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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตไิตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศ

ไตห้วนั - ทา่อากาศยานนานาชาตอิอนแทรโีอ เมอืงออนแทรโีอ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - เมอืงลอสแอนเจลสิ - กรฟิฟิธ พารค์ - 

ป้ายฮอลลวีูด หรอื ฮอลลวีูดไซน ์- อลั เพอรโ์บล เดอ ลอสแอนเจลสิ - ฮอลลวีูด บูเลอวารด์ - ถนนซนัเซ็ท - ฮอลลวีูด วอลก์ 

ออฟ เฟม - ถนนเมลโรส - โกดกั เธยีเตอร ์- เบเวอรีฮ่ลิส ์                          (-/-/-) 

07.30 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้

หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์S สายการบนิ China Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน

การเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

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

ที ่CI834 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

 

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

18.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิอนแทรโีอ เมอืงออนแทรโีอ ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสายการบนิ China Airlines 

เทีย่วบนิที ่CI024 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

15.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิอนแทรโีอ เมอืงออนแทรโีอ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลอสแอนเจลสิ (Los Angeles) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) เมืองในรัฐแคลฟิอร์เนีย (California) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืทีรู่จั้กในชือ่ แอลเอ (L.A.) เป็นเมอืงใหญ่ทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมรกิา และเป็นหนึง่

ในศูนย์กลางทางดา้นเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง และเริ่มตั ้งเป็นเมืองเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) 

ลอสแอนเจลิสไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชื่อชาติ

โดยเฉพาะชาวเอเชยี และ อเมรกิาใต ้เนื่องจากลักษณะของอากาศทีอ่บอุ่นสบาย และลักษณะการเป็นอยู่ต่างๆ ชือ่เมอืงลอสแอนเจลสิ 

(Los Angeles) มาจากค าว่า โลสอังเคเลส ในภาษาสเปน หมายถงึ ทูตสวรรคห์ลายองค ์เป็นรูปพหูพจน์ของค าว่า el ángel ซึง่เป็นเพศ

ชาย ชือ่เมอืงจงึมคีวามหมายว่า "เมอืงแห่งทตูสวรรค"์ ลอสแอนเจลสิไดเ้ป็นทีรู่จั้กในฐานะเป็นทีตั่ง้ของฮอลลวีดู และ ปลายทางของถนน

สายประวัตศิาสตร ์คอืทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66)  

น าท่านเดินทางสู่ กรฟิฟิธ พารค์ (Griffith Park) ดว้ยพื้นที่มากกว่า 4,000 เอเคอร์ ของภูมิประเทศอันเขียวขจี อีกทั ้งยังเป็น

สวนสาธารณะเทศบาลทีใ่หญ่เป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมรกิา ท าให ้กรฟิฟิธ พารค์ ไดช้ือ่ว่าเป็นสวนสาธารณะทีเ่หมาะส าหรับการ

พักผอ่นหยอ่นใจ จากจุดนีท้า่นสามารถ ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ป้ายฮอลลวีดู หรอื ฮอลลวีดูไซน ์(Hollywood Sign) ตัง้อยู่บนภเูขา

ลใีนฮอลลวีูด ฮลิลบ์นเขตพืน้ทีข่องเทอืกเขาซานตาโมนกิา้ ซึง่เป็นหนึง่แลนดม์ารค์ยอดฮติส าหรับผูค้นทีแ่วะเวยีนมายังเมอืงนี้ ป้ายฮอลลี

วดูสามารถมองเห็นไดจ้ากทกุมมุในตัวเมอืงลอสแอนเจลสิ 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่าน ผา่นชม อลั เพอรโ์บล เดอ ลอสแอนเจลสิ (El Pueblo de Los Angeles) เป็นย่านเกา่แกข่องเมอืงลอสแอนเจลสิ เคยเป็น

เมืองที่อยู่ภายใตก้ารปกครองของสเปน และ เม็กซโิก นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมที่เล่าเรือ่งราวทางประวัตศิาสตรอ์ันสวยงามอยู่

มากมาย ทีจ่ะพาคณุยอ้นกลับไปสัมผัสเรือ่งราวในอดตี 

น าท่านเดนิทางสู่ ฮอลลวีูด บูเลอวารด์ (Hollywood Boulevard) ไม่มใีครไม่รูจั้กฮอลลวีูด บูเลอวารด์ แห่งนี้ สถานทีอ่ันมชีือ่เสยีง

ทางดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละแหลง่บันเทงิเป็นจ านวนมาก มถีนนสายหลัก 3 แหง่ ทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่ไดม้าทีน่ี ้ไดแ้ก ่ถนนซนัเซ็ท 

(Sun Set Street) ที่คลาคล ่าไปดว้ยคลับ และ แหล่งบันเทิงยามค ่าคืน ถนนฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด มี ฮอลลวีูด วอลก์ ออฟ เฟม 

(Hollywood Walk of Fame) ซึง่เป็นถนนทีด่าราระดับฮอลลวีูดเป็นจ านวนมาก ไดป้ระทับรอยมอืและรอยเทา้ไวต้ามทอ้ง ถนนแห่งนี้

และ ถนนเมลโรส (Melrose Avenue) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงทัง้หลาย นอกจากนี้ ก็ไม่ควรพลาดกับ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โกดกั 

เธยีเตอร ์(Kodak Theatre) สถานทีจั่ดการประกาศรางวัลออสการท์กุปี  

น าทา่นเดนิทางสู ่เบเวอรีฮ่ลิส ์(Beverly Hills) หากพดูถงึยา่นเบเวอรีฮ่ลิส ์หลายคนคงจนิตนาการภาพบรรยากาศอันหรหูราไฮโซ ไลฟ์

สไตลข์องสังคมชัน้สูงขึน้มาเป็นล าดับแรก แมก้ระทั่งเจา้รหัสไปรษณียข์องทีน่ี่คอื "90210" ยังถูกน าเอาไปใชเ้ป็นชือ่ซรีีย่ย์อดฮติของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิาอกีดว้ย ทีส่ าคัญทีส่ดุยา่นนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่หล่าดาราชือ่ดังมักมาเป็นประจ า แทบจะเดนิกระทบไหล่กัน

ไดเ้ลยทเีดยีว 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Buena Park, Los Angeles หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัทีส่อง เมอืงลอสแอนเจลสิ - ยา่นซานตาโมนกิา้ - ทา่เรอืซานตาโมนกิา้ - ป้ายสดุเขตปลายทางของถนนสายประวตัศิาสตร ์รทู ซกิสต์ ี ้

ซกิส ์- สวนสนกุแปรซ์ฟิิค พารค์ - ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ฮอลลวีดู                            (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นซานตาโมนกิา้ (Santa Monica) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี  สถานทีท่่องเทีย่วพักผอ่นตากอากาศชือ่

ดัง ชายหาดในฝันของชาวแอลเอฯ ไดช้ือ่ว่าเป็นสถานที่ ที่น่าคน้หาที่สุดหนึ่ง เพราะที่นี่เป็นสวรรค์ย่อมๆ ของผูท้ี่ชอบนอนอาบแดด

