
ิ ารณาแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยสิทธิขาด) กรณีทท
ี่ า่ นไม่ได้
่
ร ับวีซาอายุ 10 ปี ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยให้ทา
่ น ไม่วา
่ ส่วนใดส่วนหนึง่ ก็ตาม
** หากท่านทีต
่ อ
้ งออกบ ัตรโดยสารภายในประเทศ (ตว๋ ั เครือ
่ งบิน , รถท ัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท
่ ก
ุ ครงก่
ั้ อนทาการออกบ ัตร
โดยสารเนือ
่ งจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** อ ัตราค่าบริการนี้ จาเป็นต้องมีผูเ้ ดินทาง จานวน 15 ท่าน ขึนไป
้
ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี่ ผ
ี ูเ้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก
่ าหนด ทางบริษ ัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือ
่ นการเดินทาง หรือเปลีย
่ นแปลงอ ัตราค่าบริการ (ปร ับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
**
้ ใดมือ
้
** กรณีผูเ้ ดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถร ับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกาหนด ไม่วา
่ เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไม่วา
่ มือ
้ อาหาร เนือ
หนึง่ ทางบริษ ัทขอให้ทา
่ นผูเ้ ดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนต ัวของท่านมาเพิม
่ เติมขณะมือ
่ งจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมี
ข้อจาก ัดเรือ
่ งของว ัตถุดบ
ิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจ ัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผ ัดผ ัก ข้าวผ ัด และ บะหมีก
่ งส
ึ่ าเร็จรูป เท่านน
ั้ กรณีท ี่
ท่านมีความประสงค์ทีจ
่ ะสง่ ั เมนูนอกเหนือข้างต้น ผูเ้ ดินทางจะต้องชาระค่าใช้จา
่ ยเพิม
่ เติมในส่วนนีด
้ ว้ ยตนเอง **
** ร้านค้า เอาท์เล็ ท ศูนย์การค้า ส่วนใหญ่ จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์ หากมีโปรแกรมทีส
่ ถานทีด
่ ังกล่าวตรงก ับว ันอาทิตย์ ทางบริษ ัทอาจ
จาเป็นต้องปร ับเปลีย
่ นโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปร ับเปลีย
่ นได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่
่
สามารถคืนค่าใช้จา
่ ย หรือ ชดเชยสิงใดเป
็ นการทดแทนได้ทุกกรณี เนือ
่ งจากเงือ
่ นไขของบ ัตรโดยสาร และ ช่วงว ันเดินทางทีจ
่ ะต้องเป็นไป
ตามกาหนดการเท่านน
ั้ **
** การเดินทางท่องเทีย
่ วส่วนใหญ่ จาเป็นจะต้องเดินเท้าเพือ
่ เข้าถึงสถานทีบ
่ างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค
่ อ
่ นข้างไกลจากจุดทีร่ ถ
สามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าทีส
่ ามารถเดินได้สะดวกส่วนบุคคล ให้พร้อมสาหร ับการเดินทาง
เพือ
่ ประโยชน์สูงสุดของผูเ้ ดินทางเอง รวมถึงผูเ้ ดินทางสูงอายุ และ ผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้รถเข็น ท่านจาเป็นจะต้องมีผูร้ ว
่ มเดินทางด้วย เพือ
่ คอย
ดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานทีบ
่ างจุด ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืนค่าใช้จา
่ ย
หรือ ชดเชยสิง่ ใดเป็นการทดแทนได้ทก
ุ กรณี **

** ทางบริษท
ั ขอความกรุณาให้ทา
่ นศึกษารายละเอียด ทงหมดก่
ั้
อนทาการจอง โดยละเอียดทุกข้อ **
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบินไป-กลับ พร ้อมคณะ ชัน
่ น เปลีย
่ นวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได ้
 ค่าภาษีน้ามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งทีม
่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน โดยสายการบิน China Airlines อนุญาตให ้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบินได ้
้ โดยมีน้าหนักรวมกันไม่เกิน 23 ก.ก. (แต่ละชิน
้ ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิน
้ 7 ก.ก. 1 ชิน
้ รวม 30 ก.ก.)
ท่านละ 2 ชิน
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศตลอดเส ้นทาง ตามรายการทีร่ ะบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)

 ค่าโรงแรมทีพ
่ ักระดับมาตราฐานตามทีร่ ายการระบุ (พักห ้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห ้อง กรณีทโี่ รงแรมมีห ้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงี านเท
รดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท
่ าให ้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลีย
่ นโรงแรมทีพ
่ ักไปเป็ นเมือ ง
ใกล ้เคียงแทนโดยอ ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
้ จงไว ้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก หรือ ผ่านชม ทัง้ นี้ขน
 ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ ่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ
ึ้ อยู่กับความเหมาะสม
ของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครัง้
 ค่าอาหารตามทีร่ ายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นได ้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
 ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
้ ประกันเพิม
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณี ต ้องการซือ
่ เพือ
่ คุ ้มครองสุขภาพกรุณา
ติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือ จากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เ น็ต ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง
รวมถึงค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ งั่ เพิม
่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน ้าทัวร์ก่อ น
การใช ้บริการทุกครัง้ )
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม
่ 7% และภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทงหมด
ั้
ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหร ัฐอเมริกา (USD) หรือ คานวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,275
บาท (THB)รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ทงนี
ั้ ท
้ า
่ นสามารถให้มากกว่านีไ้ ด้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
่ ท่องเทีย
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน
่ วีซา
่ ว ประเทศสหร ัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ชาระพร้อมเงินม ัดจา)

เงือ
่ นไขการจอง และ การชาระค่าบริการ
1.

2.

3.

