
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็ค

แล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง – ทา่อากาศยานนานาชาตลิอส แอนเจอลสิ เมอืง

ลอส แอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - เมอืงลอส แอนเจลสิ - เบเวอรร์ ี ่ฮลิลส์ - ฮอลลวีูด 

บเูลอวารด์ - มวิสคิ เซ็นเตอร ์- ไชนา่ ทาวน ์แอลเอ  

03.30 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ M สายการบนิ CATHAY PACIFIC 

AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ 

และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 



 

 

06.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ 

CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบนิที่ CX616 ** ใช้เวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาที 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

10.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง *เพือ่เปลีย่นเครือ่ง * 

12.45 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตลิอส แอนเจลิส เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบนิที่ CX884 ** ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 13 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

09.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตลิอส แอนเจลสิ เมอืงลอส แอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 12 

ช ัว่โมง **   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลอส แอนเจลสิ (LOS ANGELES) เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นยี ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา หรือทีรู่จั้กในชือ่ แอลเอ (L.A.) เป็นเมอืงใหญ่ที่มปีระชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา และเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการบนัเทงิ และเริม่ตัง้เป็นเมอืง

เมือ่วันที ่4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอส แอนเจลสิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่กีารปะปนของวัฒนธรรม

มากทีส่ดุในโลกแห่งหนึง่ เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชือ่ชาตโิดยเฉพาะชาวเอเชยี และ อเมรกิาใต ้

เนื่องจากลักษณะของอากาศทีอ่บอุ่นสบาย และลักษณะการเป็นอยู่ต่างๆ ชือ่เมอืงลอส แอนเจลสิ (LOS 

ANGELES) มาจากค าว่า โลส อังเคเลส ในภาษาสเปน หมายถงึ ทูตสวรรคห์ลายองค ์เป็นรปูพหูพจน์ของ

ค าวา่ EL ÁNGEL ซึง่เป็นเพศชาย ชือ่เมอืงจงึมคีวามหมายวา่ "เมอืงแหง่ทูตสวรรค"์ ลอส แอนเจลสิไดเ้ป็น

ทีรู่จ้ักในฐานะเป็นทีต่ัง้ของฮอลลวีดู และปลายทางของถนนสายประวัตศิาสตร ์คอืทางหลวงสหรัฐหมายเลข 

66 (ROUTE 66)  น าท่านเดนิทางสู่ เบเวอรี ่ฮลิลส์ (BEVERLY HILLS) หากพูดถงึยา่นเบเวอรี ่ฮลิลส์ 

หลายคนคงจนิตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหราไฮโซ ไลฟ์สไตลลข์องสังคมชัน้สูงขึน้มาเป็นล าดับแรก 

แมก้ระทั่งเจา้รหัสไปรษณียข์องทีน่ี่คอื "90210" ยังถูกน าเอาไปใชเ้ป็นชือ่ซรีีย่ย์อดฮติของประเทศอเมรกิา

อกีดว้ย ทีส่ าคัญทีส่ดุยา่นนีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่หลา่ดาราชือ่ดังมกัมาเป็นประจ า แทบจะเดนิกระทบ

ไหลก่นัไดเ้ลยทเีดยีว 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอลลวีูด บูเลอวารด์ (HOLLYWOOD BOULEVARD) ไมม่ใีครไมรู่จ้ักฮอลลวีูดแห่ง

นี ้สถานทีอ่นัมชี ือ่เสยีงทางดา้นอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละแหล่งบันเทงิเป็นจ านวนมาก มถีนนสายหลัก 3 

แห่ง ทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่ไดม้าทีน่ี้ ไดแ้ก่ ถนนซันเซ็ท (SUN SET STREET) ทีค่ลาคล ่าไปดว้ยคลับ และ

แหลง่บนัเทงิยามค ่าคนื ถนนฮอลลวีดู ม ีฮอลลวีดู วอลก์ ออฟ เฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) ซึง่

เป็นถนนทีด่าราระดับฮอลลวีดูเป็นจ านวนมาก ไดป้ระทับรอยมอืและรอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนนแหง่นี ้และถนน

เมลโรส (MELROSE AVENUE) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงทัง้หลาย นอกจากนี้ ก็ไมค่วรพลาดกับ โกดัก เธยีร์

เตอร์ สถานที่จัดการประกาศรางวัลออสการ์ทุกปี     น าท่าน ผ่านชม มวิสคิ เซ็นเตอร ์(MUSIC 

CENTER FOR THE PERFORMING ARTS) ศนูยร์วมแรงบนัดาลใจและความบนัเทงิทีส่ าคัญของเมอืง

แอลเอ ซึง่ทกุๆปีนัน้มวิสคิ เซ็นเตอร ์แหง่นีจ้ะเป็นสถานที่ๆ  จะถกูน ามาใชจั้ดงานศลิปะ บนัเทงิตา่งๆ และจะ