ท่ามกลางสายลมและหาดทรายสขีาวนวลสวยงาม รวมถงึเหล่าบรรดานักโตค้ลืน่ทีห่ลงรักทอ้งทะเลอกีดว้ย ผ่านชม ทา่เรอืซานตาโม

นกิา้ (Santa Monica Pier) เป็นท่าเรอืเก่า สีสันสวยงาม ศูนย์รวมรา้นอาหาร น่ังเล่น คาเฟ่ต่างๆ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบสถานที่ ที่น่า

ทอ่งเทีย่วพักผอ่นแบบสบายๆ บรเิวณเดยีวกัน ผา่นชม ป้ายสุดเขตปลายทางของถนนสายประวตัศิาสตร ์รทู ซกิสต์ ี ้ซกิส ์(Route 

66 End of the Trail) คอืทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 เสน้หนึง่ในอดตีของสหรัฐอเมรกิา ถอืเป็นทางหลวงสายแรกๆ ของรัฐบาลกลาง 

กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ 11 พฤศจกิายน ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) แต่การตดิตัง้ป้ายทางหลวงไดท้ าในปีถัดมา เสน้ทางในสมัยเริม่แรก ตัง้ตน้ทีเ่มอืง

ชคิาโก รัฐอิลลนิอยส์ ผ่านรัฐมิสซูรี แคนซัส โอคลาโฮมา เทกซัส นิวเม็กซิโก แอรโิซนา และ มาจบลงที่เมืองลอสแอนเจลิส รัฐ

แคลฟิอรเ์นีย เป็นระยะทางทัง้สิน้ 3,940 กโิลเมตร หรอื 2,448 ไมล ์แห่งนี้ ผา่นชม สวนสนุกแปรซ์ฟิิค พารค์ (Pacific Park) เป็น

สวนสนุกชือ่ดังอยู่ตดิรมิทะเล หนึง่ในฉากส าคัญในภาพยนตฮ์อลลวีูด หรอื เอ็มวขีองศลิปินอเมรกิัน จะตอ้งเห็นสวนสนุกนี้บ่อยครัง้เพราะ

ความสวยงามของพืน้ทีท่ าใหถ้กูเอามาเป็นฉากอยูบ่อ่ยๆ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน เขา้ชม ยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ฮอลลวีดู (Universal Studios Hollywood) ในเนื้อทีก่วา่ 1,000 ไร ่ท่านจะไดช้มเบือ้งหลัง

เทคนคิและขัน้ตอนของการถา่ยท าภาพยนตรอ์ย่างละเอยีด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ชใ้นการถา่ยท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดัง

เรือ่งต่างๆ เชน่ คงิคอง จอวส ์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรอืนทีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งดังของฮอลลวีูด ตืน่เตน้และสนุกสนานผจญภัย

เครือ่งเล่นทันสมัยในโซนตา่งๆมากมาย เชน่ Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เป็นตน้ สนุกกับเครือ่งเล่น และ โซนใหม ่

ทีเ่ป็นไฮไลทส์ าคัญคอื เดอะ วซิซารด์ดิง้ เวริล์ ออฟ แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์(The Wizarding World of Harry Potter) ผูท้ีช่ ืน่ชอบ

ภาพยนตเ์รือ่งแฮรร์ี ่พอตเตอรไ์ม่ควรพลาด ทีจ่ะท าใหท้่านรูส้กึเหมอืนอยู่ในดนิแดนแห่งเวทมนตจ์รงิๆ ** รอบของการเขา้ชมอาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชม โซนใดได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ

คนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Buena Park, Los Angeles หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



วนัทีส่าม เมอืงลอสแอนเจลสิ - เมอืงลาสเวกสั - ลาสเวกสั นอรท์ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท - ป้ายยนิดตีอ้นรบั สู่เมอืงลาสเวกสั - ถนนสตรปิ

                                                  (B/-/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกสั (Las Vegas) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองในรัฐเนวาดา้ (Nevada) ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา เป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกิันและคนทั่วโลกใหฉ้ายาวา่เมอืงแหง่บาป (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถานทีท่ีม่ลีักษณะพเิศษ เพราะ

เมอืงทัง้เมอืง เจรญิเตบิโตขึน้มาจากความกา้วหนา้ของกจิการ ธุรกจิการพนัน เป็นแรงดงึดูดหลักใหนั้กท่องเทีย่วหลั่งไหลเขา้มา ต่อมาก็

ไดพั้ฒนาไปสู่บรกิาร ธุรกจิ ใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสนิคา้ ศูนยป์ระชุม รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆมากมาย ซึง่ลว้น

แลว้แต่มคีวามหรูหราอลังการและขนาดใหญ่มากกว่าที่ใดในโลก จะหาไดค้่อนขา้งยากทีจ่ะมบี่อนคาสโินและโรงแรมมารวมตัวกันอย่าง

แน่นหนาทา่มกลางภเูขาและทะเลทราย  

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

สินคา้แบรนด์เนมชัน้น า ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, 

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

 น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ป้ายยนิดตีอ้นรบั สูเ่มอืงลาสเวกสั (Welcome to Las Vegas – Drive Carefully Come Back 

Soon Sign) ป้ายทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของเมอืงลาสเวกัสทีแ่ทจ้รงิ ประตสููค่วามบันเทงิแห่งเมอืงทีไ่มเ่คยหลับใหล สรา้งตัง้แต ่ค.ศ.1959 จุด

ทีตั่ง้นีอ้ยูช่ว่งตน้ของลาสเวกัส บเูลอวารด์  

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน ผา่นชม ความสวยงามตระการตา การประชันป้ายไฟ ป้ายโฆษณา รา้นคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆมากมายเรยีงราย

กัน รวมไปถงึโรงแรมและคาสโิน โดยรอบของ เมอืงลาสเวกัสบน ถนนสตรปิ (Strip Road) ยามค ่าคนื อสิระใหท้า่นเลอืกชม น ้าพเุตน้

ระบ าประกอบดนตรทีี่ดา้นหนา้ของโรงแรมเบลลาจิโอ (Bellagio), โชวโ์จรสลัด (Treasure Island), เวนิสจ าลองและน ้าพุเทียมแห่ง

โรงแรมเวเนเชีย่น (Venetian Hotel) ทีภ่ายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายทอ้งฟ้าคลา้ยการเนรมติและมลี าคลองแบบเวนิ

สอยู่กลางโรงแรม ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสโินระดับหา้ดาวแห่งเมอืงลาสเวกัส ที่โรงแรมเดอะ พาลาสโซ (The Palazzo 

Hotel) หรอื ศกึษากลยุทธพ์รอ้มลองเสีย่งโชคกับเกมสพ์นันในรูปแบบต่างๆ ตามสไตลท์ีคุ่ณถนัด เช่น แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชนี รูเล็ต 

เป็นตน้ โดยทัง้หมดนี ้สามารถเดนิถงึกันไดเ้พราะตัง้อยู่บนถนนเสน้เดยีวกันทัง้หมด คอื ถนนสตรปิ (Strip Road) ทีเ่ป็นถนนสายหลักของ

เมอืงลาสเวกัสแห่งนี้ ** กฏหมายในประเทศสหรฐัอเมรกิา หา้มเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี เลน่การพนนั หรอื คาสโินโดยเด็ดขาด 