นักท่อ งเทีย
่ ว กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 ว ัน พร้อมชาระเงินม ัดจา ท่านละ 30,000 บาท ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการยืน
่ วีซ่าท่องเทีย
่ วประเทศสหร ัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 38,000 บาท (กรณีมวี ซ
ี ่าเรียบร้อยแล้ว ชาระ
เฉพาะเงินม ัดจา 30,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจา ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา
14.00 น. เท่านัน
้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตท
ิ ันที หากยังไม่ได ้รับยอดเงินมัดจาตามเวลาทีก
่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาเป็ นต ้องเช็คที่ว่างและทาจองเข ้ามาใหม่อก
ี ครัง้ กรณีทค
ี่ ณะเต็ม มีควิ รอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการให ้สิทธิ์
ลูก ค ้ารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท
่ ารายการจองเข ้ามาตามลาดับ เนื่ อ งจากทุก พีเรีย ดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจานวน
จากัด
นักท่องเทีย
่ ว กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมด ครบ 100% ก่อนว ันเดินทางอย่างน้อย 30 ว ัน กรณีนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ไม่ชาระเงิน
หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทงั้ กรณีท ี่
อยู่ในช่ วงรอผลการอนุม ัติวซ
ี ่า รอน ด
ั ส ัมภาษณ์ วซ
ี ่ า ที่ทาให ้ทางบริษัทไม่ ได ้รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณี ใ ดๆก็ตาม คือ ก่อ นวัน
เดินทางอย่างน ้อย 30 วัน ให ้ถือว่านักท่องเทีย
่ วสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นน
ั้ ๆทันที
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต ้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดั งกล่าวและวันหยุดนัก ขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นัน
้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทา
การของทางบริษัท

เงือ
่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
่ ในเอกสารการ
กรณีนักท่องเทีย
่ ว ต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ
่ น หรือ เปลีย
่ นแปลง การเดินทาง นักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
จอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ ้งยืนยันยกเลิกการจองกั บทางบริษัทเป็ นลาย
้
ลักษณ์อักษรเท่านัน
้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน
่ ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมา
2.
กรณีนักท่องเทีย
่ ว ต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
ทีบ
่ ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจประกอบ (กรณีดาเนินการแทนผู ้เดินทาง)
พร ้อมหลักฐาน ได ้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทัง้ หมด พาสปอร์ตหน ้าแรกของผู ้เดินทาง สาเนาบัตรประชาชนของ
ผู ้รับมอบอานาจ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต
่ ้องการให ้นาเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือ
่ นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 45 ว ัน ขึน
้ ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จา
่ ยทงหมด
ั้
** กรณีว ันเดินทางตรงก ับช่วงว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ไม่วา
่ ว ันใดว ันหนึง่
ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 55 ว ัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 ว ัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา
่ ยท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีท ม
ี่ ค
ี ่าใช้จา
่ ยตามจริงมากกว่ากาหนด
ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช้จา
่ ยเพิม
่ ทีเ่ กิดขึน
้ จริงทงหมด
ั้
**
1.

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 ว ัน ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าใช้จา
่ ยทงหมด
ั้
** ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายที่ได ้จ่ายจริง จากค่าบริการทีช
่ าระแล ้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนาเทีย
่ วให ้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
สารองทีน
่ ั่งตั๋วเครือ
่ งบิน การจองทีพ
่ ัก เป็ นต ้น **
3.
การเดิน ทางที่ ต ้องการันตีมัดจาหรือ ซื้อ ขาดแบบมีเงื่อ นไข หรือ เที่ย วบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ ผ่ าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
4.
สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต ้องมีผู ้เดินทางจานวน 20 ท่าน ขึน
้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้เดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก
่ าหนด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ย นแปลง อั ตราค่าบริก าร (ปรับราคาเพิ่มขึน
้ เพื่อ ให ้คณะได ้ออกเดินทาง ตามความต ้องการ) โดยทาง
บริษัทจะแจ ้งให ้กับนัก ท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศทีไ่ ม่ม ีวซ
ี า่ และ อย่างน ้อย 21 วัน
ก่อ นการเดินทางสาหรับประเทศที่ม ีวซ
ี ่า แต่หากทางนัก ท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุก ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการทีม
่ ีนัก ท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน ้อยกว่าทีท
่ างบริษัทกาหนดเพือ
่ ให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดีทจ
ี่ ะให ้บริการและดาเนินการต่อไป
5.
ในกรณีทล
ี่ ูกค ้าดาเนินการยืน
่ วีซ่าเรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าทัวร์ทล
ี่ ูกค ้าชาระมาแล ้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเว ้นในกรณีที่วี
ซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจ
ิ ากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช ้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน
้ จริงทัง้ หมด โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ กรณี
ออกบัตรโดยสารเรียบร ้อยแล ้ว บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบ ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึง่ ได ้ และ หากสามารถคืนได ้ (Refunds)
จาเป็ นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช ้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็ นอย่างน ้อย
6.
การติดต่อ ใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเ มลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดัง นี้ วันจันทร์ ถึงศุก ร์ เวลา 9.00 น. 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทรี่ ัฐบาลประกาศในปี นัน
้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ โรงแรมทีพ
่ ัก ทีท
่ า
่ นควรทราบ
1.

2.

3.
4.

