
 
 

 

 



 
 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ- สนามบินไต้หวนั  เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั  - สนามบนิลอสแอนเจอลิส เมือง

ลอสแอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - เมอืงลอสแอนเจลสิ - กรฟิฟิธ พารค์ - ป้ายฮอลลวูีด หรอื ฮอลลวูีดไซน ์- ฮอลลี

วูด เลอวารด์ - เบเวอรีฮ่ลิส ์- ยา่นไทยทาวน ์

 

08.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์S สายการบนิ 

China Airlines เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

10.55 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ China Airlines เทีย่วบนิที ่CI834 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

15.25 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง **  

 
16.50 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิลอสแอนเจอลสิ เมอืงลอสแอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสายการบนิ China Airlines 

เทีย่วบนิที ่CI006  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

13.30 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิลอสแอนเจอลสิ เมอืงลอสแอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้  

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลอสแอนเจลสิ (Los Angeles) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นีย (California) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรอืที่รูจั้กในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ทีม่ปีระชากรมากที่สดุอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมรกิา และ

เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการบันเทิง และเริม่ตัง้เป็นเมืองเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 

1850) ลอส แอนเจลสิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีม่กีารปะปนของวัฒนธรรมมากทีส่ดุในโลกแห่งหนึง่ เน่ืองจากการอพยพของคนหลายเชือ่

ชาตโิดยเฉพาะชาวเอเชยี และ อเมรกิาใต ้เน่ืองจากลักษณะของอากาศที่อบอุ่นสบาย และลักษณะการเป็นอยู่ต่างๆ ชื่อเมอืงลอส 

แอนเจลสิ (Los Angeles) มาจากค าว่า โลส อังเคเลส ในภาษาสเปน หมายถงึ ทูตสวรรค์หลายองค ์เป็นรูปพหูพจน์ของค าว่า el 

ángel ซึง่เป็นเพศชาย ชือ่เมอืงจงึมคีวามหมายว่า "เมอืงแห่งทูตสวรรค"์ ลอส แอนเจลสิไดเ้ป็นทีรู่จั้กในฐานะเป็นทีตั่ง้ของฮอลลวูีด 

และปลายทางของถนนสายประวัตศิาสตร ์คอืทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66)  

 

น าท่านเดนิทางสู ่กรฟิฟิธ พารค์ (Griffith Park) ดว้ยพื้นที่มากกว่า 4,000 เอเคอร์ ของภูมปิระเทศอันเขยีวขจ ีอกีทัง้ยังเป็น

สวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให ้กรฟิฟิธ พาร์ค ไดช้ื่อว่าเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะ

ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ จากจุดน้ีท่านสามารถ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ป้ายฮอลลวูีด หรอื ฮอลลวูีดไซน ์(Hollywood 

Sign) ตัง้อยู่บนภูเขาลใีนฮอลลวูีด ฮลิลบ์นเขตพืน้ทีข่องเทอืกเขาซานตาโมนิกา้ ซึง่เป็นหนึง่แลนด์มารค์ยอดฮติส าหรับผูค้นทีแ่วะ

เวยีนมายังเมอืงน้ี ป้ายฮอลลวูีดสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกมุมในตัวเมอืงลอสแอนเจลสิ 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ฮอลลวูีด บเูลอวารด์ (Hollywood Boulevard) ไม่มใีครไม่รูจั้กฮอลลวูีดแห่งน้ี สถานทีอ่ันมชีือ่เสยีงทางดา้น

อุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละแหล่งบันเทงิเป็นจ านวนมาก 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เบเวอรีฮ่ลิส ์(Beverly Hills) หากพูดถงึย่านเบเวอรีฮ่ลิส์ หลายคนคงจินตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหรา

ไฮโซ ไลฟ์สไตลข์องสังคมชัน้สงูขึน้มาเป็นล าดับแรก แมก้ระท่ังเจา้รหัสไปรษณียข์องทีน่ี่คอื "90210" ยังถูกน าเอาไปใชเ้ป็นชือ่ซรีีย่์



 
 

 

ยอดฮติของประเทศสหรัฐอเมริกาอกีดว้ย ทีส่ าคัญทีสุ่ดย่านน้ีไดช้ือ่ว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่หล่าดาราชือ่ดังมักมาเป็นประจ า แทบจะ

เดนิกระทบไหล่กันไดเ้ลยทเีดยีว 

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นไทยทาวน ์(Thai Town) เป็นย่านธุรกจิ การคา้ส าคัญของชาวไทย ในเมอืงลอสแอนเจลสิ ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา  

 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

พกัที ่  Holiday Inn Buena Park, Los Angeles หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัทีส่อง เมอืงลอสแอนเจลสิ - สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ลอสแอนเจลสิ แคลฟิอรเ์นยี 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่าน เขา้ชม สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ลอสแอนเจลสิ แคลฟิอรเ์นยี (Disneyland L.A California) เป็นดสินียแ์ลนด์แห่ง

แรกของโลก ตัง้อยู่ทีเ่ขตอนาไฮม ์(Anaheim) ในเมอืงลอสแอนเจลสิ รัฐแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ปี 

ค.ศ. 1995 ท่านจะไดช้มความน่ารักของตัวการตู์นดสินีย์ทีย่กทัพมาเต็มขบวนพาเหรดที่บรเิวณ Main Street USA. ทัง้มกิกี้ เมา้ส์, 



 
 

 

มนิน่ี เมา้ส,์ โดนัลด๊ัก และกูฟฟ่ี ออกมาโลดแล่นอวดโฉม ตามดว้ยเหล่าเจา้หญิงดสินียแ์สนสวยที่พรอ้มเตมิเต็มความสนุกใหคุ้ณ 

จากนั้นไปท่องโลก กับ Alice in Wonderland สุดพิศวง โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ังคือ Disneyland Park และ Disney California 

Adventure Park  

มาเริม่กันทีฝ่ั่ง Disneyland Park โดยมกีารแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทัง้หมด 8 โซน แต่ละโซนก็จะมธีมีเป็นของตัวเอง เริม่จาก 

1. Main Street ทุกอย่างอลังการตัง้แต่กา้วเทา้ผ่านประตูเขา้มา เราจะไดก้ลิน่อายของแคลฟิอรเ์นียแบบชันเจนดว้ยการตกแต่งเป็น

อาคารบา้นเรือนสไตล์อเมรกิันสมัยก่อน มีแกลลอรี่แสดงประวัตแิละผลงานของวอลต์ ดสินีย ์มีรา้นอาหารและรา้นขายของทีร่ะลกึ

มากมาย  

2. Tomorrowland เป็นโซนที่ยกอวกาศและโลกอนาคตมาไวด้ว้ยกัน เราจะพบกับตัวการ์ตูนและเครือ่งเล่นจากเรื่อง Star Wars, 

Toy Story (Buzz Lightyear), Finding Nemo มทัีง้ยงิเอเลี่ยน น่ังรถไฟเหาะและยานอวกาศ ใส่แว่นสามมติท่ิองโลกอวกาศ ขับ

รถยนตส์ดุล ้าจากฮอนดา้ น่ังเรอืด าน ้าดูปลา และใสช่ดุเจไดฝึกหัด พรอ้มมอีาจารยก์ารต่อสูก้ับไคโรเรน ดารธ์เวเดอร ์ 

อสิระใหท้า่นไดส้มัผสักบัโซนใหม ่ทีจ่ะเปิดตวัอยา่งเป็นทางการในวนัที ่17 มกราคม 2020 คอื Star Wars : Galaxy’s 

Edge, an All-New Land : Rise of the Resistance สถานทีน่่าดงึดูดในระดบัทีน่่าประทบัใจและประทบัใจทีสุ่ดในโลก