กรณุาปฏบิตัติามกฎโดยเครง่ครดั ** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลาสเวกสั - อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลาสเวกสั ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั             (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลาสเวกสั ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิ เพือ่ทอ่งเทีย่วภายในเมอืงลาสเวกสั 

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

ดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ตอ่ท่าน แพ็คเกจโดยเฮลคิอปเตอรเ์พือ่ชมแกรนด ์แคนยอน จากมุมสูง ราคาประมาณ 400 เหรยีญ

ดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ตอ่ทา่น กรณุาแจง้กบัหวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั กอ่นถงึวนัเดนิทางไปแกรนด ์แคนยอน และ

จ าเป็นจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางรว่มเฮลคิอปเตอรล์ าเดยีวกนั 6-8 ทา่น ข ึน้อยู่กบัเฮลคิอปเตอรล์ าทีว่่างอยู่ และ หวัหนา้ทวัรอ์าจไม่

สามารถรว่มเดนิทางเพือ่ดแูลคณะได ้โดยหวัหนา้ทวัรจ์ะตอ้งดแูลคณะสว่นมากกอ่น (คณะใหญ)่ จะรวมบรกิารรถรบัสง่ไปยงั

จุดเขา้อุทยานฯ ราคา และ รายละเอยีด เงือ่นไข อาจมกีารเปลีย่นแปลง ข ึน้อยู่กบัประเภทของแพ็คเกจทีท่่านเลอืก กรุณา

ตรวจสอบก่อนทุกคร ัง้ ส าหรบัท่านทีซ่ ือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมินี ้** เพือ่ชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิี่ยิง่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก 

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 อุทยานแห่งชาตแิกรนด ์แคน

ยอน ถกูคน้พบเมือ่ปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดยีวกับทีอ่เมรกิาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกดิขึน้โดยอทิธพิลของแม่น ้าโคโลราโดไหลผา่นที่

ราบสูง ท าใหเ้กดิการสกึกร่อนพังทลายของหนิเป็นระยะเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพืน้โลกเริม่ยกตัวสงูขึน้ อันเนื่องมาจากแรงดันและ

ความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้ืน้โลก ท าใหเ้กดิการเปลีย่นรูปและกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดนิท าให ้

ทางที่ล าธารไหลผ่านมคีวามลาดชันและน ้าไหลแรงมากขึน้ พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกดิการกัดเซาะลกึลงไปทีละนอ้ยๆใน

เปลอืกโลก วัดจากขอบลงไปถงึกน้หุบเหวกว่า 1 ไมล์ ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลกึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก 

ก่อใหเ้กดิหนิแกรนิตและหนิชัน้แบบต่างๆ พืน้ดนิทีเ่ป็นหนิทรายถูกน ้าและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลกึ สลับซับซอ้น สูง ต ่า นานนับลา้นปี 

เหลา่นีก้อ่ใหเ้กดิความงดงาม และ ความน่าอัศจรรยท์างธรรมชาตขิึน้ทีน่ี่ ** กรณีทีท่า่นซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิ เพือ่ทอ่งเทีย่ว อทุยาน

แหง่ชาตแิกรนด ์แคนยอน ** เดนิบน สกาย วอลค์ (Sky Walk) ** บรเิวณนีท้่านจ าเป็นตอ้งฝากของไวท้ ีช่่องบรกิาร (ล็อค

เกอร)์ ทีท่างอทุยานฯเตรยีมไวร้องรบั รวมไปถงึโทรศพัทม์อืถอื และ กลอ้งถา่ยภาพ กรณีทีต่อ้งการถา่ยภาพ จะมบีรกิารของ

อทุยานฯโดยสามารถเลอืกซือ้เฉพาะภาพทีท่า่นชืน่ชอบได ้** ซึง่เป็นกระจกแกว้รูปตัวยู ยืน่ออกมาจากหนา้ผา เหมอืนท่านไดเ้ดนิ

อยูบ่นอากาศซึง่บรเิวณนีจ้ะสงูจากพืน้แมน่ ้าประมาณ 1,200 เมตร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** กรณีทีท่า่นซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิ เพือ่ทอ่งเทีย่ว อทุยานแหง่ชาตแิกรนด ์แคนยอน ** น าท่าน ผา่นชม เขือ่นฮเูวอร ์หรอื ฮู

เวอร ์แดม (Hoover Dam) และรูจั้กในชือ่ โบลเดอร ์แดม (Boulder Dam) หรอืเขือ่นหนิยักษ์ เป็นเขือ่นคอนกรตีรปูโคง้กึง่ถ่วงน ้าหนัก 

(Arch-Gravity Dam) ในบรเิวณแบล็ก แคนยอนของแม่น ้าโคโลราโด บนชายแดนของรัฐแอรโิซนาและรัฐเนวาดา เขือ่นสรา้งขึน้ระหว่าง 

ค.ศ. 1931-1936 ระหวา่งชว่งภาวะเศรษฐกจิตกต ่าครัง้ใหญ่และเปิดใชง้านวันที ่30 กันยายน ค.ศ. 1935 โดยประธานาธบิดแีฟรงคลนิ ด.ี 

รสูเวลต ์การกอ่สรา้งเกดิจากความพยายามของคนงานมากกวา่ 1,000 คน และครา่ชวีติคนไปมากกวา่ 100 คน มขีอ้ถกเถยีงวา่ชือ่เขือ่นตัง้

ตามประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ ตัง้แต่ราว ค.ศ. 1900 มีการส ารวจความเป็นไปไดท้ี่จะรองรับเขื่อนที่ควบคุมอุทกภัย ท าการ

ชลประทาน และผลติไฟฟ้าพลังน ้าทีแ่บล็ก แคนยอนและบรเิวณรอบๆ โบลเดอร ์แคนยอน ใน ค.ศ. 1928 คองเกรสอนุมัตโิครงการ การ

ประมูลเพือ่สรา้งเขือ่นไดร้ับการสนับสนุนจากกลุ่มบรษัิทเรยีกว่า ซกิซ ์คอมพานีส ์(Six Companies, Inc.) เริม่สรา้งเขือ่นในตน้ปี ค.ศ. 