เนื่ อ งจากการวางแผนผัง ห ้องพั ก ของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกั น จึง อาจท าให ้ห ้องพั ก แบบห ้องเดี่ยว (Single) , ห ้องพั ก แบบห ้องคู่ 2 ท่ า น
้ กัน และบางโรงแรม
(Twin/Double) และ ห ้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห ้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตด
ิ กัน หรือ อยู่คนละชัน
อาจจะไม่มห
ี ้องพัก แบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ ้าต ้องการเข ้าพัก 3 ท่าน อาจจะต ้องเป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็ นต ้องแยก
ห ้องพัก เป็ น ห ้องคู่ 1 ห ้อง (Twin/Double) และ ห ้องเดีย
่ ว 1 ห ้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าบริการเพิม
่
ตามจริงทีเ่ กิดขึน
้ จากนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์
โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหร ัฐอเมริกา ห ้องพักคู่ แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มีลัก ษณะเป็ นเตียงใหญ่ 2 เตียง (2 Queen Bed)
และ ห ้องพัก แบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเป็ นเตียงใหญ่ 2 เตียง (2 Queen Bed) เช่นกัน ไม่มเี ตียงเสริม ด ้วยเงือ
่ นไข
มาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหร ัฐอเมริกา
กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึน
้ มากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นหรือ
ย ้ายเมืองเพือ
่ ให ้เกิดความเหมาะสม
โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหร ัฐอเมริกา จะเป็ นห ้องพักทีห
่ ้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะติดตัง้ อุปกรณ์ดัก
จับควันไว ้ในห ้อง กรณีทม
ี่ ก
ี ารลักลอบสูบบุหรีใ่ นห ้องพัก และ ถูกตรวจสอบได ้ ผู ้เข ้าพักจาเป็ นต ้องชาระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000
เหรียญดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา (USD.) ต่อครัง้

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ การยืน
่ คาร้องขอวีซ่าท่องเทีย
่ วประเทศสหร ัฐอเมริกา ทีท
่ า
่ นควรทราบ
1.

2.

3.
4.

การยืน
่ ขอวีซา่ ท่องเทีย
่ วประเทศสหรัฐอเมริกา จาเป็ นต ้องดาเนินการตรงกับสถานทูตอเมริกาประจาประเทศไทย เท่านัน
้ (ยังไม่ผา่ นตัวแทนรับยืน
่ )
โดยสถานทูตมีที่ เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านต ้องการยืน
่ และสัมภาษณ์ทใี่ ด ให ้แจ ้งตัง้ แต่ขัน
้ ตอนการจองทัวร์ กรณีดาเนินการแล ้ว หากต ้องการ
เปลีย
่ นแปลง จาเป็ นต ้องชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน
่ วีซา่ ท่องเทีย
่ วประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อก
ี ครัง้
สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปิ ดให ้ผู ้สมัครที่ยน
ื่ คาร ้องขอวีซา่ ท่องเทีย
่ วสัมภาษณ์ชว่ งเวลาเช ้า 7.00 น.-10.00 น. เท่านัน
้ สถานทูตไม่เปิ ดสัมภาษณ์วี
่
ซ่าท่องเทีย
่ วช่วงเวลาบ่าย กรณีทท
ี่ า่ นไม่สะดวกสัมภาษณ์ชวงวัน และ เวลาใดบ ้าง กรุณาแจ ้งกับเจ ้าหน ้าที่ ตัง้ แต่ขัน
้ ตอนการจองทัวร์ (ผู ้สมัครทุก
ท่านจาเป็ นต ้องมาแสดงตนทีส
่ ถานทูตด ้วยตนเองทุกกรณี)
สาหรับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริก า ไม่ม ีการยื่นเอกสาร และ การสั ม ภาษณ์แบบหมู่ คณะ จะต ้องแยก ยื่นเอกสาร และ สัม ภาษณ์ เป็ น
ครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึน
้ อยู่กับดุลยพินจ
ิ ของสถานทูตเท่านัน
้ และสถานทูตจะพิจารณาวีซา่ ให ้เป็ นรายบุคคล
กรณีทท
ี่ ่านต ้องการยืน
่ วีซา่ เร็วทีส
่ ด
ุ และคณะยังไม่คอนเฟิรม
์ ออกเดินทาง (ยังมีผู ้เดินทางไม่ถงึ 20 ท่าน) สามารถทาได ้โดยให ้ท่านชาระเงินมัดจา
พร ้อมค่าธรรมเนียมและค่าบริก ารยืน
่ วีซ่าท่อ งเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอร์มกรอกเพื่อขอยืน
่ วีซา่ ท่อ งเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริก า สาเนา
หน ้าหนัง สือ เดินทางหน ้าแรก แจ ้งช่วงวัน เวลา ทีท
่ ่ านสะดวกไปสัม ภาษณ์กับทางเจ ้าหน ้าที่ หลังจากช าระเงินประมาณ 10 วันทาการ เจ ้าหน ้าที่
แผนกวีซา่ จะติอต่อกลับเพือ
่ ให ้ท่านเลือกคิวนัดหมายตามวัน และ เวลาทีท
่ ่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิ รม
์ ออกเดินทาง ไม่สามารถออกเดินทาง
ได ้ (ยั ง มีผู ้เดิน ทางไม่ถ ึง 20 ท่า น) ทางบริษั ทจะไม่ ส ามารถคืนค่ าใช ้จ่า ยในส่ว นของค่าธรรมเนี ยมและค่ าบริก ารยื่น วีซ่าท่ อ งเที่ย วประเทศ
้ ไม่ว่าท่านจะได ้รับอนุมัตวิ ซ
สหรัฐอเมริกาให ้ท่านได ้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน
ี า่ อายุเท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจองคณะเดินทางวันที่ 1-9 ต.ค. และท่าน