ของภาพยนตรส์ตารว์อรส์ การเพิม่ข ึน้ของแนวตา้นจะเป็นจุดดงึดูดทีย่ ิง่ใหญ่พรอ้มระบบขีห่ลายอยา่งทีไ่มเ่หมอืนสิง่ที่

คุณเคยพบทีด่สินยีแ์ลนดร์สีอรท์ใดๆมาก่อน หรอืทีอ่ ืน่ใดในกาแลคซี ่ยอมรบัภารกจิจากการต่อตา้น ความตา้นทาน

ตอ้งการความช่วยเหลอืของคุณ ความตา้นทานก าลงัรวบรวมผูม้ารว่มในภารกจิลบัทีร่อใหคุ้ณไดส้มัผสั 

3. Adventure Land ใครทีช่อบการผจญภัย เดนิป่า มาโซนน้ีเลย เป็นธมีป่าเขาล าเนาไพรจากเรื่อง Tarzan และ Indiana Jones 

ทัง้ไดเ้ทีย่วบา้นของทารซ์านและล่องเรอืส ารวจป่า เตรยีมตัวเตรยีมใจพบกับสัตวท์ีไ่ม่เคยเห็นมาก่อนไดท้ีน่ี่ 

4. Critter Country โซนน้ีน่ารักมากค่ะ เชือ่ว่าแฟนคลับของหมพีจูะตอ้งชอบแน่นอน เป็นธมีชายป่า มทุ่ีงหญา้สเีขยีว และเครือ่งเล่น

จากเรือ่ง Winnie the Pooh และ Song of the South แถมยังไดล่้องเรอืหมพีูน่ารักๆ กันดว้ย 

5. Frontierland โซนน้ีมาในสไตล์เมริกาเหนือ เราจะไดสั้มผัสความเป็นแคลฟิอร์เนีย วนิเทจๆ เหมอืนไดย้อ้นเวลาไปอยู่ในอดีต  

เครือ่งเล่นขึน้ชือ่คอื Big Thunder Mountain Railroad เป็นรถไฟเหาะบนภูเขาทีม่เีรือ่งลกึลับซอ่นอยู่  

6. New Orleans Square โซนน้ีส าหรับคนทีช่อบความลีลั้บ น่ากลัวๆ มทัีง้บา้นผสีงิ และเครือ่งเล่นในธมี Pirates of the Caribbean 

ใหไ้ดข้นลุกกันถว้นหนา้ 

7. Mickey’s Toontown เป็นโซนตัวการตู์นคลาสสกิของดสินีย ์ไดใ้กลช้ดิกับมกิกี ้มนิน่ี โดนัลดักค ์ชพิ เดล และเพือ่นๆ มาลองชม

บา้นยักษ์ และบา้นมคิกีม้นิน่ี ว่าจะน่ารักขนาดไหนน 

8. Fantasyland เป็นโซนเทพนิยายที่สาวๆ เห็นแลว้จะตอ้งตื่นตาตื่นใจ มีปราสาทสุดอลังการของเจา้หญิงเจา้ชาย ทัง้จากเรื่อง 

Snow White, Sleeping Beauty, Alice in Wonderland, Peter Pan และอืน่ๆ อกีมากมาย มมีา้หมุนอันงดงาม และเครือ่งเล่นต่างๆ 

ทีเ่ต็มไปดว้ยจนิตนาการใหเ้ราเพลดิเพลนิไปกับโลกแห่งความฝัน  

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

ต่อมาคือฝ่ังของ Disney California Adventure Park เปิดใหบ้ริการครัง้แรกในปี 2001 ส่วนใหญ่ออกแบบดว้ยแอนิเมชั่น 

Pixar Animation เป็นหลัก พรอ้มรวบรวมเครือ่งเล่นสดุมันสแ์ละหวาดเสยีวไวห้ลายอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 8 โซนค่ะ 

1. Buena Vista Street ถนนสายศิลปะ บรรยากาศยอ้นยุคเหมือนแอลเอฯในอดีต ที่เต็มไปดว้ยความสดใส ความฝัน และ

จนิตนาการ 

2. Paradise Pier บรรยากาศคลา้ยเมืองท่าเรือริมฝ่ังแปซฟิิก มีอาหารและไวน์จากแคลฟิอรเ์นียใหไ้ดล้ิม้ลอง จุดเด่นก็คือชงิชา้

สวรรค ์Mickey’s Fun Wheel ถอืเป็นสัญลักษณ์ของดสินียแ์ลนดแ์คลฟิอรเ์นีย และยังมรีถไฟเหาะขนาดยักษ์ความเร็วสงู California 

Screamin ทีใ่ครมาก็ตอ้งลองเล่นสักครัง้ ระหว่างรอเครือ่งเล่นต่างๆ ก็มนี ้าพุเตน้ระบ าใหช้มกันอกีดว้ย 

3. Hollywood land กระทบไหล่คนดังและชมการแสดงโชว ์ซึง่มใีหเ้ลอืกมากมายใหร้อชมตามตารางเวลา ยิง่ใหญ่ อลังการ แถมยัง

หาดูไดเ้ฉพาะทีน่ี่ทีเ่ดยีวเท่านัน้ มเีครือ่งเล่นอยา่ง The Twilight Zone Tower of Terror หรอืลฟิตต์กอันโด่งดัง เราตอ้งเดนิเขา้ไป

ในโรงแรมผสีงิ เพือ่ขึน้ลฟิทส์ยองขวัญ ทีห่ากใครไดเ้ล่นแลว้ตอ้งลมืไม่ลงแน่นอน 

4. Pacific Wharf บรรยากาศคลา้ยกับเมืองมอนเทอเรย ์(Monterey) และซานฟรานซสิโก (San Francisco) โซนน้ีจะไม่มเีครือ่ง

เล่น แต่จะเป็นพวกรา้นอาหาร รา้นขนม ไอศครมี ใหบ้รกิาร 

5. Bug’s land โซนน้ีเราจะกลายเป็นแมลงตัวเล็กๆ ในป่าขึน้มาทันทีเลยค่ะ เพราะทุกอย่างในน้ีจะใหญ่ไปหมด ท าใหเ้ราไดเ้ห็น

มุมมองแบบเดยีวกับแมลง เครือ่งเล่นไฮไลทแ์นะน าคอื It’s Tough to be a Bug และโรงหนัง 4D มทัีง้มดไต่ขา พ่นน ้าใส ่ 

6. Condor Flats ทุกอย่างในโซนน้ีจะเป็นเกีย่วกับการบนิทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งบนิ นักบนิ พรอ้มบนิสงูเหนิเวหาผจญภัยไปยัง

สถานทีส่ าคัญๆในในรัฐแคลฟิอรเ์นียจ าลอง 



 
 

 

7. โซน Grizzliy Peak บรรยากาศทีน่ี่คลา้ยแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ ในแถบอุทยานแห่งชาตโิยเซมติ ี(Yosemite National Park) มี

ตน้ไม ้ภูเขา ล าธาร น ้าตก เสน้ทางเดนิป่า ปีนเขา การเดนิขา้มสะพานเชือก เหมอืนกับไดอ้ยู่ในอุทยานจรงิๆ เครือ่งเล่นยอดฮติ คือ 

Grizzly River Run เหมอืนล่องแก่งไปตามล าน ้า ผ่านทัง้ถ ้าและน ้าวน อย่าลมืเตรยีมเสือ้กันฝนส าหรับการเล่นกจิกรรมน้ี 

8. Cars Land มาพรอ้มเครือ่งเล่นอย่าง Radi (รอบของการเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถ

เขา้ชมได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึง่ใหก้บัท่านได ้ทุก

กรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

พกัที ่  Holiday Inn Buena Park, Los Angeles หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงลาสเวกสั - ลาสเวกสั พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท นอรท์ - ป้ายยนิดตีอ้นรบั สูเ่มอืงลาสเวกสั - ถนนสตรปิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 
 