1931 โครงสรา้งคอนกรตีขนาดใหญ่นี้ยังไม่เคยมกีารสรา้งมาก่อน และเทคนคิการสรา้งบางเทคนคิยังไม่ไดร้ับการพสิูจน์ อากาศรอ้นจัด

ชว่งฤดรูอ้นและสาธารณูปโภคทีข่าดแคลนบรเิวณก่อสรา้งท าใหเ้กดิความยากล าบาก แมก้ระนัน้ กลุม่บรษัิทซกิซ ์คอมพานีสส์่งมอบเขือ่น

ใหรั้ฐบาลในวันที ่1 มนีาคม ค.ศ. 1936 เกนิก าหนดเดมิถงึ 2 ปี เขือ่นฮูเวอรฯ์ กักน ้าจากทะเลสาบมีด้ ซึง่เป็นแหล่งกักเก็บน ้าทีม่ปีรมิาตร

มากทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิา เขือ่นตัง้อยูบ่รเิวณใกลเ้มอืงโบลเดอร ์ซติ ีรัฐเนวาดา เมอืงทีเ่ดมิสรา้งเพือ่ใหค้นงานกอ่สรา้งเขือ่นอาศัยราวๆ 30 

ไมล ์ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องลาส เวกัส เครือ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเขือ่นนีส้ามารถสรา้งพลังงานใหส้าธารณูปโภคทัง้สาธารณะและ

สว่นตัวในรัฐเนวาดา แอรโิซนา และแคลฟิอรเ์นยี ทัง้หมด 

- อสิระชอ้ปป้ิง ณ ศูนยก์ารคา้ เอาทเ์ล็ท ภายในเมอืงมากมาย หรอื เลอืกเสีย่งโชคตามอธัยาศยั และในยามค ่าคนื ท่านสามารถ

ทอ่งราตรเีมอืงลาสเวกัส โดยการเดนิเลน่ทีถ่นนสตรปิ (Strip) หรอืพบกับการแสดงโชวข์องโรงแรมตา่งๆ ซึง่แต่ละโรงแรม ก็จะแตกตา่งกัน

ออกไป ขึน้อยูก่ับคอนเซ็ปทข์องโรงแรม 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงลาสเวกสั - เมอืงบารส์โตว ์- บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงเฟรนโน             (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบารส์โตว ์(Barstow) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองในรัฐแคลฟิอรเ์นีย (California) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศูนยก์ลางการขนส่งทีส่ าคัญ มทีางหลวงหลายสายรวมถงึ Interstate 15, Interstate 40 , California State 

Route 58 และ U.S. Route 66 รวมตัวอยูใ่นเมอืง เป็นทีต่ัง้ของสถานรีถไฟขนาดใหญท่ีเ่ป็นของ  

น าท่านเดนิทางสู่ บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท (Barstow Tanger Outlets) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นม

ชั ้นน า ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle 

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

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเฟรสโน (Fresno) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาท)ี เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นยี (California) ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร ถนนทุกสายดเูหมอืนใหม่หมด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลา อาคารสูงสดุไม่เกนิ 20 ชัน้ จงึไม่บดบัง

ทวิทัศน์ทีน่ี่ ในฐานะเมอืงใหมจ่งึมคีวามเป็นเมอืงส าหรับมนุษยเ์ดนิดนิมากกวา่หุ่นยนต ์ในขณะทีช่าวลอสแองเจลสิ และชาวซานฟรานซสิ

โก ซึง่มองชาวเมอืงเฟรสโน ทีอ่ยู่ระหวา่งเมอืงทัง้สองนี้เป็นเรือ่งตลก และ ค่อนขา้งดแูคลนชาวเมอืงเฟรสโนว่ารอ้นเหมอืนนรกไม่มอีารย

ธรรมไมม่ชีวีติกลางคนื ทา่นจะไดส้ัมผัสกับอกีหนึง่บรรยากาศของชาวพืน้เมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงเฟรนโน - เมอืงซานฟรานซสิโก - ย่านไชน่าทาวน ์เมอืงซานฟรานซสิโก - ถนนแคลฟิอรเ์นยี - อาคารเฟอรร์ ี ่มารเ์ก็ต

เพลส - ถนนลอมบารด์                   (B/-/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซานฟรานซสิโก (San Francisco) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นยี (California) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา มปีระชากรประมาณ 808,976 คน ซึง่เป็นเมอืงทีม่คีวามหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ ตัง้อยู่

บรเิวณอ่าวซานฟรานซสิโก ชาวยุโรปกลุ่มแรกทีม่าตัง้รกรากในซานฟรานซสิโก คอืชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 เมอืงมชีือ่ว่า เซนตฟ์

รานซสิ (St. Francis) ภายหลังจากช่วงยุคตืน่ทองในปี ค.ศ. 1848 ท าใหป้ระชากรในซานฟรานฯเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว และเมอืงเตบิโต

อย่างมาก ถงึแมว้่าซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผ่นดนิไหวและไฟไหมข้นาดใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลับฟ้ืนตัวไดอ้ย่าง

รวดเร็ว และไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงส าคัญเมอืงหนึง่ในแถบชายฝ่ังตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมรกิา ซานฟรานฯมลีักษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นเขา 

และมชีายฝ่ังตดิกับมหาสมทุรแปซฟิิกเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ ่และมชีาวเอเชยีอาศัยเป็นจ านวนมาก 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นไชนา่ทาวน ์เมอืงซานฟรานซสิโก (Chinatown San Francisco) เริม่กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1848 เป็นยา่นคน

จีนที่ใหญ่ที่สุดนอกเอเชยี และเก่าแก่ที่สุดในอเมรกิาตอนเหนือ ตัง้อยู่บนถนน Grant Avenue และ Stockton Street โดยมปีระชากร

หนาแน่นถงึ 15,000 คน ในวงลอ้มสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพียง 20 บล็อก ที่นี่คืออีกหนึ่งสถานที่ยอดฮติที่สุดในเมืองซานฟรานซสิโก ผูค้น

มากมายจากทั่วทุกมุมโลกนิยมมาเทีย่วทีไ่ชน่าทาวน์ของเมอืงซานฟรานซสิโกแห่งนี้มากกว่าสะพานโกลเดนเกต ไชน่าทาวน์แห่งนี้ได ้

รวบรวมทัง้ สถาปัตยกรรมจนี วัดจนี และ วัฒนธรรมจนีตา่งๆ มาไวท้ีน่ี่อย่างมากมาย รวมถงึอาหารจนีทีม่ชี ือ่เสยีงมากมายอยูท่ั่วทกุมมุของ

ถนนยา่นนี ้ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ผ่านชม ถนนแคลฟิอรเ์นยี (California Street) เป็นถนนเสน้ทีย่าวทีสุ่ดในเมอืงซานฟรานซสิโก กนิพืน้ทีใ่นเมอืงนี้ถงึ 54 

บล็อก มคีวามยาว 8.4 กโิลเมตรอยู่ในใจกลางเมอืง นับเป็นถนนเสน้แรกทีเ่ชือ่มต่อกับกันถนนไฮเวยเ์สน้หลักเพือ่ออกไปยังเมอืงต่างๆ 

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา หัวถนนตัง้อยู่ในย่านการเงนิยาวไปถงึสวนสาธารณะลนิคอลน์ และมเีสน้ตัดผ่าน Market Street ซึง่อยูไ่ม่ไกล

จากอาคารเฟอรร์ีม่ากนัก ถา้อยูบ่นจุดสงูสดุของถนนเราจะสามารถมองเห็นสะพาน Oakland Bay Bridge ถนนเสน้นีถ้อืวา่เป็นยา่นทีรุ่ง่เรือ่ง

ทีสุ่ดในเมอืงซานฟรานซสิโก เพราะคลอบคลมุไปดว้ยระบบขนสง่ทีด่ ีอย่างเชน่ รถราง ทีถ่อืว่า ถา้ไปเมอืงซานฟรานซสิโกแลว้ ตอ้งลอง

ไปใชบ้รกิารดสูักครัง้ อาคารสงูใหญแ่ถวนีก็้สามารถใชเ้ป็นพืน้หลังในการถา่ยรปูไดอ้ยา่งสวยงาม 

น าท่าน ผา่นชม อาคารเฟอรร์ ี ่มารเ์ก็ตเพลส (Ferry Building Marketplace) คอืสถานทีส่ าคัญและมชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดของเมอืง

ซานฟรานซสิโก เป็นทัง้ยา่นการเงนิเปิด ศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งสนิคา้ และท่าเทยีบเรอื มากวา่ 100 ปีแลว้ เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ. 