ยืนยันจะยื่นวีซา่ ก่อนคณะคอนเฟิ รม
์ แต่เมือ
่ ถึงก าหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดินทางได ้ และท่านได ้รับอนุมัตวิ ซ
ี า่ เพียง 1-9 ต.ค.
(9 วัน ไม่ใช่ 10 ปี ) นั่นหมายถึงท่านจาเป็ นต ้องขอวีซา่ ใหม่ และ มีค่าใช ้จ่ายใหม่อก
ี ครัง้ เป็ นต ้น
5.
กรณีผู ้เดินทางที่ยัง ไม่ม ีวีซ่าท่อ งเที่ย ว ประเทศสหรัฐอเมริก า ทางบริษัท จะเริ่ม ด าเนิน กระบวนการขอวีซ่าทัน ที ที่ท่ านช าระเงินมัดจา พร ้อม
ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยืน
่ วีซา่ ฯ โดยไม่จาเป็ นต ้องรอให ้คณะคอนเฟิ รม
์ ออกเดินทาง (มียอดจองถึง 10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออก
เดินทางได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยืน
่ วีซา่ ให ้กับท่านได ้ทุกกรณี ตัวอย่างเช่น ท่าน
จอง และ ชาระเงินเรียบร ้อย ทางบริษัทดาเนินการขอวีซา่ ให ้ท่านสัมภาษณ์และได ้รับวีซา่ เรียบร ้อย แต่คณะนั้นๆมียอดจองไม่ถงึ 10 ท่าน คณะจะ
ไม่สามารถออกเดินทางได ้ ท่านสามารถใช ้วีซา่ เดินทางในช่วงเวลาอื่น หรือ คณะอืน
่ ทีท
่ ่านต ้องการได ้ เพราะส่วนใหญ่ ท่านทีข
่ อวีซ่าท่องเทีย
่ ว
ประเทศสหรัฐอเมริก า จะได ้รับวีซา่ อายุ 10 ปี (แต่ทงั ้ นี้ ทางบริษัทจะไม่สามารถยืนยันว่าท่านจะได ้รับวีซา่ อายุ 10 ปี หรือไม่ แต่ประการใด ขึน
้ อยู่
กับดุลยพินจ
ิ ของสถานทูตเป็ นผู ้พิจารณาแต่เพียงผู ้เดียว โดยสิทธิขาด) กรณีทท
ี่ ่านไม่ได ้รับวีซา่ อายุ 10 ปี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืน
ค่าใช ้จ่ายให ้ท่าน ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ก็ตาม
6.
การอนุมัตวิ ซ
ี า่ ไม่สามารถการันตีได ้ ขึน
้ อยู่กับดุลยพินจ
ิ ของสถานทูตเท่านัน
้ โดยสถานทูตจะพิจารณาเป็ นรายบุคคล ไม่สามารถยืนยันได ้ว่าทุกท่าน
จะได ้วีซา่ อายุ 10 ปี
7.
กรณีต ้องการเลือ
่ นการนัดสัมภาษณ์วซ
ี า่ เนื่องจากติดธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถทาได ้ 1 ครัง้ และ ต ้องดาเนินการก่อนถึงวันนัดสัมภาษณ์วซ
ี า่ ที่
จะมาถึง 5 วันทาการ เท่านัน
้ นอกเหนือจากทีก
่ ล่าวมาข ้างต ้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านจาเป็ นต ้องชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน
่ วีซา่ ท่องเทีย
่ ว
ประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อก
ี ครัง้
8.
หลังจากสัม ภาษณ์วซ
ี ่าเรีย บร ้อยแล ้ว สถานทูตจะเก็บรัก ษาเล่มหนังสือเดินทางของท่านไว ้ที่สถานทูตประมาณ 7 วัน ทาการ และส่งกลับคืนให ้
ท่านทางไปรษณีย์ ดั งนั้น ท่านจาเป็ นต ้องกรอกทีอ
่ ยู่ปัจจุบันให ้ชัดเจน เพราะหากทีอ
่ ยู่ไม่ชัดเจนเล่มหนัง สือ เดินทางที่สถานทู ตส่งคืนท่าน อาจ
ต ้องถูกส่งกลับเข ้าไปยังสถานทูตตามเดิม และจาเป็ นจะต ้องส่งอีเมล (เท่านัน
้ ไม่มบ
ี ริการโทรศัพท์ตด
ิ ต่อ) แจ ้งความประสงค์ และ ยืนยันตัวตนต่อ
สถานทูตซึง่ อาจจะต ้องใช ้ระยะเวลาทัง้ หมด 30 วันทาการเป็ นอย่างน ้อย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาให ้เข ้าไปรับเล่มหนังสือ เดินทางด ้วยตัว
ผู ้สมัครเองอีกครัง้ ทางอีเมล
9.
กรณีที่ผู ้สมัครต ้องการยืมหนังสือ เดินทางจากสถานทูตออกมาใช ้ หรือ จาเป็ นต ้องใช ้หนังสือเดินทาง ระหว่างขัน
้ ตอนการพิจารณาวีซา่ ไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม ท่านจะต ้องเตรียมหลักฐานสาคัญทีย
่ น
ื ยันได ้ว่าท่านจาเป็ นจะต ้องใช ้หนังสือเดินทางจริงๆ ให ้ทางสถานทูตพิจารณาในวันสัมภาษณ์ทันที
เท่านัน
้ หากยืน
่ ไปแล ้ว และ ออกมาจากสถานทูตแล ้ว จะไม่สามารถขอคืนเล่มหนังสือเดินทางกระทันหันได ้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับ
ดุลยพินจ
ิ ของสถานทูตเท่านัน
้
10. ทีผ
่ ่านมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมต
ั วิ ซ
ี า่ ท่องเทีย
่ วประเทศสหรัฐอเมริกาให ้สาหรับท่านทีถ
่ อ
ื หนังสือเดินทางไทย วีซา่ มีอายุ 10 ปี (แต่สามารถ
พานั ก ได ใ้ นประเทศสหรัฐอเมริก าได ้ตามด่านตรวจคนเข ้าเมือ งก าหนดเท่า นั้น ไม่ เ กิน 3 หรือ 6 เดือ น) แต่ตั ้ง แต่ มกราคม 2561 ที่ผ่า นมา
สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพิจารณาอายุวซ
ี า่ ให ้เป็ นรายบุคคล ไม่สามารถยืนยันได ้ว่ าจะได ้วีซา่ อายุ 10 ปี ทุก ท่าน อาจได ้พอดีระยะเวลา
ช่วงทีต
่ ้องการจะเดินทางก็เกิดขึน
้ ได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับดุลยพินจ
ิ ของสถานทูตเท่านัน
้
11. กรณีลูก ค ้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ท่านจาเป็ นจะต ้องเตรียมหลัก ฐานการ
จอง ตั๋วเครือ
่ งบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพานักก่อน หรือ ต่อ จากคณะ ประกันการเดินทางให ้ครอบคลุมวันทีท
่ ่านเดินทาง ไป และ
กลับ เพื่อ ใช ้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าให ้ครบตามเงื่อ นไข ด ้วยตนเองทุ ก กรณีไม่ว่ากรณี ใ ดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
สามารถยืน
่ ขอวีซา่ ในคิวนัดหมายของคณะได ้ โดยท่านจาเป็ นจะต ้องยอมรับเงือ
่ นไข และ หากมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมเนื่องจากไม่ใช่ก ารนัดหมายยื่น
ขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจาเป็ นเป็ นจะต ้องช าระค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึง่ ด ้วยตนเองทัง้ หมดไม่ว่ากรณีได ้ก็ตาม รวมไปถึง
กรณีทใี่ นวันนัดหมายเพือ
่ ยืน
่ ขอวีซา่ ท่านไม่สามารถยืน
่ ขอได ้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทาให ้ท่านต ้องยกเลิก การเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็ นไป
ตามเงือ
่ นไขการยกเลิกทัง้ หมด
12. กรณีทท
ี่ ่านให ้ทางบริษัทดาเนินการขอวีซา่ และได ้รับวีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว แม ้จะอยู่ในระยะเวลาทีส
่ ามารถยกเลิกได ้โดยไม่เสียค่าใช ้จ่าย ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จา
่ ยให้ก ับท่านได้ ไม่วา
่ ส่วนใด ส่วนหนึง่ ทุกกรณี กล่าวคือ กรณีได้ร ับวีซ่าเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถ
ยกเลิกท ัวร์ได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม เนื่องจากทุกท่านทีใ่ ห ้ทางบริษัทดาเนินการขอวีซา่ ทางบริษัทได ้แนบรายละเอียดข ้อมูลการติดต่อของบริษัท
ให ้กับทุกท่าน เปรียมเสมือนการยืนยันกับสถานทูต ว่าท่านจะเดินทางกับเราจริง