มคีนมากกวา่ 2 ลา้นคนมาเขา้ชม โดยจะมงีานใหญ่ๆ  4 งาน ไดแ้ก ่DISNEY CONCERT HALL , DOROTHY 

CHANDLER PAVILION , AHMANSON THEATER AND MARK TAPER FORUM ทัง้นี ้ทีน่ีย้งัเป็นผูบ้รจิาค

ส าคัญใหก้ับสถานทีจั่ดงานทางดา้นวัฒนธรรมของลอส แอนเจลสิ เพือ่เป็นการแสดงความชืน่ชมและอทุศิ

ใหก้ับศลิปินผูม้มีากความสามารถ      น าท่านเดนิทางสู ่ไชนา่ ทาวน ์แอลเอ (CHINA TOWN L.A.) ที่

มกีระจายไปทั่วทุกมุมโลกส าหรับไชน่า ทาวน์ แหล่งชมุชนชาวจนีทีดู่แสนจะธรรมดาและเรยีบง่าย แต่มี

เสน่ห์ชวนหลงใหล ซึง่ส ิง่ที่ท าใหไ้ชน่า ทาวน์ดูน่าสนใจนัน้ ก็คงเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ 

การคา้ รา้นอาหาร ยาสมนุไพร และการรักษาโรคแบบดัง้เดมิ เรือ่ยไปจนถงึเรือ่งการเป็นผูผ้ลติทีส่ าคัญ และ

สิง่ที่ท าใหไ้ชน่า ทาวน์ แอลเอ เป็นที่รูจั้กอกีเหตุผลหนึ่งคือ เป็นฉากในหนังดังหลายเรื่อง เช่น RUSH 

HOUR , LETHAL WEAPON 4 น่ันเอง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN BUENA PARK , LOS ANGELES หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เมอืงลอส แอนเจลสิ - อลั เพอรโ์บล เดอ ลอสแอนเจลสิ - กรฟิฟิธ พารค์ - ยูนเิวอรแ์ซล 

สตดูโิอ ฮอลลวีดู            

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผ่านชม อลั เพอรโ์บล เดอ ลอสแอนเจลสิ (EL PUEBLO DE LOS ANGELES) เป็นย่าน

เกา่แกข่องเมอืงลอส แอนเจลสิ เคยเป็นเมอืงทีอ่ยูภ่ายใตก้ารปกครองของสเปน เม็กซโิก และสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากนี้ ยังมสีถาปัตยกรรมทีเ่ล่าเรือ่งราวทางประวัตศิาสตรอ์ันสวยงามอยูม่ากมาย ทีจ่ะพาคุณยอ้นกลับ



 

 

ไปสัมผัสเรือ่งราวในอดตี    น าท่านเดนิทางสู่ กรฟิฟิธ พารค์ (GRIFFITH PARK) เป็นจุดชมววิตัง้อยู่

บนเชงิเขาฝ่ังซา้ยของภเูขาฮอลลวีูด ทีน่ี่ท่านจะไดช้มววิดาวน์ทาวน์ของฮอลลวีูดและมหาสมุทรแปซฟิิก

รอบดา้นแบบ 360 องศา บนเชงิเขานี้ยังมหีอดูดาวสดุยิง่ใหญ่ทีเ่กดิจากแรงบันดาลใจของ GRIFFITH J. 

GRIFFITH ทีอ่ยากใหค้นธรรมดาๆอยา่งเราไดเ้ห็นจักรวาล เขายงัเป็นคนส าคัญทีบ่รจิาคพืน้ทีส่ว่นตัวบนเขา

แห่งนี้ใหก้ับรัฐเพื่อสรา้งสถานที่แห่งนี้ข ึ้นมา  น าท่านเดินทางสู่ ยูน ิเวอรแ์ซล สตูดโิอ ฮอลลีวูด 

(UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD) ในเนื้อทีก่วา่ 1,000 ไร ่ท่านจะไดช้มเบือ้งหลังเทคนคิและ

ขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตรอ์ยา่งละเอยีด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ชใ้นการถ่ายท าจรงิของ

ภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดังเรือ่งตา่งๆ เชน่ คงิคอง จอวส ์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรอืนทีใ่ชใ้นการถา่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง

ดังจากฮอลลีวูด ตื่นเตน้และสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัยในโซนต่างๆมากมาย เช่น BACK TO 

FUTURE , JURASSIC PARK , TERMINATOR เป็นตน้ สนุกกับเครื่องเล่น และ โซนใหม่ ที่เป็นไฮไลท์