1898 เริม่ตัง้แต่ช่วงยุค Gold Rush โดยสมัยนัน้ยังอยู่ในช่วงที่นักท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มาทางเรอื ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1950 สะพาน

โกลเดนเกต และ สะพานเบย ์เปิดใชง้าน ท าใหก้ารคมนาคมนัน้กวา้งขวางขึน้มทีัง้รถและถนน ท าใหท้ีน่ี่คกึคักเป็นอย่างมากในเรือ่งของ

การขนส่งสนิคา้ แต่ภายหลังก็เกดิเหตุการณ์แผ่นดนิไหวขึน้ ทีน่ี่ตอ้งปิดตัวลง และซ่อมแซมกันครัง้ใหญ่ ต่อมาในเดอืนมนีาคมปี ค.ศ. 

2003 จงึเปิดบรกิารอีกครัง้ โดยเปิดใหป้ระชาชนทั่วไปเขา้ไปได ้ที่นี่ยังถูกยกย่องใหเ้ป็นตลาดอาหารในร่มระดับโลก และเปิดโอกาส

ส าหรับเกษตรกรในเมอืงใหน้ ามาขายที่ตลาด Ferry Plaza Farmer Market อกีดว้ย ซึง่จะมตีลาดในทุก วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 

10.00-14.00 น. และ วันเสาร ์8.00-14.00 น.  

น าท่าน ผา่นชม ถนนลอมบารด์ (Lombard Street) เป็นถนนทีไ่ดช้ือ่วา่คดเคีย้วทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ตัง้อยูร่ะหวา่ง Jones Street 

และ Hyde Street มลัีกษณะเป็นถนนทีค่ดเคีย้วแบบโคง้หักศอกอยู่บนเนนิชนั มทีัง้หมด 8 โคง้ เป็นโคง้ชว่งสัน้ๆ และแคบมาก การเดนิรถ

จะเดนิรถทางเดยีว จากบนเนนิเขาลงสูด่า้นลา่ง รอบขา้งของถนนเสน้นีจ้ะเป็นบา้นเรอืนอันสวยหรสูไตลว์คิตอเรยีน มกีารประดับประดาถนน

ดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงามตามฤดูกาล โดยดา้นบนสดุของถนนเสน้นี้จะสามารถมองเห็นววิของอา่วซาน ฟรานซสิโก สะพานเบย ์และ 

คอยน์ ทาวเวอร ์ไดอ้ยา่งสวยงาม 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงซานฟรานซสิโก - ยอดเขาทวนิพคี - เซเวน่ ซสิเตอร ์- พาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์ - สะพานโกลเดนเกต - ทา่เรอืเพยีร ์39 - 

ล่องเรอืชมอ่าวซานฟรานซสิโก - เกาะอลัคาทรสั - ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ - ท่าอากาศยานนานาชาตซิานฟรานซสิโก เมอืง

ซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา                                     (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ยอดเขาทวนิพคี (Twin Peak) จุดชมววิใจกลางเมอืงซานฟรานซสิโก จากจุดนี้ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมอืง

ซานฟรานฯแบบ 360 องศา ผ่านชม เซเว่น ซสิเตอร ์(Seven Sisters) หรอื Painted Ladies มลีักษณะเป็นบา้นเรอืนเก่าแก่สไตล์

วคิตอเรยีน ตัง้เรยีงรายกัน 7 หลัง อยูร่มิถนน Steiner Street ซึง่เป็นแนวชนั อยูร่ะหวา่งบา้นเลขที ่710–720 บา้นเรอืนเหล่านีโ้ดดเดน่ดว้ย

สสีันแบบพาสเทลสวยงามสะดุดทกุสายตาเมือ่แรกพบ ดา้นหนา้จะมสีนามเด็กเลน่ ซึง่ชาวเมอืงและนักทอ่งเทีย่วตา่งนยิมมาน่ังพักผ่อนกัน

บรเิวณนีใ้นวันชว่งวันหยดุ 

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

ศลิปวัฒนธรรมแบบอเมรกิา หนึง่ในสถานทีย่อดฮติที ่Hollywood นยิมมาถา่ยท าภาพยนตร ์และเป็นสถานที ่ทีช่าวอเมรกิันนยิมมาถา่ย Pre 

Wedding กันมากทีส่ดุ 

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคอื "ประตูทอง" ตอ้นรับทกุทา่นทีม่จีุดมุ่งหมายมายังเมอืง

ซานฟรานซสิโก ท าสถติเิป็นสะพานแขวนแห่งแรกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นเสน้ทางสู่อา่วซานฟรานซสิโกและเชือ่มระหวา่งซานฟรานฯ กับ 

มาริน เคาท์ตี ใชง้บประมาณในการสรา้ง 35 ลา้นดอลลาร์สหัฐ เริ่มก่อสรา้งเมื่อ วันที่ 5 มกราคม 1933 อันเป็นช่วงสมัยของ

ประธานาธบิดแีฟรงกนิ ด.ี รูสเวลต ์ม ีโจเซฟ สเตราส ์เป็นวศิวกร ฝากฝีมอืบันทกึไวบ้นสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสแีดงอมสม้ตามสี

สัญลักษณ์สขีองเมอืงซานฟรานฯ ทีจ่ะเปล่งแสงสะทอ้นเมือ่ยามแสงอาทติยต์กกระทบ ความงามทางดา้นวศิวกรรมไดร้ับการยกย่องจาก

สมาคมวศิวกรพลเรอืนอเมรกิันใหเ้ป็นหนึง่ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกจนท าใหก้ลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงซานฟรานซสิโกแหง่นี ้

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืเพยีร ์39 (Pier 39) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงซานฟรานฯ อยู่ตรงกลางระหว่าง สะพาน

โกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย ์(Bay Bridge) เนือ่งดว้ยเมอืงซานฟรานฯเป็นเมอืงทีตั่ง้อยูต่ดิกับมหาสมทุรแปซฟิิก 

ในอดตีจงึมทีา่เรอืเพือ่ขนสง่สนิคา้มากมายโดยมตัีวเลขก ากับตัง้แต่ Pier 1 ไปเรือ่ยๆ แต่ดว้ยเหตผุลทีท่า่เรอืเพยีร ์39 แห่งนี ้มชีือ่เสยีงโด่ง

ดังเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วมากทีสุ่ด อาจเป็นเพราะอยู่ในท าเลทีต่ัง้ทีส่วยงามเหมาะสม ท าใหปั้จจุบันเป็นย่านชอ้ปป้ิง และ รา้นอาหาร

ตา่งๆมากมาย  

น าท่าน ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก (San Francisco Cruise) ผ่านชม ความยิง่ใหญ่และสวยงามของ สะพานโกลเดนเกต 