เงือ
่ นไข และ ข้อควรทราบอืน
่ ๆ ทว่ ั ไป ทีท
่ า
่ นควรทราบ
1.
2.

ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านัน
้
ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิส
์ าหรับ ผู ้เดินทางทีถ
่ ือหนั งสือเดินทางธรรมดา (หน ้าปกสีน้ าตาล / เลือ ดหมู ) เท่านัน
้ กรณีที่ท่านถือหนัง สือเดินทางราชการ
(หน ้าปกสีน้าเงินเข ้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน ้าปกสีแดงสด) และต ้องการเดินทางไปพร ้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว โดยไม่ม ี
่ มโยงเกีย
จดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ
่ วกับการขออนุญาตการใช ้หนังสือเดินทางพิเศษอืน
่ ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตข
ิ องเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่าน
ตรวจคนเข ้าเมือ ง ทัง้ ฝั่ ง ประเทศไทย (ต ้นทาง) ขาออก และ ต่ างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข ้าไม่ว่ากรณีใ ดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่
รับผิดชอบความผิดพลาดทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมาจ่ ายล่วงหน ้าเรียบร ้อยแล ้วทัง้ หมด หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือ ใช ้บริก ารตามที่ระบุ ไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้ หมด หรือ ถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดให ้แก่
ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
่ นามสกุล คานาหน ้าชือ
่ เลขทีห
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
่ นังสือเดินทาง เลขทีว่ ซ
ี า่ และ
อืน
่ ๆ เพือ
่ ใช ้ในการจองตั๋วเครือ
่ งบิน ในกรณีทน
ี่ ัก ท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได ้ส่งหน ้าหนัง สือเดิน และ หน ้าวีซา่ มาให ้กับทางบริษัทพร ้อมการชาระ
เงินมัดจาหรือส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ วันที่
เดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของนักท่องเทีย
่ วทีไ่ ม่ได ้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวต
ั ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลีย
่ นแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอืน
่ เป็ นต ้น
อัตราค่าบริก ารนี้คานวณจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท
่ างบริษัทเสนอราคา ดัง นัน
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคา
ค่าบริการเพิ่มขึน
้ ในกรณีทม
ี่ ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ค่าภาษี น้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย
สายการบิน การเปลีย
่ นแปลงเทีย
่ วบิน ฯลฯ ทีท
่ าให ้ต ้นทุนสูงขึน
้
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี านาจในการให ้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษัท
กากับเท่านัน
้
นักท่องเที่ยวต ้องมีความพร ้อมในการเดินทางทุ กประการ หากเกิดเหตุ สด
ุ วิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เ หตุที่เกีย
่ วข ้องกับทางบริษัท
อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุ บัตภ
ิ ัยที่ไม่สามารถควบคุม ได ้ นอกเหนือ การควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เ ฉพาะส่วนที่
บริษัทยังไม่ได ้ชาระแก่ทางคู่ค ้าของทางบริษัท หรือจะต ้องชาระตามข ้อตกลงแก่คู่ค ้าตามหลักปฏิบัตเิ ท่านัน
้
้ และรวมกันทุกชิน
้ ไม่เกิน 1,000
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ
่ ะนาติดตัวขึน
้ เครือ
่ งบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน
ิ ล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีต
มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่ มีซป
่ รวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือได ้
ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ ้าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์ม ากกว่าที่ก าหนดจะต ้องใส่ก ระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าที่โหลดใต ้ท ้องเครื่องบิน
เท่านัน
้
สิง่ ของที่ม ีลัก ษณะคล ้ายกั บอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ก ีฬาฯ จะต ้องใส่ก ระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าที่โ หลดใต ้ท ้อง
เครือ
่ งบินเท่านัน
้
คณะทัวร์นี้ เป็ นการช าระค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดแบบผูก ขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได ้รับการรับรองอย่างถูก ต ้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่ บางส่วนของ
โปรแกรมอาจจาเป็ นต ้องท่องเทีย
่ วอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน
้ ๆ กรณีทท
ี่ า่ นไม่ต ้องการใช ้บริการส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใด
ก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายให ้ได ้ และ อาจมีค่าใช ้จ่ายเพิ่มเติมขึน
้ ตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายที่
เกิดขึน
้ จริงทัง้ หมดกับผู ้เดินทาง กรณีทเี่ กิดเหตุการณ์นี้ขน
ึ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
้ ตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจาเป็ น
กรณีลูกค ้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซือ
จะต ้องมารอคณะเท่านัน
้ ทางบริษัทไม่สามารถให ้คณะ รอท่านได ้ ไม่ว่ากรณีใ ดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงช ้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง
ท่านจาเป็ นจะต ้องเดินทางตามคณะไปยังเมือ ง หรือ สถานทีท
่ ่อ งเที่ยวที่คณะอยู่ใ นเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช ้จ่ายเพิ่ม ท่านจาเป็ นจะต ้องช าระ
ค่าใช ้จ่ายทีใ่ ช ้ในการเดินทางด ้วยตนเองทัง้ หมดเท่านัน
้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่าน
ไม่ได ้ท่องเทีย
่ วเมือง หรือ สถานทีท
่ ่องเทีย
่ วใดๆ สถานทีห
่ นึง่ ทุกกรณี เนื่องจากเป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล ้วทัง้ หมด