ส าคัญคือ เดอะ วซิซารด์ เวริล์ ออฟ แฮรี ่พ็อตเตอร ์(THE WIZARDING WORLD OF HARRY 

POTTER) ผูท้ีช่ ืน่ชอบภาพยนตเ์รือ่งแฮรี ่พ็อตเตอร ์ไมค่วรพลาด ทีจ่ะท าใหท้่านรูส้กึเหมอืนอยูใ่นดนิแดน

แหง่เวทมนตจ์รงิๆ  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN BUENA PARK , LOS ANGELES หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงลอส แอนเจลสิ - เมอืงลาส เวกสั - ลาส เวกสั นอรท์ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท - ถนนสตรปิ

  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาส เวกสั (LAS VEGAS) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมอืงในรัฐเน

วาดา้ (NEVADA) ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกิันและคนทั่วโลกใหฉ้ายาว่าเมอืงแหง่บาป 

(SIN CITY) ลาส เวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั ้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจาก

ความกา้วหนา้ของกจิการ ธุรกจิ “การพนัน” เป็นแรงดงึดูดหลักใหนั้กท่องเทีย่วหลั่งไหลเขา้มา ต่อมาก็ได ้

พัฒนาไปสูบ่รกิาร ธุรกจิ ใกลเ้คยีง ไดแ้ก ่โรงแรม ศนูยแ์สดงสนิคา้ ศนูยป์ระชมุ รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้

ต่างๆมากมาย ซึง่ลว้นแลว้แต่มคีวามหรูหราอลังการและขนาดใหญ่มากกว่าทีใ่ดในโลก จะหาไดค้่อนขา้ง

ยากทีจ่ะมบีอ่นคาสโินและโรงแรมมารวมตัวกันอยา่งแน่นหนาทา่มกลางภเูขาและทะเลทราย  ท่านเดนิทาง

สู่ ลาส เวกสั พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท นอรท์ (LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS NORTH) เป็นเอาท์

เล็ทขนาดใหญ่ ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า ในราคาตรงจากโรงงาน อาทเิชน่ POLO RALPH LAUREN 

, COACH , RAY BAN , TOMMY HILFIGER , GAP , GUESS , AMERICAN EAGLE OUTFITTERS , 

TIMBERLAND , BANANA REPUBLIC , CALVIN KLEIN , SAMSONITE , KIPLING และอืน่ๆอกีมากมาย       

น าท่าน ผ่านชม ความสวยงามตระการตา การประชันป้ายไฟ ป้ายโฆษณา รา้นคา้แบรนด์เนมและ

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆมากมายเรยีงรายกัน รวมไปถงึโรงแรมและคาสโิน โดยรอบของ เมอืงลาสเวกัสบน 

ถนนสตรปิ (STRIP ROAD) ยามค ่าคนื อสิระใหท้า่นเลอืกชม น ้าพุเตน้ระบ าประกอบดนตรทีีด่า้นหนา้

ของโรงแรมเบลลาจโิอ (BELLAGIO) , โชวโ์จรสลัด (TREASURE ISLAND) , เวนสิจ าลองและน ้าพุเทยีม

แห่งโรงแรมเวเนเชีย่น (VENETIAN HOTEL) ทีภ่ายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายทอ้งฟ้า

คลา้ยการเนรมติและมลี าคลองแบบเวนสิอยู่กลางโรงแรม , ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสโินระดับ

หา้ดาวแหง่เมอืงลาส เวกสั ทีโ่รงแรมเดอะ พาลาสโซ (THE PALAZZO HOTEL) หรอื ศกึษากลยทุธพ์รอ้ม

ลองเสีย่งโชคกับเกมสพ์นันในรูปแบบต่างๆ ตามสไตลทท์ีคุ่ณถนัด เชน่ แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชนี รูเล็ต 

เป็นตน้ โดยทัง้หมดนี ้สามารถเดนิถงึกนัไดเ้พราะตัง้อยูบ่นถนนเสน้เดยีวกนัทัง้หมด คอื ถนนสตรปิ (STRIP) 

ทีเ่ป็นถนนสายหลักของเมอืงลาส เวกัสแห่งนี้ ** กฏหมายในประเทศสหรฐัอเมรกิา หา้มเด็กอายุต า่

กวา่ 18 ปี เลน่การพนนั หรอื คาสโินโดยเด็ดขาด กรณุาปฏบิตัติามกฎโดยเครง่ครดั ** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั EXCALIBUR HOTEL AND CASINO , LAS VEGAS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลาส เวกสั - อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลาส เวกสั ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั

                             

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระท่องเทีย่ว หรอื พกัผ่อน ทีเ่มอืงลาส เวกสั ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไม่มบีรกิารรถโคช้ 

ส าหรบัคณะ) - ทา่นสามารถเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัร ์เสรมิ เพือ่ทอ่งเทีย่ว อุทยานแหง่ชาตแิกรนด ์