 

 

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

สหรัฐอเมรกิา เป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกิันและคนท่ัวโลกใหฉ้ายาว่าเมอืงแห่งบาป (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถานทีท่ีม่ลัีกษณะพเิศษ 

เพราะเมอืงทัง้เมอืง เจรญิเตบิโตขึน้มาจากความกา้วหนา้ของกจิการ ธุรกจิการพนัน เป็นแรงดงึดูดหลักใหนั้กท่องเทีย่วหล่ังไหลเขา้

มา ต่อมาก็ไดพ้ัฒนาไปสู่บรกิาร ธุรกจิ ใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสนิคา้ ศูนย์ประชุม รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ

มากมาย ซึ่งลว้นแลว้แต่มีความหรูหราอลังการและขนาดใหญ่มากกว่าที่ใดในโลก จะหาไดค่้อนขา้งยากที่จะมีบ่อนคาสโินและ

โรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาท่ามกลางภูเขาและทะเลทราย 

  

 น าท่านเดนิทางสู ่ลาสเวกสั พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท นอรท์ (Las Vegas Premium Outlets North) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ 

ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า ในราคาตรงจากโรงงาน อาทเิชน่ Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, 

Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling, Michael Kors และ

อืน่ๆอกีมากมาย 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

 



 
 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ป้ายยนิดตีอ้นรบั สู่เมอืงลาสเวกสั (Welcome to Las Vegas - Drive Carefully Come 

Back Soon Sign) ป้ายทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของเมอืงลาสเวกัสที่แทจ้รงิ ประตูสูค่วามบันเทงิแห่งเมอืงทีไ่ม่เคยหลับใหล สรา้งตัง้แต่ 

ค.ศ.1959 จุดทีตั่ง้น้ีอยู่ชว่งตน้ของลาสเวกัส บูเลอวารด์  

 

 น าท่าน ผ่านชม ความสวยงามตระการตา การประชันป้ายไฟ ป้ายโฆษณา รา้นคา้แบรนด์เนมและหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆมากมาย

เรยีงรายกัน รวมไปถงึโรงแรมและคาสโิน โดยรอบของ เมืองลาสเวกัสบน ถนนสตรปิ (Strip Road) ยามค ่าคนื อสิระใหท้่าน

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

องและน ้าพุเทียมแห่งโรงแรมเวเนเชี่ยน (Venetian Hotel) ที่ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายทอ้งฟ้าคลา้ยการ

เนรมติและมลี าคลองแบบเวนสิอยู่กลางโรงแรม ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสโินระดับหา้ดาวแห่งเมอืงลาส เวกัส ทีโ่รงแรม

เดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรอื ศกึษากลยุทธพ์รอ้มลองเสี่ยงโชคกับเกมสพ์นันในรูปแบบต่างๆ ตามสไตลท์ีคุ่ณถนัด 

เชน่ แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชนี รูเล็ต เป็นตน้ โดยทัง้หมดน้ี สามารถเดนิถงึกันไดเ้พราะตัง้อยู่บนถนนเสน้เดยีวกันทัง้หมด คอื ถนน

สตรปิ (Strip Road) ทีเ่ป็นถนนสายหลักของเมอืงลาส เวกัสแห่งน้ี (กฏหมายในประเทศสหรฐัอเมรกิา หา้มเด็กอายุต า่กวา่ 18 

ปี เลน่การพนนั หรอื คาสโินโดยเด็ดขาด กรุณาปฏบิตัติามกฎโดยเครง่ครดั) 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 

 

พกัที ่  Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 
 

 

วนัทีส่ี ่ เมอืงลาสเวกสั - อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลาสเวกสั ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลาสเวกสั ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิ เพือ่ทอ่งเทีย่วภายในเมอืงลาสเวกสั 

- อุทยานแห่งชาตแิกรนด ์แคนยอน (Grand Canyon National Park) ** แพ็คเกจโดยรถโคช้ ราคาประมาณ 180 

เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ตอ่ท่าน แพ็คเกจโดยเฮลคิอปเตอรเ์พือ่ชมแกรนด ์แคนยอน จากมุมสูง ราคาประมาณ 

400 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ตอ่ทา่น กรุณาแจง้กบัหวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้อย่างนอ้ย 3 วนั กอ่นถงึวนัเดนิทางไปแก

รนด ์แคนยอน และจ าเป็นจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางรว่มเฮลคิอปเตอรล์ าเดยีวกนั 6-8 ท่าน ข ึน้อยู่กบัเฮลคิอปเตอรล์ าทีว่า่งอยู ่

และ หวัหนา้ทวัรอ์าจไมส่ามารถรว่มเดนิทางเพือ่ดูแลคณะได ้โดยหวัหนา้ทวัรจ์ะตอ้งดูแลคณะสว่นมากกอ่น (คณะใหญ)่ 

จะรวมบรกิารรถรบัส่งไปยงัจุดเขา้อุทยานฯ ราคา และ รายละเอยีด เงือ่นไข อาจมกีารเปลีย่นแปลง ข ึน้อยู่กบัประเภท

ของแพ็คเกจทีท่า่นเลอืก กรุณาตรวจสอบกอ่นทกุคร ัง้ ส าหรบัทา่นทีซ่ือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมินี ้** เพือ่ชมความมหัศจรรยท์าง

ธรรมชาตทิีย่ ิง่ใหญ่แห่งหนึง่ของโลก ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 

ค.ศ. 1979 อุทยานแห่งชาตแิกรนด์ แคนยอน ถูกคน้พบเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดยีวกับที่อเมรกิาประกาศเอกราชจากอังกฤษ 

เกดิขึน้โดยอทิธพิลของแม่น ้าโคโลราโดไหลผ่านทีร่าบสงู ท าใหเ้กดิการสกึกร่อนพังทลายของหนิเป็นระยะเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ 

ต่อมาพืน้โลกเริม่ยกตัวสงูขึน้ อันเน่ืองมาจากแรงดันและความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้ืน้โลก ท าใหเ้กดิการเปลีย่นรูปและกลายเป็น

แนวเทือกเขากวา้งใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดนิท าใหท้างที่ล าธารไหลผ่านมีความลาดชันและน ้าไหลแรงมากขึน้ พัดเอา

ทรายและตะกอนไปตามน ้าเกดิการกัดเซาะลกึลงไปทลีะนอ้ยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปถงึกน้หุบเหวกว่า 1 ไมล ์ประมาณ 

1,600 เมตร และอาจลกึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลอืกโลก ก่อใหเ้กดิหนิแกรนติและหนิชัน้แบบต่างๆ พืน้ดนิทีเ่ป็นหนิทราย

ถูกน ้าและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลกึ สลับซับซอ้น สงู ต ่า นานนับลา้นปี เหล่าน้ีก่อใหเ้กดิความงดงาม และ ความน่าอัศจรรย์ทาง

ธรรมชาตขิึน้ที่น่ี ** กรณีทีท่า่นซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิ เพือ่ทอ่งเทีย่ว อุทยานแหง่ชาตแิกรนด ์แคนยอน ** เดนิบน สกาย 

วอลค์ (Sky Walk) ** บรเิวณนีท้่านจ าเป็นตอ้งฝากของไวท้ีช่่องบรกิาร (ล็อคเกอร)์ ทีท่างอุทยานฯเตรยีมไวร้องรบั 

รวมไปถงึโทรศพัทม์อืถอื และ กลอ้งถ่ายภาพ กรณีทีต่อ้งการถ่ายภาพ จะมบีรกิารของอุทยานฯโดยสามารถเลอืกซือ้