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

อเมรกิาในอดตี ตัง้อยูก่ลางทะเลบรเิวณรมิอา่วซานฟรานฯ ใกลก้ันจะเป็น ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ (Fisherman’s Wharf) หรอืรูจั้กกันใน

ลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซสิโก และ สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) ทีน่ี่จงึมรีา้นอาหารทะเล

สดๆไวร้อตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วมากมาย ** รอบของการเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไม่

วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็น

การช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิานฟรานซสิโก เมอืงซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตซิานฟรานซสิโก เมอืงซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา - ทา่อากาศยานนานาชาต ิไตห้วนั เถา

หยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั                              (-/-/-) 

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

ที ่CI003 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

** เดนิทางขา้มผา่นเสน้แบง่เวลาสากลโลก บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วนัทีเ่กา้ ท่าอากาศยานนานาชาต ิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั - ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                  (-/-/-) 

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

10.15 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ China Airlines เทีย่วบนิที ่CI831 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

13.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

30 พ.ย. - 08 ธ.ค. 2562 

(05 ธ.ค. วนัคลา้ยวนัเฉลมิฯ ร. 9) 

30NOV CI834 BKK-TPE 10.55-15.25 

30NOV CI024 TPE-ONT 18.10-13.50 

07DEC CI003 SFO-TPE 00.05-05.55+1 

08DEC CI831 TPE-BKK 10.15-13.05 

69,999 69,999 69,999 12,999 54,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท ** 

กรณีผูเ้ดนิทางทีย่งัไมม่วีซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทางบรษิทัจะเร ิม่ด าเนนิกระบวนการขอวซีา่ทนัท ีทีท่า่นช าระเงนิมดัจ า พรอ้ม 

คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ฯ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 10 ทา่น) และหากคณะไมส่ามารถออก

เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตามทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี ตวัอยา่งเชน่ 

ทา่นจอง และ ช าระเงนิเรยีบรอ้ย ทางบรษิทัด าเนนิการขอวซีา่ใหท้า่นสมัภาษณแ์ละไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย แตค่ณะน ัน้ๆมยีอดจองไมถ่งึ 10 ทา่น 

คณะจะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทา่นสามารถใชว้ซีา่เดนิทางในชว่งเวลาอืน่ หรอื คณะอืน่ ทีท่า่นตอ้งการได ้เพราะสว่นใหญ ่ทา่นทีข่อวซีา่

ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา จะไดร้บัวซีา่อาย ุ10 ปี (แตท่ ัง้นี ้ทางบรษิทัจะไมส่ามารถยนืยนัวา่ทา่นจะไดร้บัวซีา่อาย ุ10 ปี หรอืไมแ่ตป่ระการ

ใด ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเป็นผูพ้จิารณาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่า่นไมไ่ดร้บัวซีา่อาย ุ10 ปี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมี

การปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของ

ผูเ้ดนิทาง) ** 



 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ 

ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเร ือ่ง

ของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงค์

ทีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

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

ราคาทัวร ์ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ว่าคณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง

หรอืไม ่

 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ China Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่น

ละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักแตล่ะชิน้ไมเ่กนิ 23 กก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์

การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน

โดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรณุาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อนการใช ้

บรกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

(THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 30,000 บาท คา่ธรรมเนยีม

และคา่บรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 38,000 บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ช าระ

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

14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีด



เดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่

ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไมว่า่ส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณี

ทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดินทาง

อยา่งนอ้ย 31 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 

น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรอื 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

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

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองที่

น่ังตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

2.4 กรณีทีท่่านใหท้างบรษัิทด าเนินการขอวซี่า และไดรั้บวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ แมจ้ะอยู่ในระยะเวลาทีส่ามารถยกเลกิไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหก้บัทา่นได ้ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ ทุกกรณี กลา่วคอื กรณีไดร้บัวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้จะไมส่ามารถยกเลกิ

ทวัรไ์ด ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เนื่องจากทุกท่านทีใ่หท้างบรษัิทด าเนินการขอวซีา่ ทางบรษัิทไดแ้นบรายละเอยีดขอ้มูลการตดิต่อของบรษัิทใหก้ับทุก

ทา่น เปรยีมเสมอืนการยนืยันกับทางสถานทตู วา่ทา่นจะเดนิทางกับเราจรงิ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้

ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทาง

ส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่าง

บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่

ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 

น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักแบบหอ้งคู่ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะ

ไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น 

หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้

จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มลีักษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2  เตยีง (2 Queen Bed) และ 

หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ก็จะมลีักษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2 เตยีง (2 Queen Bed) เชน่กัน ไม่มเีตยีงเสรมิดว้ยเงือ่นไขมาตราฐานกฎ

การรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ย

เมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยสว่นใหญ่ตามธรรมเนยีม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักทีห่า้มสบูบหุรี ่(Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะตดิตัง้อุปกรณ์ดักจับควัน

ไวใ้นหอ้ง กรณีทีม่กีารลักลอบสูบบุหรีใ่นหอ้งพัก และ ถกูตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พักจ าเป็นตอ้งช าระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรยีญดอล

ลา่หส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ตอ่ครัง้ 

 



ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 

1. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จ าเป็นตอ้งด าเนนิการตรงกับสถานทูตอเมรกิาประจ าประเทศไทย เท่านัน้ (ยังไมผ่่านตัวแทนรับยืน่) โดย

สถานทูตมีที่ เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านตอ้งการยื่นและสัมภาษณ์ที่ใด ใหแ้จง้ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์กรณีด าเนินการแลว้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลง จ าเป็นตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 

2. สถานทูตสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซี่าท่องเทีย่วสัมภาษณ์ช่วงเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เท่านัน้ สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วซี่า

ท่องเทีย่วช่วงเวลาบ่าย กรณีทีท่่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวัน และ เวลาใดบา้ง กรุณาแจง้กับเจา้หนา้ที ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์(ผูส้มัครทุกท่าน

จ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี) 

3. ส าหรับวซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ไม่มกีารยืน่เอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยืน่เอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็นครอบครัว 

หรอื รายบคุคล ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ และสถานทตูจะพจิารณาวซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล 

4. กรณีที่ท่านตอ้งการยืน่วซี่าเร็วที่สุด และคณะยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) สามารถท าไดโ้ดยใหท้่านช าระเงนิมัดจ า 

พรอ้มค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอรม์กรอกเพือ่ขอยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ส าเนาหนา้

หนังสอืเดนิทางหนา้แรก แจง้ชว่งวัน เวลา ทีท่า่นสะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจา้หนา้ที ่หลังจากช าระเงนิประมาณ 10 วันท าการ เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่จะ

ตอิตอ่กลับเพือ่ใหท้า่นเลอืกควินัดหมายตามวัน และ เวลาทีท่า่นสะดวก กรณีคณะไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้(ยังมผีูเ้ดนิทาง

ไมถ่งึ 20 ทา่น) ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายในสว่นของคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหท้่านได ้ไมว่า่กรณี