แคนยอน (GRAND CANYON NATIONAL PARK) ** แพ็คเกจโดยรถโคช้ ราคาประมาณ 180 

เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) แพ็คเกจโดยเฮลคิอปเตอรเ์พือ่ชมแกรนด ์แคนยอน จากมุมสูง 



 

 

ราคาประมาณ 300 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) กรณุาแจง้กบัหวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 

วนั ก่อนถงึวนัเดนิทางไปแกรนด ์แคนยอน และจ าเป็นจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางร่วมเฮลคิอปเตอรล์ า

เดยีวกนั 6-8 ทา่น ขึน้อยูก่บัเฮลคิอปเตอรล์ าทีว่า่งอยู ่และ หวัหนา้ทวัรอ์าจไมส่ามารถรว่มเดนิทาง

เพือ่ดูแลคณะได ้โดยหวัหนา้ทวัรจ์ะตอ้งดูแลคณะส่วนมากก่อน (คณะใหญ่) จะรวมบรกิารรถ

รบัสง่ไปยงัจดุเขา้อทุยาน ราคา และ รายละเอยีด เงือ่นไข อาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาตรวจสอบ

กอ่นทุกคร ัง้ ส าหรบัทา่นทีซ่ือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมินี ้** เพือ่ชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิีย่ ิง่ใหญ่

แห่งหนึง่ของโลก ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1979 อทุยานแห่งชาตแิกรนด ์แคนยอน ถูกคน้พบเมือ่ปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดยีวกับทีอ่เมรกิา

ประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกดิขึน้โดยอทิธพิลของแม่น ้าโคโลราโดไหลผ่านทีร่าบสงู ท าใหเ้กดิการสกึ

กรอ่นพังทลายของหนิเป็นระยะเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ตอ่มาพืน้โลกเริม่ยกตัวสงูขึน้ อนัเนือ่งมาจากแรงดัน

และความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้ื้นโลก ท าใหเ้กดิการเปลีย่นรูปและกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ่

ไพศาล การยกตัวของแผ่นดนิท าใหท้างทีล่ าธารไหลผ่านมคีวามลาดชันและน ้าไหลแรงมากขึน้ พัดเอา

ทรายและตะกอนไปตามน ้าเกดิการกดัเซาะลกึลงไปทลีะนอ้ยๆในเปลอืกโลก วัดจากขอบลงไปถงึกน้หบุเหว

กว่า 1 ไมล์ ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลกึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อใหเ้กดิ

หนิแกรนติและหนิชัน้แบบต่างๆ พืน้ดนิทีเ่ป็นหนิทรายถกูน ้าและลมกดัเซาะจนเป็นร่องลกึ สลับซบัซอ้น สงู 

ต ่า นานนับลา้นปี เหล่านี้ก่อใหเ้กดิความงดงาม และ ความน่าอัศจรรย ์ทางธรรมชาตขิึน้ทีน่ี่  ** กรณีที่

ท่านซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิ เพือ่ท่องเทีย่ว อุทยานแห่งชาตแิกรนด ์แคนยอน ** เดนิบน สกาย 

วอลค์ (SKY WALK) ** บรเิวณนีท้่านจ าเป็นตอ้งฝากของไวท้ีช่่องบรกิาร (ล็อคเกอร)์ ทีท่าง

อุทยานฯเตรยีมไวร้องรบั รวมไปถงึโทรศพัทม์อืถอื และ กลอ้งถา่ยภาพ กรณีทีต่อ้งการถา่ยภาพ 

จะมบีรกิารของอทุยานฯโดยสามารถเลอืกซือ้เฉพาะภาพทีท่า่นชืน่ชอบได ้** ซึง่เป็นกระจกแกว้รูป

ตัวย ูยืน่ออกมาจากหนา้ผา เหมอืนทา่นไดเ้ดนิอยูบ่นอากาศซึง่บรเิวณนี้จะสงูจากพืน้แมน่ ้าประมาณ 1,200 

เมตร   ** กรณีทีท่า่นซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิ เพือ่ทอ่งเทีย่ว อุทยานแหง่ชาตแิกรนด ์แคนยอน ** 

น าท่าน ผ่านชม เขือ่นฮูเวอร ์หรอื ฮูเวอร ์แดม (HOOVER DAM) และรูจั้กในชือ่ โบลเดอร์ แดม 

(BOULDER DAM) หรือเขือ่นหนิยักษ์ เป็นเขือ่นคอนกรีตรูปโคง้กึง่ถ่วงน ้าหนัก (ARCH-GRAVITY DAM) 

ในบรเิวณแบล็ก แคนยอนของแมน่ ้าโคโลราโด บนชายแดนของรัฐแอรโิซนาและรัฐเนวาดา เขือ่นสรา้งขึน้

ระหวา่ง ค.ศ. 1931-1936 ระหวา่งชว่งภาวะเศรษฐกจิตกต ่าครัง้ใหญแ่ละเปิดใชง้านวันที ่30 กนัยายน ค.ศ. 