เฉพาะภาพทีท่า่นชืน่ชอบได ้** ซึง่เป็นกระจกแกว้รูปตัวยู ยืน่ออกมาจากหนา้ผา เหมือนท่านไดเ้ดนิอยู่บนอากาศซึง่บรเิวณน้ีจะ

สงูจากพืน้แม่น ้าประมาณ 1,200 เมตร 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 



 
 

 

 
 

** กรณีทีท่่านซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิ เพือ่ท่องเทีย่ว อุทยานแหง่ชาตแิกรนด ์แคนยอน ** น าท่าน ผ่านชม เขือ่นฮูเวอร ์

หรอื ฮูเวอร ์แดม (Hoover Dam) และรูจั้กในชื่อ โบลเดอร์ แดม (Boulder Dam) หรอืเขือ่นหนิยักษ์ เป็นเขือ่นคอนกรตีรูปโคง้

กึง่ถ่วงน ้าหนัก (Arch-Gravity Dam) ในบรเิวณแบล็ก แคนยอนของแม่น ้าโคโลราโด บนชายแดนของรัฐแอรโิซนาและรัฐเนวาดา 

เขือ่นสรา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ. 1931-1936 ระหว่างชว่งภาวะเศรษฐกจิตกต ่าครัง้ใหญ่และเปิดใชง้านวันที ่30 กันยายน ค.ศ. 1935 โดย

ประธานาธบิดีแฟรงคลนิ ด.ี รูสเวลต ์การก่อสรา้งเกดิจากความพยายามของคนงานมากกว่า 1,000 คน และคร่าชวีติคนไปมากกว่า 

100 คน มขีอ้ถกเถยีงว่าชือ่เขือ่นตัง้ตามประธานาธบิดเีฮอรเ์บริต์ ฮูเวอร ์ตัง้แต่ราว ค.ศ. 1900 มกีารส ารวจความเป็นไปไดท้ีจ่ะรองรับ

เขือ่นทีค่วบคุมอุทกภัย ท าการชลประทาน และผลติไฟฟ้าพลังน ้าที่แบล็ก แคนยอนและบรเิวณรอบๆ โบลเดอร ์แคนยอน ใน ค.ศ. 

1928 คองเกรสอนุมัติโครงการ การประมูลเพื่อสรา้งเขื่อนไดรั้บการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทเรียกว่า ซิกซ์ คอมพานีส์ (Six 

Companies, Inc.) เริม่สรา้งเขื่อนในตน้ปี ค.ศ. 1931 โครงสรา้งคอนกรตีขนาดใหญ่น้ียังไม่เคยมกีารสรา้งมาก่อน และเทคนิคการ

สรา้งบางเทคนิคยังไม่ไดรั้บการพิสูจน์ อากาศรอ้นจัดช่วงฤดูรอ้นและสาธารณูปโภคที่ขาดแคลนบรเิวณก่อสรา้งท าใหเ้กดิความ

ยากล าบาก แมก้ระนั้น กลุ่มบรษัิทซกิซ ์คอมพานีส์สง่มอบเขือ่นใหรั้ฐบาลในวันที ่1 มีนาคม ค.ศ. 1936 เกนิก าหนดเดมิถงึ 2 ปี 

เขือ่นฮูเวอรฯ์ กักน ้าจากทะเลสาบมีด้ ซึง่เป็นแหล่งกักเก็บน ้าทีม่ปีรมิาตรมากที่สดุในสหรัฐอเมรกิา เขือ่นตัง้อยู่บรเิวณใกลเ้มอืงโบล

เดอร์ ซติี รัฐเนวาดา เมืองที่เดมิสรา้งเพื่อใหค้นงานก่อสรา้งเขื่อนอาศัยราวๆ 30 ไมล์ ทางทิศตะวันออกเฉียงใตข้องลาส เวกัส 

เครือ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนน้ีสามารถสรา้งพลังงานใหส้าธารณูปโภคทัง้สาธารณะและส่วนตัวในรัฐเนวาดา แอริโซนา และ

แคลฟิอรเ์นีย ทัง้หมด 



 
 

 

- อสิระชอ้ปป้ิง ณ ศูนยก์ารคา้ เอาทเ์ล็ท ภายในเมอืงมากมาย หรอื เลอืกเสีย่งโชคตามอธัยาศยั และในยามค ่าคนื ท่าน

สามารถท่องราตรเีมอืงลาสเวกสั โดยการเดนิเล่นทีถ่นนสตรปิ (Strip) หรอืพบกับการแสดงโชวข์องโรงแรมต่างๆ ซึง่แต่ละโรงแรม ก็

จะแตกต่างกันออกไป ขึน้อยู่กับคอนเซ็ปทข์องโรงแรม 

 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

พกัที ่  Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัทีห่า้ เมอืงลาสเวกสั - เมอืงบารส์โตว ์- บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงเฟรนโน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  



 
 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบารส์โตว ์(Barstow) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นีย (California) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศูนยก์ลางการขนสง่ทีส่ าคัญ มทีางหลวงหลายสายรวมถงึ Interstate 15, Interstate 40 , California 

State Route 58 และ U.S. Route 66 รวมตัวอยู่ในเมอืง เป็นทีตั่ง้ของสถานีรถไฟขนาดใหญ่ทีเ่ป็นของ  

น าท่านเดนิทางสู ่บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท (Barstow Tanger Outlets) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ ศูนยร์วมสนิคา้แบรนด์

เนมชัน้น า ในราคาตรงจากโรงงาน อาทเิช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American 

Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเฟรสโน (Fresno) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองในรัฐแคลฟิอรเ์นีย (California) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมอืนใหมห่มด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลา อาคารสงูสดุไม่เกนิ 20 ชัน้ 

จงึไม่บดบั งทวิทัศน์ทีน่ี่ ในฐานะเมอืงใหม่จงึมคีวามเป็นเมอืงส าหรับมนุษยเ์ดนิดนิมากกว่าหุ่นยนต ์ในขณะทีช่าวลอสแองเจลสิ และ
ชาวซานฟรานซสิโก ซึง่มองชาวเมืองเฟรสโน ทีอ่ยู่ระหว่างเมอืงทัง้สองน้ีเป็นเรือ่งตลก และ ค่อนขา้งดูแคลนชาวเมอืงเฟรสโนว่า

รอ้นเหมอืนนรกไม่มอีารยธรรมไม่มชีวีติกลางคนื ท่านจะไดสั้มผัสกับอกีหนึง่บรรยากาศของชาวพืน้เมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

พกัที ่ Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรอืเทยีบเทา่ 

 



 
 

 

วนัทีห่ก เมอืงเฟรนโน - เมอืงซานฟรานซสิโก - ถนนลอมบารด์ - ถนนแคลฟิอรเ์นยี - อาคารเฟอรร์ี ่มารเ์ก็ตเพลส - ย่านไชน่า

ทาวน ์เมอืงซานฟรานซสิโก 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซานฟรานซิสโก (San Francisco) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) ประเทศสหรัฐอเมรกิา มปีระชากรประมาณ 808,976 คน ซึง่เป็นเมอืงทีม่ีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสอง

ของประเทศ ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวซานฟรานซสิโก ชาวยุโรปกลุ่มแรกที่มาตัง้รกรากในซานฟรานซสิโก คือชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 

1776 เมอืงมชีือ่ว่า เซนตฟ์รานซสิ (St. Francis) ภายหลังจากชว่งยุคตืน่ทองในปี ค.ศ. 1848 ท าใหป้ระชากรในซานฟรานฯเพิม่ขึน้

อย่างรวดเร็ว และเมอืงเตบิโตอย่างมาก ถงึแมว่้าซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผ่นดนิไหวและไฟไหมข้นาดใหญ่ในชว่งปี ค.ศ. 1906 