ั
้ งต้นเพือ
การเตรียมเอกสารเบือ
่ ขอคิว สมภาษณ์
วซ
ี ่าท่องเทีย
่ วประเทศสหรฐ
ั อเมริกา
- กรอกแบบฟอร์มกรอกข ้อมูลเบือ
้ งต ้น เพือ
่ ใช ้ขอยืน
่ วีซา่ ท่องเทีย
่ ว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีท
่ างบริษัทส่งให ้ ให้ละเอียดครบถ้วน เขียน หรือ
พิมพ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอ ังกฤษก็ได้
- สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ ว ันเดินทางกล ับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า สาหร ับประท ับวี
ซ่า
ื่ ผู ้เดินทาง)
- สาเนาทะเบียนบ ้าน (หน ้าเลขทีบ
่ ้าน และ หน ้าทีม
่ ช
ี อ
- สาเนาหน ้าวีซา่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกประเภท (ถ ้าเคยมี)
่ , เปลีย
- สาเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ นนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหย่า (ถ ้ามี)
- สาเนาเอกสารรับรองการทางาน (เป็ นภาษาอังกฤษ)
เตรียมเอกสารข ้างต ้นเรียบร ้อยแล ้ว กรุณาส่งสาเนา หรือ สแกนส่งมาทีบ
่ ริษัท ไม่จาเป็ นต ้องส่งเอกสารฉบับจริงมา

ั
่ ท่องเทีย
การเตรียมเอกสารเพือ
่ เข้าร ับการสมภาษณ์
วีซา
่ วประเทศสหร ัฐอเมริกา
วีซ่าท่องเทีย
่ วประเทศสหร ัฐอเมริกา ผูส
้ ม ัครทุกท่าน จาเป็นต้องไปแสดงตนทีส
่ ถานทูต
ั
เพือ
่ เข้าร ับการสมภาษณ์
ก ับเจ้าหน้าทีข
่ องสถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี ตามว ัน เวลาทีส
่ ถานทูตน ัดหมาย
เท่านน
ั้ และ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
โดยผูส
้ ม ัครจะต้องเตรียมเอกสารฉบ ับจริงทงหมด
ั้
ไม่จาเป็นต้องถ่ายสาเนา
ั
เพือ
่ แสดงก ับสถานทูตในว ันสมภาษณ์
ด ังนี้
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