1935 โดยประธานาธบิดแีฟรงคลนิ ดี. รูสเวลต ์การก่อสรา้งเกดิจากความพยายามของคนงานมากกว่า 

1,000 คน และคร่าชวีติคนไปมากกว่า 100 คน มขีอ้ถกเถยีงว่าชือ่เขือ่นตัง้ตามประธานาธบิดเีฮอรเ์บริต์ ฮู

เวอร ์ตัง้แตร่าว ค.ศ. 1900 มกีารส ารวจความเป็นไปไดท้ีจ่ะรองรับเขือ่นทีค่วบคมุอทุกภยั ท าการชลประทาน 

และผลติไฟฟ้าพลังน ้าทีแ่บล็ก แคนยอนและบรเิวณรอบๆ โบลเดอร ์แคนยอน ใน ค.ศ. 1928 คองเกรส

อนุมตัโิครงการ การประมลูเพือ่สรา้งเขือ่นไดรั้บการสนับสนุนจากกลุ่มบรษัิทเรยีกวา่ ซกิซ ์คอมพานีส ์(SIX 

COMPANIES, INC.) เริม่สรา้งเขือ่นในตน้ปี ค.ศ. 1931 โครงสรา้งคอนกรีตขนาดใหญ่นี้ยังไม่เคยมกีาร

สรา้งมาก่อน และเทคนิคการสรา้งบางเทคนิคยังไม่ไดรั้บการพิสูจน์ อากาศรอ้นจัดช่วงฤดูรอ้นและ

สาธารณูปโภคที่ขาดแคลนบรเิวณก่อสรา้งท าใหเ้กดิความยากล าบาก แมก้ระนัน้ กลุ่มบรษัิทซกิซ ์คอม

พานสีส์ง่มอบเขือ่นใหรั้ฐบาลในวันที ่1 มนีาคม ค.ศ. 1936 เกนิก าหนดเดมิถงึ 2 ปี เขือ่นฮเูวอรฯ์ กกัน ้าจาก

ทะเลสาบมีด้ ซึง่เป็นแหลง่กกัเก็บน ้าทีม่ปีรมิาตรมากทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิา เขือ่นตัง้อยูบ่รเิวณใกลเ้มอืงโบล

เดอร ์ซติ ีรัฐเนวาดา เมอืงทีเ่ดมิสรา้งเพือ่ใหค้นงานก่อสรา้งเขือ่นอาศัยราวๆ 30 ไมล ์ทางทศิตะวันออก

เฉียงใตข้องลาส เวกัส เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเขือ่นนี้สามารถสรา้งพลังงานใหส้าธารณูปโภคทัง้

สาธารณะและสว่นตัวในรัฐเนวาดา แอรโิซนา และแคลฟิอรเ์นีย ทัง้หมด  - หรอืใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ 

ศนูยก์ารคา้ เอาทเ์ล็ท ภายในเมอืงมากมาย หรอื เลอืกเสีย่งโชคตามอธัยาศยั และในยามค ่าคนื ทา่น

สามารถท่องราตรเีมอืงลาส เวกัส โดยการเดนิเล่นที่ถนนสตรปิ (STRIP) หรือพบกับการแสดงโชว์ของ

โรงแรมตา่งๆ ซึง่แตล่ะโรงแรม ก็จะแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยูก่บัคอนเซป็ทข์องโรงแรม 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั EXCALIBUR HOTEL AND CASINO , LAS VEGAS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เมอืงลาส เวกสั - เมอืงบารส์โตว ์- บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงเฟรนโน   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงบารส์โตว ์(BARSTOW) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่ส าคัญ มีทางหลวงหลายสายรวมถึง 

INTERSTATE 15 , INTERSTATE 40 , CALIFORNIA STATE ROUTE 58 และ U.S. ROUTE 66 รวมตัว

อยูใ่นเมอืง เป็นทีต่ัง้ของสถานรีถไฟขนาดใหญท่ีเ่ป็นของ  



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท (BARSTOW TANGER OUTLETS) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า ในราคาตรงจาก

โรงงาน อาทเิชน่ 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 30 นาท)ี เมอืงในรัฐ

แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมอืนใหมห่มด รถเมลจ์อด

ป้ายตรงเวลา อาคารสูงสุดไม่เกนิ 20 ชัน้ จงึไม่บดบังทวิทัศน์ที่นี่ ในฐานะเมอืงใหม่จงึมคีวามเป็นเมอืง

ส าหรับมนุษย์เดนิดนิมากกว่าหุ่นยนต์ ในขณะที่ชาวลอส แองเจลสิ และชาวซาน ฟรานซสิโก ซึง่มอง