ซานฟรานฯกลับฟ้ืนตัวไดอ้ย่างรวดเร็ว และไดช้ื่อว่าเป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่งในแถบชายฝ่ังตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ซานฟรานฯมลัีกษณะภูมปิระเทศทีเ่ป็นเขา และมชีายฝ่ังตดิกับมหาสมุทรแปซฟิิกเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่ และมชีาวเอเชยี

อาศัยเป็นจ านวนมาก 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนลอมบารด์ (Lombard Street) เป็นถนนทีไ่ดช้ือ่ว่าคดเคีย้วทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ตัง้อยู่ระหว่าง Jones 

Street และ Hyde Street มลัีกษณะเป็นถนนทีค่ดเคีย้วแบบโคง้หักศอกอยู่บนเนนิชัน มทัีง้หมด 8 โคง้ เป็นโคง้ชว่งสัน้ๆ และแคบ

มาก การเดนิรถจะเดนิรถทางเดยีว จากบนเนนิเขาลงสูด่า้นล่าง รอบขา้งของถนนเสน้น้ีจะเป็นบา้นเรอืนอันสวยหรูสไตลว์คิตอเรยีน มี

การประดับประดาถนนดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงามตามฤดูกาล โดยดา้นบนสุดของถนนเสน้น้ีจะสามารถมองเห็นววิของอ่าวซาน 

ฟรานซสิโก สะพานเบย ์และ คอยน์ ทาวเวอร ์ไดอ้ย่างสวยงาม 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

 



 
 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนแคลฟิอรเ์นยี (California Street) เป็นถนนเสน้ทีย่าวทีส่ดุในเมอืงซานฟรานซสิโก กนิพืน้ทีใ่นเมอืงน้ีถงึ 

54 บล็อก มคีวามยาว 8.4 กโิลเมตรอยู่ในใจกลางเมอืง นับเป็นถนนเสน้แรกทีเ่ชือ่มต่อกบักันถนนไฮเวยเ์สน้หลักเพือ่ออกไปยังเมอืง

ต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมรกิา หัวถนนตัง้อยู่ในย่านการเงนิยาวไปถงึสวนสาธารณะลนิคอลน์ และมเีสน้ตัดผ่าน Market Street ซึง่

อยู่ไม่ไกลจากอาคารเฟอรร์ีม่ากนัก ถา้อยู่บนจุดสงูสดุของถนนเราจะสามารถมองเห็นสะพาน Oakland Bay Bridge ถนนเสน้น้ีถอืว่า

เป็นย่านทีรุ่่งเรือ่งที่สดุในเมอืงซานฟรานซสิโก เพราะคลอบคลุมไปดว้ยระบบขนสง่ทีด่ี อย่างเชน่ รถราง ทีถ่อืว่า ถา้ไปเมอืงซานฟ

รานซสิโกแลว้ ตอ้งลองไปใชบ้รกิารดูสักครัง้ อาคารสงูใหญ่แถวน้ีก็สามารถใชเ้ป็นพืน้หลังในการถ่ายรูปไดอ้ย่างสวยงาม 
 

น าท่านเดนิทางสู ่อาคารเฟอรร์ี ่มารเ์ก็ตเพลส (Ferry Building Marketplace) คอืสถานทีส่ าคัญและมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของ

เมอืงซานฟรานซสิโก เป็นทัง้ย่านการเงนิเปิด ศูนยก์ลางการคมนาคมขนสง่สนิคา้ และท่าเทยีบเรอื มากว่า 100 ปีแลว้ เปิดใหบ้รกิาร

ในปี ค.ศ. 1898 เริม่ตัง้แต่ชว่งยุค Gold Rush โดยสมัยนั้นยังอยู่ในชว่งที่นักท่องเที่ยวเดนิทางเขา้มาทางเรอื ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 

1950 สะพานโกลเดนเกต และ สะพานเบย์ เปิดใชง้าน ท าใหก้ารคมนาคมนั้นกวา้งขวางขึน้มทัีง้รถและถนน ท าใหท้ี่น่ีคกึคักเป็น

อย่างมากในเรือ่งของการขนสง่สนิคา้ แต่ภายหลังก็เกดิเหตุการณ์แผ่นดนิไหวขึน้ ทีน่ี่ตอ้งปิดตัวลง และซอ่มแซมกันครัง้ใหญ่ ต่อมา

ในเดอืนมนีาคมปี ค.ศ. 2003 จึงเปิดบรกิารอกีครัง้ โดยเปิดใหป้ระชาชนท่ัวไปเขา้ไปได ้ทีน่ี่ยังถูกยกย่องใหเ้ป็นตลาดอาหารในร่ม

ระดับโลก และเปิดโอกาสส าหรับเกษตรกรในเมืองใหน้ ามาขายที่ตลาด Ferry Plaza Farmer Market อกีดว้ย ซึง่จะมีตลาดในทุก 

วันอังคาร วันพฤหัสบด ีเวลา 10.00-14.00 น. และ วันเสาร ์8.00-14.00 น.  

 

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นไชน่าทาวน ์เมอืงซานฟรานซสิโก (Chinatown San Francisco) เริม่ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1848 เป็น

ย่านคนจนีทีใ่หญ่ทีส่ดุนอกเอเชยี และเกา่แก่ทีส่ดุในอเมรกิาตอนเหนือ ตัง้อยู่บนถนน Grant Avenue และ Stockton Street โดยมี

ประชากรหนาแน่นถงึ 15,000 คน ในวงลอ้มสีเ่หลีย่มจัตุรัสเพยีง 20 บล็อก ทีน่ี่คอือกีหนึง่สถานทีย่อดฮติทีส่ดุในเมอืงซานฟรานซสิ

โก ผูค้นมากมายจากท่ัวทุกมุมโลกนยิมมาเที่ยวที่ไชน่าทาวน์ของเมืองซานฟรานซสิโกแห่งน้ีมากกว่าสะพานโกลเดนเกต ไชน่า

ทาวน์แห่งน้ีไดร้วบรวมทัง้ สถาปัตยกรรมจีน วัดจนี และ วัฒนธรรมจนีต่างๆ มาไวท้ี่น่ีอย่างมากมาย รวมถงึอาหารจีนที่มีชื่อเสียง

มากมายอยู่ท่ัวทุกมุมของถนนย่านน้ี  
 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

พกัที ่ Holiday Inn Dublin - Pleasanton, San Francisco หรอืเทยีบเทา่ 

 



 
 

 

 
 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงซานฟรานซสิโก - ยอดเขาทวนิพคี - เซเวน่ ซสิเตอร ์- พาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์ - สะพานโกลเดนเกต - ทา่เรอืเพยีร ์

39 - ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก - เกาะอลัคาทรสั - ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ - สนามบนิซานฟรานซสิโก เมอืงซานฟราน

ซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา             

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ยอดเขาทวนิพคี (Twin Peak) จุดชมววิใจกลางเมอืงซานฟรานซสิโก จากจุดน้ีท่านจะไดช้มทัศนียภาพของ

เมอืงซานฟรานฯแบบ 360 องศา  

น าท่าน เขา้ชม พาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์ (Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตล์วคิตอเรียน ผสมผสานกับ

ศลิปวัฒนธรรมแบบอเมรกิา หนึง่ในสถานทีย่อดฮติที ่Hollywood นยิมมาถ่ายท าภาพยนตร ์และเป็นสถานที่ ทีช่าวอเมรกิันนิยมมา

ถ่าย Pre Wedding กันมากที่สดุ เป็นหนึ่งในฉากละครดังอย่าง “ทรายสีเพลงิ” (รอบของการเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่น

ใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นได ้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

 

น าท่านเดนิทางสู ่สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคอื "ประตูทอง" ตอ้นรับทุกท่านทีม่จุีดมุ่งหมายมายงั