ใดๆทัง้สิน้ ไม่ว่าท่านจะไดรั้บอนุมัตวิซีา่อายุเท่าไหร่ก็ตาม เชน่ ท่านจองคณะเดนิทางวันที ่1-9 ต.ค. และท่านยนืยันจะยืน่วซี่าก่อนคณะคอนเฟิรม์ แต่

เมื่อถึงก าหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดินทางได ้และท่านไดรั้บอนุมัติวซี่าเพียง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช่ 10 ปี) น่ันหมายถงึท่าน

จ าเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม ่และ มคีา่ใชจ้่ายใหมอ่กีครัง้ เป็นตน้  

5. กรณีผูเ้ดนิทางทียั่งไมม่วีซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทางบรษัิทจะเริม่ด าเนนิกระบวนการขอวซีา่ทันท ีทีท่า่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้ม คา่ธรรมเนยีม 

และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ฯ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 10 ท่าน) และหากคณะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ไมว่า่กรณี

ใดก็ตามทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถคนืคา่ธรรมเนยีม และ ค่าบรกิารยืน่วซีา่ใหก้ับท่านไดท้กุกรณี ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจอง และ ช าระเงนิเรยีบรอ้ย 

ทางบรษัิทด าเนินการขอวซี่าใหท้่านสัมภาษณ์และไดรั้บวซี่าเรยีบรอ้ย แต่คณะนัน้ๆมยีอดจองไม่ถงึ 10 ท่าน คณะจะไม่สามารถออกเดนิทางได ้ท่าน

สามารถใชว้ซีา่เดนิทางในชว่งเวลาอืน่ หรอื คณะอืน่ ทีท่่านตอ้งการได ้เพราะส่วนใหญ่ ท่านทีข่อวซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จะไดรั้บวซีา่อาย ุ

10 ปี (แต่ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะไม่สามารถยนืยันว่าท่านจะไดรั้บวซี่าอายุ 10 ปี หรอืไม่แต่ประการใด ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของสถานทูตเป็นผูพ้จิารณาแต่

เพยีงผูเ้ดยีว โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่า่นไมไ่ดรั้บวซีา่อาย ุ10 ปี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหท้า่น ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

6. การอนุมัตวิซีา่ไมส่ามารถการันตไีด ้ขึน้อยู่กับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ โดยสถานทตูจะพจิารณาเป็นรายบุคคล ไมส่ามารถยนืยันไดว้่าทกุท่านจะได ้

วซีา่อาย ุ10 ปี  

7. กรณีตอ้งการเลือ่นการนัดสัมภาษณ์วซีา่ เนื่องจากตดิธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถท าได ้1 ครัง้ และ ตอ้งด าเนนิการก่อนถงึวันนัดสัมภาษณ์วซี่า ทีจ่ะ

มาถงึ 5 วันท าการ เท่านัน้ นอกเหนอืจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศ

สหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 

8. หลังจากสัมภาษณ์วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสอืเดนิทางของทา่นไวท้ีส่ถานทูตประมาณ 7 วัน ท าการ และสง่กลับคนืใหท้่านทาง

ไปรษณีย ์ดังนัน้ ทา่นจ าเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยู่ปัจจุบันใหช้ดัเจน เพราะหากทีอ่ยูไ่มช่ดัเจนเลม่หนังสอืเดนิทางทีส่ถานทตูสง่คนืท่าน อาจตอ้งถกูสง่กลับเขา้

ไปยังสถานทตูตามเดมิ และจ าเป็นจะตอ้งสง่อเีมล (เท่านัน้ ไม่มบีรกิารโทรศัพทต์ดิตอ่) แจง้ความประสงค ์และ ยนืยันตัวตนต่อสถานทูตซึง่อาจจะตอ้ง

ใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 30 วันท าการเป็นอยา่งนอ้ย โดยสถานทตูจะนัดวัน และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเลม่หนังสอืเดนิทางดว้ยตัวผูส้มัครเองอกีครัง้ทางอเีมล 

9. กรณีทีผู่ส้มัครตอ้งการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้หรอื จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม ท่านจะตอ้งเตรยีมหลักฐานส าคัญทีย่นืยันไดว้่าท่านจ าเป็นจะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางจรงิๆ ใหท้างสถานทูตพจิารณาในวันสัมภาษณ์ทันทเีท่านัน้ 

หากยืน่ไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอคนืเล่มหนังสอืเดนิทางกระทันหันได ้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของ

สถานทตูเทา่นัน้  

10. ทีผ่า่นมาโดยสว่นใหญส่ถานทตูจะอนุมัตวิซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหส้ าหรับทา่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย วซีา่มอีาย ุ10 ปี (แตส่ามารถพ านัก

ไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมอืงก าหนดเท่านัน้ ไม่เกนิ 3 หรอื 6 เดอืน) แต่ตัง้แต่ มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถานทูตฯออก

มาตราการใหม่ ว่าจะพจิารณาอายุวซี่าใหเ้ป็นรายบุคคล ไม่สามารถยนืยันไดว้่าจะไดว้ซี่าอายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดรีะยะเวลาช่วงที่ตอ้งการจะ

เดนิทางก็เกดิขึน้ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 

11. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง ตั๋ว

เครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนอืจากคณะ ทีท่่านพ านักก่อน หรอื ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ กลับ เพือ่ใชใ้น

การประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัด

หมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็น

เป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิส่วนนี ้หรอื ส่วนใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่วา่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่าน

ไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

12. กรณีทีท่่านใหท้างบรษัิทด าเนินการขอวซี่า และไดรั้บวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ แมจ้ะอยู่ในระยะเวลาทีส่ามารถยกเลกิไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหก้บัทา่นได ้ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ ทุกกรณี กลา่วคอื กรณีไดร้บัวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้จะไมส่ามารถยกเลกิ

ทวัรไ์ด ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เนื่องจากทุกท่านทีใ่หท้างบรษัิทด าเนินการขอวซีา่ ทางบรษัิทไดแ้นบรายละเอยีดขอ้มูลการตดิต่อของบรษัิทใหก้ับทุก

ทา่น เปรยีมเสมอืนการยนืยันกับสถานทตู วา่ทา่นจะเดนิทางกับเราจรงิ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปก

สนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ 



หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้

ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะ

เกดิขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ 

เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอื

สว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัย

ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ

บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิาร

เพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับ

เทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ 

วซีา่ไมผ่่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระ

แกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร 

โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบ

เทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรม

อาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด

กับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมา

รอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นจะตอ้ง

เดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี ้จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทาง

ดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นัน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากทา่นไมไ่ดท้่องเทีย่วเมอืง หรอื สถานที่

ทอ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 

การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีท่างบรษัิทสง่ให ้ใหล้ะเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื พมิพ์

เป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้

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

- ส าเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง) 

- ส าเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทกุประเภท (ถา้เคยม)ี 

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

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่ส าเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบับจรงิมา 

 

 

 

 



การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้หนา้ทีข่องสถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี ตามวนั เวลาทีส่ถานทตูนดัหมาย

เทา่น ัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่ าเป็นตอ้งถา่ยส าเนา  