หนังสือเดินทางธรรมดา (หน ้าปกสีน้าตาล / เลือดหมู) เท่านัน
้ คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ ว ันเดินทางกล ับ และ มีหน้าว่าง
อย่างน้อย 4 หน้า สาหร ับประท ับวีซ่า (กรณีท่านทีม
่ พ
ี าสปอร์ตเล่มเก่า ให ้เตรียมมาแสดงด ้วย)
้ ฉากหล ังรูปต้องเป็นพืน
้ สีขาวเท่านน
รูปถ่ายสีหน ้าตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ขนาดเท่ากันทุกด ้าน เป็ นสีเ่ หลีย
่ มจัตุรัส เน ้นใบหน ้า จานวน 2 รูป พืน
ั้
้ งต้นของรูปถ่าย ทงนี
ข้อกาหนดเบือ
ั้ อ
้ ยูท
่ ด
ี่ ุลยพนิจของเจ้าหน้าทีส
่ ถานทูตเท่านน
ั้
- ห ้ามสวมแว่นสายตา
- ห ้ามสวมเครือ
่ งประดับ
- รูปถ่ายต ้องถ่ายไว ้ไม่เกิน 6 เดือน
- ไม่เป็ นรูปเดียวกันกับวีซา่ ทีเ่ คยได ้รับแม ้จะยังไม่เกิน 6 เดือน ก็ตาม จาเป็ นต ้องถ่ายใหม่
- ห ้ามถ่ายเอง เพราะพืน
้ เป็ นสีเทา ไม่สามารถใช ้ได ้
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ ้าน
ทะเบียนสมรส กรณีเพศหญิง หากมีหล ักฐานการเปลีย
่ นคานาหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบเอกสารใบสาค ัญมาด้วย
ทะเบียนหย่า กรณีเพศหญิง หากหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็น ...นางสาว... ต้องแนบเอกสารใบสาค ัญมาด้วย
ใบมรณะบัตร สามี/ภรรยา เพือ
่ ยืนยันสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวต
ิ แล ้ว
สูตบ
ิ ัตร กรณีเด็กมีอายุตา
่ กว่า 18 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ ไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จาเป็ นต ้องยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมดังนี้
- เด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี เดินทางก ับบุคคลอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บ ิดา หรือ มารดา ให ้ บิดา และ มารดา ขอ หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ื่ ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ
ต่างประเทศ ซึง่ ออกให ้โดยทีว่ ่าการเขตหรืออาเภอทีพ
่ านักอยู่ และให ้ระบุว่า ยินยอมให ้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชอ
ครอบครัว บิดา และ มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
- เด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี เดินทางก ับบิดา หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึง่ ออกให ้โดยทีว่ า่ การเขตหรืออาเภอทีพ
่ านักอยู่
ื่ ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
และให ้ระบุว่า ยินยอมให ้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชอ
- เด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี เดินทางก ับมารดา หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึง่ ออกให ้โดยทีว่ ่าการเขตหรืออาเภอทีพ
่ านักอยู่
ื่ ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว บิดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
และให ้ระบุว่า ยินยอมให ้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชอ
- กรณีเด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึง่ จาเป็ นต ้องมีหลักฐานการรับรองว่าเด็กอยูภ
่ ายใต ้การปกครองของผู ้นัน
้ เช่น สาเนา
ใบหย่า พร ้อมทัง้ บันทึกการหย่าซึง่ แสดงว่าเป็ นผู ้รับผิดชอบเด็ก บันทึกสลักหลักใบหย่า
- กรณีเด็กอยูใ่ นความปกครองของผู ้อืน
่ จาเป็ นต ้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ
่ ายใต ้ การดูแลของผู ้นัน
้ เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
โดยในว ันส ัมภาษณ์ บิดา และ มารดา จะต้องเข้าส ัมภาษณ์พร้อมเด็กด้วยทุกกรณี
หลักฐานการทางาน จดหมายร ับรองการทางานจากบริษ ัท หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาอ ังกฤษเท่านน
ั้
- จดหมายรับรองการทางานให ้ระบุ หัวจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จาเป็ นต ้องระบุสถานทูต / ประเทศ และพีเรียดวันทีจ
่ ะ
เดินทาง) แค่ยน
ื ยันตาแหน่งงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเริม
่ งานเท่านัน
้ หากต ้องการระบุ จะต ้องระบุให ้ถูกต ้อง)
โดยหล ักฐานการทางาน จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 1 เดือน น ับจากว ันทีย
่ น
ื่ วีซ่า
่
่
- กรณีผู ้เดินทางเป็ นเจ ้าของกิจการ ใช้หน ังสือจดทะเบียนบริษ ัท ทีม
่ รี ายชือผูป
้ ระกอบกิจการ เป็นชือผูเ้ ดินทาง จะต้องออกมาแล้วอายุไม่
เกิน 3 เดือนน ับจากว ันทีย
่ น
ื่ วีซ่า
ื่ ผูเ้ ป็นเจ้าของร้านค้า เป็นชือ
่ ผูเ้ ดินทาง
- กรณีผู ้เดินทางเป็ นเจ ้าของร ้านค ้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ ทีม
่ ช
ี อ
- กรณีเกษียณอายุราชการ ใช้บ ัตรข้าราชการบานาญ หรือ จดหมายคาสง่ ั เกษียณอายุราชการ
- กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หน ังสือร ับรองจากสถาบ ันศึกษา ระบุยน
ื ยันสถานะว่าเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จริง และ กาลังศึกษาอยู่
้ ใด ปี ใด
ระดับชัน
หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทร ัพย์ (Saving) โดยควรมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ไม่ต่ากว่า 1 แสน
บาท โดย ใช้สมุดบ ัญชีเงินฝากฉบ ับจริงหรือบุค
้ แบงค์ (Book Bank) เตรียมไปในวันสัมภาษณ์ เกีย
่ วกับบัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถ
แนบประกอบได ้ แต่ท่านจาเป็ นต ้องเตรียมบัญชีออมทรัพย์ (Saving) เป็ นหลักเท่านัน
้

12.

13.
14.