เมืองซานฟรานซสิโก ท าสถติเิป็นสะพานแขวนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเสน้ทางสู่อ่าวซานฟรานซสิโกและเชื่อมระหว่าง

ซานฟรานฯ กับ มารนิ เคาทต์ ีใชง้บประมาณในการสรา้ง 35 ลา้นดอลลารส์หัฐ เริม่ก่อสรา้งเมือ่วันที ่5 มกราคม 1933 อันเป็นชว่ง



 
 

 

สมัยของประธานาธบิดแีฟรงกนิ ด.ี รูสเวลต ์ม ีโจเซฟ สเตราส ์เป็นวศิวกร ฝากฝีมอืบันทกึไวบ้นสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสแีดง

อมสม้ตามสสัีญลักษณ์สขีองเมอืงซานฟรานฯ ทีจ่ะเปล่งแสงสะทอ้นเมือ่ยามแสงอาทติยต์กกระทบ ความงามทางดา้นวศิวกรรมไดรั้บ

การยกย่องจากสมาคมวศิวกรพลเรือนอเมริกันใหเ้ป็นหนึง่ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกจนท าใหก้ลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซานฟ

รานซสิโกแห่งน้ี 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืเพยีร ์39 (Pier 39) ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานฯ อยู่ตรงกลางระหว่าง 

สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย์ (Bay Bridge) เน่ืองดว้ยเมืองซานฟรานฯเป็นเมืองที่ตัง้อยู่ตดิกับ

มหาสมุทรแปซฟิิก ในอดีตจงึมท่ีาเรอืเพื่อขนส่งสนิคา้มากมายโดยมีตัวเลขก ากับตัง้แต่ Pier 1 ไปเรือ่ยๆ แต่ดว้ยเหตุผลทีท่่าเรือ

เพยีร ์39 แห่งน้ี มชีื่อเสยีงโด่งดังเป็นที่นยิมของนักท่องเที่ยวมากที่สุด อาจเป็นเพราะอยู่ในท าเลทีตั่ง้ทีส่วยงามเหมาะสม ท าให ้

ปัจจุบันเป็นย่านชอ้ปป้ิง และ รา้นอาหารต่างๆมากมาย  
น าท่าน ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก (San Francisco Cruise) ผา่นชม ความยิง่ใหญ่และสวยงามของ สะพานโกลเดน

เกต (Golden Gate Bridge) จากมุมใกล ้และ มุมไกล ผา่นชม เกาะอลัคาทรสั (Alcatraz Island) เกาะทีเ่คยเป็นที่คุมขัง

นักโทษอเมรกิาในอดตี ตัง้อยู่กลางทะเลบรเิวณรมิอ่าวซานฟรานฯ ใกลก้ันจะเป็น ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ (Fisherman’s Wharf) 

หรอืรูจั้กกันในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซสิโก และ สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) ที่น่ี

จงึมีรา้นอาหารทะเลสดๆไวร้อตอ้นรับนักท่องเที่ยวมากมาย (รอบของการล่องเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

กรณีไมส่ามารถล่องเรอืได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่

ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 
 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 



 
 

 

น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิซานฟรานซสิโก เมอืงซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื่อใหท่้านมเีวลาในการเลอืกซื้อ

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

 

 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิซาน ฟรานซสิโก เมอืงซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา - สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศ

ไตห้วนั 

 

01.05 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ China Airlines เทีย่วบนิที ่CI003 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีเ่กา้ สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั - สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

 

06.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 



 
 

 

07.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ China Airlines เทีย่วบนิที ่CI833 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาทวัร ์
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาพกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

18 - 26 มนีาคม 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 



 
 

 

 

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

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 65 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทย

ประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

กรณผีูเ้ดนิทางทีย่งัไมม่วีซ่ีาทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทางบรษิทัจะเร ิม่ด าเนนิกระบวนการขอวซ่ีาทนัท ีทีท่า่นช าระเงนิมดัจ า พรอ้ม 

คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซ่ีาฯ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 10 ทา่น) และหากคณะไม่

สามารถออกเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตามทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซ่ีาใหก้บัทา่นไดทุ้ก

กรณี ตวัอยา่งเช่น ทา่นจอง และ ช าระเงนิเรยีบรอ้ย ทางบรษิทัด าเนนิการขอวซ่ีาใหท้า่นสมัภาษณ์และไดร้บัวซ่ีาเรยีบรอ้ย แตค่ณะน ัน้ๆมี

ยอดจองไมถ่งึ 10 ทา่น คณะจะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทา่นสามารถใชว้ซ่ีาเดนิทางในช่วงเวลาอืน่ หรอื คณะอืน่ ทีท่า่นตอ้งการได ้

เพราะสว่นใหญ ่ทา่นทีข่อวซ่ีาทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา จะไดร้บัวซ่ีาอายุ 10 ปี (แตท่ ัง้นี ้ทางบรษิทัจะไมส่ามารถยนืยนัวา่ทา่นจะ

ไดร้บัวซ่ีาอายุ 10 ปี หรอืไมแ่ตป่ระการใด ข ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของสถานทูตเป็นผูพ้จิารณาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่า่นไมไ่ด้

รบัวซ่ีาอายุ 10 ปี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่กต็าม 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกบตัร

โดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณทีี่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ สว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจ

จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ช่วงวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไป

ตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจุดทีร่ถ

สามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เช่น รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการเดนิทาง 

เพือ่ประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเขน็ ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพือ่คอย

ดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย 

หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ China Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้

ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 23 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 



 
 

 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเท

รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผ่านชม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความเหมาะสม

ของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื้อประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิาร์ในหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อน

การใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 65 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,275 

บาท (THB)รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ว กรุณาท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 30,000 บาท คา่ธรรมเนยีมและ

คา่บรกิารยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 38,000 บาท (กรณีมวีซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ช าระ

เฉพาะเงนิมดัจ า 30,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นน้ีภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 

14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทัินท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์

ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรยีดทางบรษัิทมทีี่น่ังราคาพิเศษจ านวน

จ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ 

หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีที่

อยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซ่ีา รอนดัสมัภาษณ์วซ่ีา ที่ท าใหท้างบริษัทไม่ไดรั้บเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวัน

เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–

18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมา

ทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงินค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 



 
 

 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรอืซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรอื เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวซี่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตทุ์กท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่วี

ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ กรณี

ออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนึง่ได ้และ หากสามารถคนืได ้(Refunds) 

จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 

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

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักแบบหอ้งคู่ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรม

อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โดยสว่นใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มลัีกษณะเป็นเตียงใหญ่ 2  เตยีง (2 Queen Bed) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2 เตียง (2 Queen Bed) เช่นกัน ไม่มเีตียงเสรมิดว้ยเงือ่นไข

มาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอื

ยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยสว่นใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักทีห่า้มสบูบุหรี ่(Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะตดิตัง้อุปกรณ์ดัก

จับควันไวใ้นหอ้ง กรณีทีม่กีารลักลอบสบูบุหรีใ่นหอ้งพัก และ ถูกตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พักจ าเป็นตอ้งช าระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 

เหรยีญดอลล่าหส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ต่อครัง้ 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 
1. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จ าเป็นตอ้งด าเนนิการตรงกับสถานทูตอเมรกิาประจ าประเทศไทย เท่านัน้ (ยังไม่ผ่านตัวแทนรับยืน่) 

โดยสถานทูตมทีี ่เชยีงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านตอ้งการยืน่และสัมภาษณ์ทีใ่ด ใหแ้จง้ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์กรณีด าเนนิการแลว้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลง จ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปิดใหผู้ส้มัครที่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ท่องเทีย่วสัมภาษณ์ชว่งเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เท่านัน้ สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วี