ชาวเมอืงเฟรสโน ทีอ่ยูร่ะหว่างเมอืงทัง้สองนี้เป็นเรือ่งตลก และ ค่อนขา้งดูแคลนชาวเมอืงเฟรสโนว่ารอ้น

เหมอืนนรกไมม่อีารยธรรมไมม่ชีวีติกลางคนื ทา่นจะไดส้มัผัสกบัอกีหนึง่บรรยากาศของชนบทอเมรกิา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN FRESNO SOUTH , FRESNO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก เมอืงเฟรนโน - เมอืงซาน ฟรานซสิโก - ยอดเขาทวนิพคี - เซเวน่ ซสิเตอร ์- พาเลซ ออฟ 

ไฟน ์อารท์ - สะพานโกลเดน เกต - ถนนลอมบารด์ - ท่าเรอืเพยีร ์39 - ลอ่งเรอืชมอา่ว

ซานฟราน ซสิโก - เกาะอลัคาทรสั - ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ - ทา่อากาศยานนานาชาตซิาน 

ฟรานซสิโก เมอืงซาน ฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาน ฟรานซสิโก (SAN FRANCISCO) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา มปีระชากรประมาณ 808,976 คน ซึง่เป็นเมอืงทีม่คีวาม

หนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวซาน ฟรานซสิโก ชาวยุโรปกลุ่มแรก

ที่มาตัง้รกรากในซานฟรานฯ คือชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 เมืองมีชื่อว่า เซนต์ฟรานซสิ (ST. 

FRANCIS) ภายหลังจากชว่งยคุตืน่ทองในปี ค.ศ. 1848 ท าใหป้ระชากรในซานฟรานฯเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว 

และเมอืงเตบิโตอยา่งมาก ถงึแมว้า่ซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผน่ดนิไหวและไฟไหมข้นาดใหญ่ในชว่งปี 

ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลับฟ้ืนตัวไดอ้ย่างรวดเร็ว และไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงส าคัญเมอืงหนึง่ในแถบชายฝ่ัง

ตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซานฟรานฯมีลักษณะภูมปิระเทศที่เป็นเขา และมีชายฝ่ังติดกับ

มหาสมทุรแปซฟิิกเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ ่และมชีาวเอเชยีอาศัยทีอ่า่วซานฟรานฯเป็นจ านวนมาก 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาทวนิพคี (TWIN PEAK) จดุชมววิใจกลางเมอืงซาน ฟรานซสิโก จากจดุนีท้า่น

จะไดช้มทัศนียภาพของเมอืงซานฟรานฯแบบ 360 องศา ผา่นชม เซเวน่ ซสิเตอร ์(SEVEN SISTERS) 

หรอื PAINTED LADIES มลีักษณะเป็นบา้นเรอืนเกา่แกส่ไตลว์คิตอเรยีน ตัง้เรยีงรายกัน 7 หลัง อยูร่มิถนน 

STEINER STREET ซึง่เป็นแนวชนั อยูร่ะหว่างบา้นเลขที ่710–720 บา้นเรอืนเหล่านี้โดดเดน่ดว้ยสสีนัแบบ

พาสเทลสวยงามสะดดุทกุสายตาเมือ่แรกพบ ดา้นหนา้จะมสีนามเด็กเลน่ ซึง่ชาวเมอืงและนักทอ่งเทีย่วตา่ง

นยิมมาน่ังพักผ่อนกันบรเิวณนี้ในวันชว่งวันหยุด  น าท่าน ผา่นชม พาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์ (PALACE 

OF FINE ART) สถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตลว์คิตอเรยีน ผสมผสานกับศลิปวัฒนธรรมแบบอเมรกิา 

หนึง่ในสถานทีย่อดฮติที ่HOLLYWOOD นยิมมาถ่ายท าภาพยนตร ์และเป็นสถานที ่ทีช่าวอเมรกิันนยิมมา

ถ่าย PRE WEDDING กันมากที่สุด   น าท่านเดินทางสู่ สะพานโกลเดน เกต  (GOLDEN GATE 

BRIDGE) ความหมายคอื "ประตทูอง" ตอ้นรับทกุทา่นทีม่จีดุมุง่หมายมายงัเมอืงซาน ฟรานซสิโก ท าสถติิ

เป็นสะพานแขวนแห่งแรกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นเสน้ทางสูอ่่าวซาน ฟรานซสิโกและเชือ่มระหว่างซานฟ

รานฯ กับ มารนิ เคาทต์ี ใชง้บประมาณในการสรา้ง 35 ลา้นดอลลารส์หัฐ เริม่กอ่สรา้งเมือ่วันที ่5 มกราคม 

1933 อนัเป็นชว่งสมยัของประธานาธบิดแีฟรงกนิ ด.ี รสูเวลต ์ม ีโจเซฟ สเตราส ์เป็นวศิวกร ฝากฝีมอืบนัทกึ