สามารถใช ้ สมุดบ ัญชีเงินฝากฉบ ับจริงหรือบุค
้ แบงค์ (Book Bank) ได ้หากมีรายการ การทารายการย ้อนหลังไป 6 เดือน ทุกเดือน หากข ้าม
เดือนใดเดือนหนึง่ ไปในสมุด หรือมีรายการไม่ครบเนื่องจากไม่ได ้อัพเดทนาน จาเป็ นต ้องขอ สเตทเม้น (Statement) ย้อนหล ัง 6 เดือน
กรณีเป็ นผู ้สูงอายุ อายุ 70 ปี ขน
ึ้ ไป จาเป็ นต ้องมีใบรับรองแพทย์ การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และกรมธรรม์ประกันสุขภาพสาหรับผู ้สูงอายุโดยเฉพาะ สาหรับผู ้สูงอายุในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจ
ต ้องการให ้มีการตรวจสุขภาพเพิม
่ เติมขึน
้ อยู่ในดุลยพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีส
่ ถานทูตฯ
ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากทีค
่ ณะเดินทางกลับมาแล ้ว ซึง่ อาจจะทาให ้เกิดความไม่สะดวกแก่
ท่านได ้ ทางบริษัท ต ้องขออภัยในความไม่สะดวกในส่วนนี้ และโปรดปฏิบัตต
ิ าม เพือ
่ การขอวีซา่ ในครัง้ ต่อไป
การพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ นัน
้ ขึน
้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของทางสถานทูต ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม
่ เี อกสารพร ้อมและมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเทีย
่ วยังประเทศทีร่ ะบุเท่านัน
้ หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซา่ ทางสถานทูตจะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้ว และหาก
ต ้องการยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ใหม่ จาเป็ นต ้องชาระค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ ครัง้

ั
หล ังเข้าร ับการสมภาษณ์
โดยประมาณ 7-15 ว ันทาการ
หน ังสือเดินทางของท่าน จะถูกส่งคืนมาทีบ
่ า้ นท่านทางไปรษณีย ์ ตามทีอ
่ ยูท
่ ก
ี่ รอกในแบบฟอร์มไว้

ต ัวอย่างรูปถ่ายเพือ
่ ยืน
่ ขอวีซ่า U.S.A.

.สถานทีต
่ งั้ สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประจาประเทศไทย
ตงอยู
ั้
่ ถนนวิทยุ ฝัง
่ เดียวก ับโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place
่ มเข้าสูอ
่ าคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เพือ
่ นนวิทยุ เดินผ่านโรงแรม
ลงรถไฟฟ้า BTS สถานี เพลินจิต ทางออกที่ 2 เดินทางเชือ
่ เข้าสูถ
Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถึงสะพานลอย สถานทูตจะอยูห
่ น้าสะพานลอยแรก

กฎระเบียบด้านการร ักษาความปลอดภ ัยของสถานฑูตอเมริกา
ั
่
ท่านจะไม่ได้ร ับอนุญาตให้เข้าสถานทูตอเมริกาเพือ
่ สมภาษณ์
วซ
ี า
หากท่านนาสิง่ ต่างๆด ังต่อไปนีต
้ ด
ิ ต ัวมาด้วย
• อุปกรณ์ทใี่ ช ้แบตเตอรีห
่ รืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารีด
่ จ
ิ ต
ิ อล เพจเจอร์ กล ้อง เทปเสียง/วิดโี อเทป แผ่นซีดี MP3
แผ่นดิสก์ แล็บท็อป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา
• กระเป๋ าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋ าสตางค์
้ ผ ้า ผู ้สมัครสามารถถือกระเป๋ าใสใส่เอกสารที่
• กระเป๋ าถือขนาดใหญ่และกระเป๋ าเดินทาง เป้ สะพายหลังขนาดใหญ่ กระเป๋ าเอกสาร หรือกระเป๋ าเสือ
จาเป็ นสาหรับการสัมภาษณ์วซ
ี า่ ได ้เท่านัน
้
• อาหารทุกประเภท (มีจุดจาหน่ายกาแฟพร ้อมอาหารว่างด ้านในสถานทูต)
• ซองจดหมายหรือหีบห่อทีม
่ ก
ี ารปิ ดผนึก
• บุหรี่ / ซิการ์ / กล่องไม ้ขีดไฟ / ไฟแช็ก
• ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ
• อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด
รายการทีก
่ ล่าวมาข ้างต ้นเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน
้ อาจมีสงิ่ ของอืน
่ ๆทีห
่ ้ามนาเข ้าสถานทูตอีก ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
นอกจากโทรศัพท์มอ
ื ถือหนึง่ เครือ
่ งทีไ่ ด ้รับอนุญาตแล ้ว สถานทูตอเมริกาจะไม่รับฝากสิง่ ของต ้องห ้ามใดๆตามรายการข ้างต ้น ท่านจะต ้องดาเนินการ
จัดเก็บสิง่ ของเหล่านัน
้ ด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ก่อนเข ้าไปในสถานทูต

ผู ้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต ้องได ้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน
้ ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มอ
ื ถือ 1
เครือ
่ ง ไว ้กับเจ ้าหน ้าทีร่ ก
ั ษาความปลอดภัยทีห
่ น ้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความ
เสียหายใดๆทีเ่ กิดขึน
้ กับโทรศัพท์มอ
ื ถือของท่านในขณะทีฝ
่ ากไว ้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข ้าไปในสถานทูตฯตามทีน
่ ัดหมายไว ้
หากนาสิง่ ของดังต่อไปนี้มาด ้วย

คาแนะนา
เอกสารทีท
่ า่ นต ้องยืน
่ ในวันสัมภาษณ์มด
ี ังนี้
1. ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์
2. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160
3. หนังสือเดินทางทัง้ เล่มปั จจุบันและเล่มเดิมทัง้ หมดทีท
่ ่านเคยมี
4. รูปถ่ายสาหรับทาวีซา่ ขนาด 2 x 2 นิว้ 2 ใบ พืน
้ หลังสีขาว
5. โดยเฉพาะท่านทีส
่ มัครวีซา่ ประเภท B1/B2 วีซา่ ท่านควรจะเตรียมหลักฐานการเงินสาหรับการเดินทางของท่านมาด ้วย
่ ระเทศไทยแล ้ว
6. ท่านควรจะสามารถอธิบายได ้ถึงแผนการของท่านในช่วงเวลาทีท
่ ่านพานักในสหรัฐฯและหลังจากทีท
่ ่านเดินทางกลับสูป
7. ผู ้สมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีกอ
่ นเวลาสัมภาษณ์เท่านัน
้