เพือ่แสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ์ ดงันี ้

1. หนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 

4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ (กรณทีา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น ิว้ ขนาดเทา่กันทกุดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่น ัน้  

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรปูถา่ย ท ัง้นีอ้ยูท่ ีด่ลุยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแวน่สายตา 

- หา้มสวมเครือ่งประดับ 

- รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน  

- ไมเ่ป็นรปูเดยีวกันกับวซีา่ทีเ่คยไดรั้บแมจ้ะยังไมเ่กนิ 6 เดอืน ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถา่ยใหม่ 

- หา้มถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ไมส่ามารถใชไ้ด ้

3. บัตรประชาชน  

4. ทะเบยีนบา้น 

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

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

7. ใบมรณะบัตร สาม/ีภรรยา เพือ่ยนืยันสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 

8. สตูบัิตร กรณีเด็กมอีายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  

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

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับ

ครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่และให ้

ระบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่และ

ใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานการรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น้ เชน่ ส าเนาใบ

หยา่ พรอ้มทัง้บันทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บันทกึสลักหลักใบหยา่  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ ืน่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต ้การดแูลของผูนั้น้ เชน่ หนังสอืรับรองบตุรบญุธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ ์บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณพ์รอ้มเด็กดว้ยทกุกรณี 

10. หลักฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุหัวจดหมายวา่ To Whom It May Concern (ไมจ่ าเป็นตอ้งระบสุถานทตู / ประเทศ และพเีรยีดวันทีจ่ะเดนิทาง) แค่

ยนืยันต าแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเทา่นัน้ หากตอ้งการระบ ุจะตอ้งระบใุหถ้กูตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์ทีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายค าส ัง่เกษยีณอายรุาชการ 



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

ระดับชัน้ใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงนิ สถานทตูพจิารณาเฉพาะบัญชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีไม่ต ่ากวา่ 1 แสนบาท โดย 

ใชส้มดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปในวันสัมภาษณ์ เกีย่วกับบัญชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้

แตท่า่นจ าเป็นตอ้งเตรยีมบัญชอีอมทรัพย ์(Saving) เป็นหลักเทา่นัน้  

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

ใดเดอืนหนึง่ไปในสมดุ หรอืมรีายการไมค่รบเนือ่งจากไมไ่ดอ้ัพเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอ สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุอายุ 70 ปีขึน้ไป จ าเป็นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบวุา่ “สขุภาพรา่งกายแข็งแรง 

สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกันสขุภาพส าหรับผูส้งูอายโุดยเฉพาะ ส าหรับผูส้งูอายใุนกรณีนีท้างสถานทตูฯ อาจตอ้งการให ้

มกีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิขึน้อยูใ่นดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมกีารขอเรยีกดหูนังสอืเดนิทางของทา่น หลังจากทีค่ณะเดนิทางกลับมาแลว้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิความไมส่ะดวกแกท่า่น

ได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไมส่ะดวกในสว่นนี ้และโปรดปฏบัิตติาม เพือ่การขอวซีา่ในครัง้ตอ่ไป 

14. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นัน้ ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของทางสถานทตู ซึง่ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ

เดนิทางไปทอ่งเทีย่วยังประเทศทีร่ะบเุทา่นัน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการยืน่

ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่จ าเป็นตอ้งช าระคา่บรกิาร และ คา่ธรรมเนยีมใหม่ทกุครัง้  

 

 

หลงัเขา้รบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7-15 วนัท าการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถกูสง่คนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว ้

 

 

 

     ตวัอยา่งรปูถา่ยเพือ่ยืน่ขอวซีา่ U.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สถานทีต่ ัง้ สถานทตูอเมรกิา กรงุเทพฯ ประจ าประเทศไทย 

ต ัง้อยู ่ถนนวทิย ุฝั่งเดยีวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ ์เพือ่เขา้สูถ่นนวทิย ุเดนิผา่นโรงแรม Plaza 

Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึสะพานลอย สถานทตูจะอยูห่นา้สะพานลอยแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑตูอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิาเพือ่สมัภาษณ์วซีา่  

หากทา่นน าส ิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 

• อปุกรณ์ทีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทปเสยีง/วดิโีอเทป แผน่ซดี ีMP3 

แผน่ดสิก ์แล็บท็อป หรอือปุกรณ์เลน่เพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหลข่นาดใหญห่รอืกระเป๋าสตางค ์

• กระเป๋าถอืขนาดใหญ่และกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มัครสามารถถอืกระเป๋าใสใสเ่อกสารทีจ่ าเป็น

ส าหรับการสัมภาษณ์วซีา่ไดเ้ทา่นัน้ 

• อาหารทกุประเภท (มจีุดจ าหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารว่างดา้นในสถานทตู) 

• ซองจดหมายหรอืหบีหอ่ทีม่กีารปิดผนกึ 

• บหุรี ่/ ซกิาร ์/ กลอ่งไมข้ดีไฟ / ไฟแช็ก 

• ของมคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 

• อาวธุหรอืวัตถรุะเบดิทกุชนดิ 

รายการทีก่ลา่วมาขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอยา่งเทา่นัน้ อาจมสีิง่ของอืน่ๆทีห่า้มน าเขา้สถานทตูอกี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัย 



นอกจากโทรศัพทม์อืถอืหนึง่เครือ่งทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทตูอเมรกิาจะไมรั่บฝากสิง่ของตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ทา่นจะตอ้งด าเนนิการจัดเก็บ

สิง่ของเหลา่นัน้ดว้ยวธิอีืน่กอ่นเขา้ไปในสถานทตู 

 

ผูต้ดิตอ่สถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทตูฯ ทา่นสามารถฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 เครือ่ง 

ไวก้ับเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยทีห่นา้ประต ูแตส่ถานทตูฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมร่ับผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความเสยีหายใดๆที่

เกดิขึน้กับโทรศัพทม์อืถอืของทา่นในขณะทีฝ่ากไวก้ับพนักงานรักษาความปลอดภัย ทา่นไมส่ามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามทีนั่ดหมายไว ้หากน าสิง่ของ

ดังตอ่ไปนีม้าดว้ย 

 

ค าแนะน า 

เอกสารทีท่า่นตอ้งยืน่ในวันสัมภาษณ์มดัีงนี ้ 

1. ใบยนืยันนัดสัมภาษณ์  

2. ใบยนืยันแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอืเดนิทางทัง้เลม่ปัจจุบันและเลม่เดมิทัง้หมดทีท่า่นเคยม ี

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

5. โดยเฉพาะทา่นทีส่มัครวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ทา่นควรจะเตรยีมหลักฐานการเงนิส าหรับการเดนิทางของทา่นมาดว้ย 

6. ทา่นควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของทา่นในชว่งเวลาทีท่า่นพ านักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่า่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยแลว้ 

7. ผูส้มัครกรณุามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสัมภาษณ์เทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์อเมริกา กับ ไทยฟลาย ทราเวล จ ากัด จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะตดิต่อกลับ 
เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 
 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์อเมริกา-แพคเกจทัวร์อเมริกา-USA-Tour
http://www.thaifly.com/