ไวบ้นสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสแีดงอมสม้ตามสสีัญลักษณ์สขีองเมอืงซานฟรานฯ ที่จะเปล่งแสง

สะทอ้นเมือ่ยามแสงอาทติยต์กกระทบ ความงามทางดา้นวศิวกรรมไดรั้บการยกยอ่งจากสมาคมวศิวกรพล

เรอืนอเมรกิันใหเ้ป็นหนึง่ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกจนท าใหก้ลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงซาน ฟรานซสิ

โกแห่งนี้  น าท่าน ผา่นชม ถนนลอมบารด์ (LOMBARD STREET) เป็นถนนทีไ่ดช้ ือ่ว่าคดเคีย้วทีสุ่ด

แห่งหนึง่ของโลก ตัง้อยูร่ะหว่าง JONES STREET และ HYDE STREET มลีักษณะเป็นถนนทีค่ดเคีย้วแบบ

โคง้หักศอกอยูบ่นเนนิชนั มทีัง้หมด 8 โคง้ เป็นโคง้ชว่งสัน้ๆ และแคบมาก การเดนิรถจะเดนิรถทางเดยีว 

จากบนเนนิเขาลงสูด่า้นลา่ง รอบขา้งของถนนเสน้นีจ้ะเป็นบา้นเรอืนอนัสวยหรสูไตลว์คิตอเรยีน มกีารประดับ

ประดาถนนดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงามตามฤดูกาล โดยดา้นบนสดุของถนนเสน้นี้จะสามารถมองเห็นววิ

ของอา่วซาน ฟรานซสิโก , สะพานเบย ์และ คอยน์ ทาวเวอร ์ไดอ้ยา่งสวยงาม 



 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืเพยีร ์39 (PIER 39) ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงซานฟรานฯ 

อยู่ตรงกลางระหว่าง สะพานโกลเดน เกต (GOLDEN GATE BRIDGE) และ สะพานเบย ์(BAY BRIDGE) 

เนื่องดว้ยเมอืงซานฟรานฯเป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ตดิกับมหาสมุทรแปซฟิิก ในอดตีจงึมที่าเรือเพือ่ขนส่งสนิคา้

มากมายโดยมตีัวเลขก ากบัตัง้แต่ PIER 1 ไปเรือ่ยๆ แต่ดว้ยเหตุผลทีท่่าเรอืเพยีร ์39 แห่งนี้ มชี ือ่เสยีงโด่ง

ดังเป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วมากทีส่ดุ อาจเป็นเพราะอยูใ่นท าเลทีต่ัง้ทีส่วยงามเหมาะสม ท าใหปั้จจุบัน

เป็นยา่นชอ้ปป้ิง และ รา้นอาหารตา่งๆมากมาย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก ผา่นชม ความยิง่ใหญ่และสวยงามของ สะพานโกลเดน เกต 

(GOLDEN GATE BRIDGE) จากมมุใกล ้และ มมุไกล ผา่นชม เกาะอลัคาทรสั (ALCATRAZ) เกาะที่

เคยเป็นทีค่มุขงันักโทษอเมรกิาในอดตี ตัง้อยูก่ลางทะเลบรเิวณรมิอา่วซานฟรานฯ ใกลก้นัจะเป็น ฟิชเชอร์

แมน วารฟ์ (FISHERMAN’S WHARF) หรือรูจ้ักกันในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าว

ซาน ฟรานซสิโก และ สะพานโกลเดน เกต (GOLDEN GATE BRIDGE) ทีน่ี่จงึมรีา้นอาหารทะเลสดๆไวร้อ

ตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วมากมาย  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซสิโก เมอืงซาน ฟรานซสิโก 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซสิโก เมอืงซาน ฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา - 

ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง 

00.35 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ 

CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบนิที่ CX893 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง 45 นาท ี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วนัทีแ่ปด ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                                                                                                                                                    

07.45 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮ่องกง ** เพือ่เปลีย่น

เครือ่ง **   

09.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX619 ** ใช้เวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 5 นาที 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.20 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

  

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

19-26 กมุภาพนัธ ์

2562 

19FEB CX616 BKK-HKG 

06.30-10.15 

19FEB CX884 HKG-LAX 

12.45-09.10 

25FEB CX893 SFO-HKG 

00.35-07.45+1 

26FEB CX619 HKG-BKK 

09.10-11.20 

72,999 72,999 72,999 12,999 55,999 



 

 