ซา่ท่องเทีย่วชว่งเวลาบ่าย กรณีทีท่่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ชว่งวัน และ เวลาใดบา้ง กรุณาแจง้กับเจา้หนา้ที ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์(ผูส้มัครทุก

ท่านจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทูตดว้ยตนเองทุกกรณี) 

3. ส าหรับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา ไม่มีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยื่นเอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็น

ครอบครัว หรอื รายบุคคล ขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ และสถานทูตจะพจิารณาวซีา่ใหเ้ป็นรายบุคคล 

4. กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่วซีา่เร็วทีส่ดุ และคณะยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) สามารถท าไดโ้ดยใหท่้านช าระเงนิมัดจ า 

พรอ้มค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอรม์กรอกเพื่อขอยืน่วซีา่ท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา ส าเนา

หนา้หนังสอืเดนิทางหนา้แรก แจง้ช่วงวัน เวลา ทีท่่านสะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจา้หนา้ที่ หลังจากช าระเงนิประมาณ 10 วันท าการ เจา้หนา้ที่

แผนกวซีา่จะตอิต่อกลับเพือ่ใหท่้านเลอืกควินัดหมายตามวัน และ เวลาทีท่่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไม่สามารถออกเดนิทาง

ได ้(ยังมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศ

สหรัฐอเมรกิาใหท่้านได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ไม่ว่าท่านจะไดรั้บอนุมัตวิซีา่อายุเท่าไหร่ก็ตาม เช่น ทา่นจองคณะเดนิทางวันที่ 1-9 ต.ค. และท่าน



 
 

 

ยนืยันจะยื่นวซีา่ก่อนคณะคอนเฟิรม์ แต่เมือ่ถงึก าหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดนิทางได ้และท่านไดรั้บอนุมัตวิซีา่เพยีง 1-9 ต.ค. 

(9 วัน ไม่ใช ่10 ปี) น่ันหมายถงึท่านจ าเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม่ และ มค่ีาใชจ่้ายใหม่อกีครัง้ เป็นตน้  

5. กรณีผูเ้ดินทางที่ยังไม่มีวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ่มด าเนินกระบวนการขอวีซ่าทันที ที่ท่านช าระเงินมัดจ า พรอ้ม 

ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยืน่วซีา่ฯ โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออก

เดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถคนืค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยืน่วซีา่ใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี ตัวอย่างเชน่ ท่าน

จอง และ ช าระเงนิเรยีบรอ้ย ทางบริษัทด าเนนิการขอวซีา่ใหท่้านสัมภาษณ์และไดรั้บวซีา่เรยีบรอ้ย แต่คณะนั้นๆมยีอดจองไม่ถงึ 10 ท่าน คณะจะ

ไม่สามารถออกเดนิทางได ้ท่านสามารถใชว้ซีา่เดนิทางในชว่งเวลาอื่น หรือ คณะอืน่ ทีท่่านตอ้งการได ้เพราะส่วนใหญ่ ท่านทีข่อวซี่าท่องเทีย่ว

ประเทศสหรัฐอเมรกิา จะไดรั้บวซีา่อายุ 10 ปี (แต่ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะไม่สามารถยนืยันว่าท่านจะไดรั้บวีซา่อายุ 10 ปี หรอืไม่แต่ประการใด ขึน้อยู่

กับดุลยพนิจิของสถานทูตเป็นผูพ้จิารณาแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่่านไม่ไดรั้บวซีา่อายุ 10 ปี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนื

ค่าใชจ่้ายใหท่้าน ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

6. การอนุมัตวิซีา่ไม่สามารถการันตไีด ้ขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ โดยสถานทูตจะพจิารณาเป็นรายบุคคล ไม่สามารถยนืยันไดว่้าทุกท่าน

จะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี  

7. กรณีตอ้งการเลือ่นการนัดสัมภาษณ์วซีา่ เน่ืองจากตดิธรุะเร่งด่วนกะทันหัน สามารถท าได ้1 ครัง้ และ ตอ้งด าเนนิการก่อนถงึวันนัดสัมภาษณ์วซีา่ ที่

จะมาถงึ 5 วันท าการ เท่านัน้ นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่ว

ประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

8. หลังจากสัมภาษณ์วซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสือเดนิทางของท่านไวท้ี่สถานทูตประมาณ 7 วัน ท าการ และสง่กลับคืนให ้

ท่านทางไปรษณีย ์ดังนั้น ท่านจ าเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยู่ปัจจุบันใหช้ัดเจน เพราะหากทีอ่ยู่ไม่ชัดเจนเล่มหนังสอืเดนิทางที่สถานทูตส่งคืนท่าน อาจ

ตอ้งถูกสง่กลับเขา้ไปยังสถานทูตตามเดมิ และจ าเป็นจะตอ้งสง่อเีมล (เท่านัน้ ไม่มบีรกิารโทรศัพทต์ดิต่อ) แจง้ความประสงค ์และ ยนืยันตัวตนต่อ

สถานทูตซึง่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 30 วันท าการเป็นอย่างนอ้ย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเล่มหนังสอืเดนิทางดว้ยตัว

ผูส้มัครเองอกีครัง้ทางอเีมล 

9. กรณีที่ผูส้มัครตอ้งการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้หรอื จ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดนิทาง ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซีา่ไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรยีมหลักฐานส าคัญทีย่นืยนัไดว่้าท่านจ าเป็นจะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางจรงิๆ ใหท้างสถานทูตพจิารณาในวันสัมภาษณ์ทันที

เท่านัน้ หากยืน่ไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอคืนเล่มหนังสือเดนิทางกระทันหันได ้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับ

ดุลยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้  

10. ทีผ่่านมาโดยสว่นใหญ่สถานทูตจะอนุมตัวิซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหส้ าหรับท่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย วซีา่มอีายุ 10 ปี (แต่สามารถ

พ านักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมริกาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมืองก าหนดเท่านั้น ไม่เกนิ 3 หรือ 6 เดือน) แต่ตั้งแต่ มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 

สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพจิารณาอายุวซีา่ใหเ้ป็นรายบุคคล ไม่สามารถยนืยันไดว่้าจะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดรีะยะเวลา

ชว่งทีต่อ้งการจะเดนิทางก็เกดิขึน้ได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ 

11. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซื้อต๋ัวเครื่องบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหลักฐานการ

จอง ต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพ านักก่อน หรอื ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวีซา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใชก่ารนัดหมายยื่น

ขอวซี่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิส่วนน้ี หรอื ส่วนใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท่้านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

12. กรณีทีท่่านใหท้างบรษัิทด าเนนิการขอวีซา่ และไดรั้บวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ แมจ้ะอยู่ในระยะเวลาทีส่ามารถยกเลกิไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหก้บัทา่นได ้ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ ทุกกรณี กล่าวคอื กรณีไดร้บัวซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้จะไมส่ามารถ

ยกเลกิทวัรไ์ด ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เน่ืองจากทุกท่านทีใ่หท้างบรษัิทด าเนนิการขอวซีา่ ทางบรษัิทไดแ้นบรายละเอยีดขอ้มลูการตดิต่อของบรษัิท

ใหก้ับทุกท่าน เปรยีมเสมอืนการยนืยันกับสถานทูต ว่าท่านจะเดนิทางกับเราจรงิ 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่ือหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีที่ท่านถือหนังสือเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 



 
 

 

3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผิดของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอื

การบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที่เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ

เท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใด

ก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์น้ีขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ต๋ัวเครื่องบนิแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรือ สถานทีท่่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีน้ี จะมค่ีาใชจ่้ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากท่าน

ไม่ไดท่้องเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 

 

การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซีา่ท่องเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีท่างบรษัิทสง่ให ้ใหล้ะเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื 

พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้

- ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง คงเหลอือายุใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวี

ซ่า 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชีือ่ผูเ้ดนิทาง) 

- ส าเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทุกประเภท (ถา้เคยม)ี 

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

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาสง่ส าเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบบัจรงิมา 

 

 



 
 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูต 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้หนา้ทีข่องสถานทูตดว้ยตนเองทุกกรณี ตามวนั เวลาทีส่ถานทูตนดัหมาย

เทา่น ัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่ าเป็นตอ้งถา่ยส าเนา  

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

อยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซ่ีา (กรณีท่านทีม่พีาสปอรต์เล่มเก่า ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

2. รูปถ่ายสหีนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ขนาดเท่ากันทุกดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่น ัน้  

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรูปถา่ย ท ัง้นีอ้ยูท่ ีดุ่ลยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแว่นสายตา 

- หา้มสวมเครือ่งประดับ 

- รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน  

- ไมเ่ป็นรูปเดยีวกันกบัวซีา่ทีเ่คยไดรั้บแมจ้ะยังไม่เกนิ 6 เดอืน ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถ่ายใหม ่

- หา้มถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ไม่สามารถใชไ้ด ้

3. บัตรประชาชน  

4. ทะเบยีนบา้น 

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

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

7. ใบมรณะบัตร สาม/ีภรรยา เพือ่ยนืยนัสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 

8. สตูบิัตร กรณีเด็กมอีายุต า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  

9. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังน้ี  

- เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับุคคลอืน่ทีไ่มใ่ช่บดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู่ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ย่างไรกับ

ครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู่ 

และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบุชือ่) มคีวามสัมพันธอ์ย่างไรกับครอบครัว มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู่ 

และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบุชือ่) มคีวามสัมพันธอ์ย่างไรกับครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานการรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูนั้น้ เชน่ ส าเนา

ใบหย่า พรอ้มทัง้บันทกึการหย่าซึง่แสดงว่าเป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บันทกึสลักหลักใบหย่า  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ืน่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใต ้การดูแลของผูนั้น้ เชน่ หนังสอืรับรองบุตรบญุธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ์ บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณ์พรอ้มเด็กดว้ยทุกกรณ ี

10. หลักฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทั หรอื หน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุหัวจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุสถานทูต / ประเทศ และพเีรยีดวันทีจ่ะ

เดนิทาง) แค่ยนืยันต าแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเท่านัน้ หากตอ้งการระบ ุจะตอ้งระบุใหถู้กตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้อายุไมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ืน่วซ่ีา 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งออกมาแลว้อายุไม่

เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ืน่วซ่ีา 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณิชย ์ทีม่ชีือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายค าส ัง่เกษยีณอายุราชการ 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบุยนืยนัสถานะว่าเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จรงิ และ ก าลังศกึษาอยู่

ระดับชัน้ใด ปีใด  

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

บาท โดย ใชส้มุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปในวันสัมภาษณ์ เกีย่วกับบญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถ

แนบประกอบได ้แต่ท่านจ าเป็นตอ้งเตรยีมบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) เป็นหลักเท่านัน้  



 
 

 

สามารถใช ้สมุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การท ารายการยอ้นหลังไป 6 เดอืน ทกุเดอืน หากขา้ม

เดอืนใดเดอืนหนึง่ไปในสมุด หรอืมรีายการไม่ครบเน่ืองจากไม่ไดอ้พัเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอ สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุอายุ 70 ปีขึน้ไป จ าเป็นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุว่า “สุขภาพรา่งกายแข็งแรง 

สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกันสขุภาพส าหรับผูส้งูอายุโดยเฉพาะ ส าหรับผูส้งูอายุในกรณีน้ีทางสถานทูตฯ อาจ

ตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิขึน้อยู่ในดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมกีารขอเรยีกดูหนังสอืเดนิทางของท่าน หลังจากทีค่ณะเดนิทางกลับมาแลว้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิความไม่สะดวกแก่

ท่านได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไม่สะดวกในสว่นน้ี และโปรดปฏบิัตติาม เพือ่การขอวซีา่ในครัง้ต่อไป 

14. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นัน้ ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิของทางสถานทูต ซึง่ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี่

จะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศทีร่ะบุเท่านัน้ หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหาก

ตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่จ าเป็นตอ้งช าระค่าบรกิาร และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

 

 

หลงัเขา้รบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7-15 วนัท าการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถูกสง่คนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว ้

 

 

 

     ตวัอยา่งรูปถา่ยเพือ่ยืน่ขอวซ่ีา U.S.A. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

.สถานทีต่ ัง้ สถานทูตอเมรกิา กรุงเทพฯ ประจ าประเทศไทย 
ต ัง้อยู ่ถนนวทิยุ ฝัง่เดยีวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ ์เพือ่เขา้สูถ่นนวทิยุ เดนิผา่นโรงแรม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑูตอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สถานทูตอเมรกิาเพือ่สมัภาษณ์วซีา่  

หากทา่นน าสิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 
• อุปกรณ์ทีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต่์างๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทปเสยีง/วดิโีอเทป แผ่นซดี ีMP3 

แผ่นดสิก ์แล็บท็อป หรอือุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรอืกระเป๋าสตางค ์

• กระเป๋าถอืขนาดใหญ่และกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มัครสามารถถอืกระเป๋าใสใสเ่อกสารที่

จ าเป็นส าหรับการสัมภาษณ์วซีา่ไดเ้ท่านัน้ 

• อาหารทุกประเภท (มจุีดจ าหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารว่างดา้นในสถานทูต) 

• ซองจดหมายหรอืหบีห่อทีม่กีารปิดผนกึ 

• บุหรี ่/ ซกิาร ์/ กล่องไมข้ดีไฟ / ไฟแชก็ 

• ของมคีมทุกชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 

• อาวุธหรอืวัตถุระเบดิทุกชนดิ 

รายการทีก่ล่าวมาขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอย่างเท่านัน้ อาจมสีิง่ของอืน่ๆทีห่า้มน าเขา้สถานทูตอกี ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัย 

นอกจากโทรศัพทม์อืถอืหนึง่เครือ่งทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทูตอเมรกิาจะไม่รับฝากสิง่ของตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ท่านจะตอ้งด าเนนิการ

จัดเกบ็สิง่ของเหล่านัน้ดว้ยวธิอีืน่กอ่นเขา้ไปในสถานทูต 

 



 
 

 

ผูต้ดิต่อสถานทูตฯทุกท่านตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 

เครือ่ง ไวก้บัเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัทีห่นา้ประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภยัจะไม่รับผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความ

เสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กับโทรศัพทม์อืถอืของท่านในขณะทีฝ่ากไวก้ับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทูตฯตามทีนั่ดหมายไว ้

หากน าสิง่ของดังต่อไปน้ีมาดว้ย 

 

ค าแนะน า 
เอกสารทีท่่านตอ้งยืน่ในวันสัมภาษณ์มดัีงน้ี  

1. ใบยนืยันนัดสัมภาษณ์  

2. ใบยนืยันแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอืเดนิทางทัง้เล่มปัจจุบันและเล่มเดมิทัง้หมดทีท่่านเคยม ี

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

5. โดยเฉพาะท่านทีส่มัครวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ท่านควรจะเตรยีมหลักฐานการเงนิส าหรับการเดนิทางของท่านมาดว้ย 

6. ท่านควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของท่านในชว่งเวลาทีท่่านพ านักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่่านเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยแลว้ 

7. ผูส้มัครกรุณามาถงึสถานทูตอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสัมภาษณ์เท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