19-26 มนีาคม 2562 

19MAR CX616 BKK-HKG 

06.30-10.15 

19MAR CX884 HKG-LAX 

12.45-10.10 

24MAR CX873 SFO-HKG 

23.50-06.00+2 

26MAR CX619 HKG-

BKK 09.10-11.20 

73,999 73,999 73,999 12,999 56,999 

09-16 เมษายน 2562 

09APR CX616 BKK-HKG 

06.40-10.25 

09APR CX884 HKG-LAX 

12.55-10.50 

15APR CX851 SFO-HKG 

01.00-07.05+1 

16APR CX705 HKG-BKK 

08.00-10.05 

79,999 79,999 79,999 12,999 62,999 

14-21 พฤษภาคม 2562 

14MAY CX616 BKK-HKG 

06.40-10.25 

14MAY CX884 HKG-LAX 

12.55-10.50 

20MAY CX873 SFO-HKG 

00.30-06.10+1 

21MAY CX705 HKG-BKK 

08.00-10.05 

74,999 74,999 74,999 12,999 57,999 

11-18 มถิุนายน 2562 

11JUN CX616 BKK-HKG 

06.40-10.25 

11JUN CX884 HKG-LAX 

12.55-10.50 

17JUN CX873 SFO-HKG 

00.30-06.10+1 

18JUN CX705 HKG-BKK 

08.00-10.05 

74,999 74,999 74,999 12,999 57,999 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท ** 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS)  

กรณีตอ้งการ UPGRADE เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (PREMIUM ECONOMY) หรอื ชัน้ธุรกจิ (BUSINESS CLASS) จ าเป็นออกบัตร

โดยสารใบใหมแ่ยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร ์ไมร่วมตั๋ว (JOIN LAND) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญก่อนออก

บตัรโดยสาร กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้วา่คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม ่

 คา่ภาษีน ้ามนั และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักแตล่ะชิน้ไมเ่กนิ 23 กก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 



 

 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น 

TRIPLE วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ

โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอบุัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่

เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 3 USD.) 

 คาทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 3 USD.) 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวน เป็น

เงนิไทยประมาณ 1,480 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั (INFANT) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมดั

จ าคร ัง้แรก) 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

30,000 บาท คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท รวมเป็น 

ทา่นละ 38,000 บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 30,000 บาท) ภายใน 1 วนั หลังจากวัน

จอง ตัวอยา่งเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันถัดไปก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีด

เดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (WAITING LIST) ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพี

เรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของ

ทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าให ้

ทางบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่ว

สละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์

ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรือ

เอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร

แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณี

ใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ



 

 

ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตั

ฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 30-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตาม

จรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ท ีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า CHARTER FLIGHT หรอื EXTRA FLIGHT กับ

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเย่นตท์ุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (SINGLE) , หอ้งพัก

แบบหอ้งคู ่2 ทา่น (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะ

ไมต่ดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (TWIN/DOUBLE) และ 

หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (SINGLE) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จาก

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โดยสว่นใหญต่ามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น (TWIN/DOUBLE) มลีักษณะเป็นเตยีงใหญ ่2  

เตยีง (2 QUEEN BED) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) ก็จะมลีักษณะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตยีง (2 

QUEEN BED) เชน่กนั ไมม่เีตยีงเสรมิดว้ยเงือ่นไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภยัของ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักทีห่า้มสบูบุหรี ่(NON SMOKING ROOM) โดยทาง

โรงแรมจะตดิตัง้อุปกรณ์ดักจับควันไวใ้นหอ้ง กรณีที่มกีารลักลอบสูบบุหรี่ในหอ้งพัก และ ถูกตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พัก

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ปรับกบัโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรยีญดอลลา่หส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ตอ่ครัง้ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 

1. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จ าเป็นตอ้งด าเนนิการตรงกบัสถานทตูอเมรกิาประจ าประเทศไทย เทา่นัน้ (ยังไม่

ผา่นตัวแทนรับยืน่) โดยสถานทตูมทีี ่เชยีงใหม ่และ กรงุเทพฯ ทา่นตอ้งการยืน่และสมัภาษณ์ทีใ่ด ใหแ้จง้ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง

ทัวร์ กรณีด าเนินการแลว้ หากตอ้งการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศ

สหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 

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

เปิดสมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วชว่งเวลาบา่ย กรณีทีท่า่นไมส่ะดวกสมัภาษณ์ชว่งวัน และ เวลาใดบา้ง กรณุาแจง้กบัเจา้หนา้ที ่ตัง้แต่

ขัน้ตอนการจองทัวร ์(ผูส้มัครทกุทา่นจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี) 

3. ส าหรับวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ไม่มกีารยืน่เอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยืน่เอกสาร และ 

สมัภาษณ์ เป็นครอบครัว หรอื รายบคุคล ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ และสถานทตูจะพจิารณาวซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล 



 

 

4. กรณีทีท่า่นตอ้งการยืน่วซีา่เร็วทีส่ดุ และคณะยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น) สามารถท าไดโ้ดยให ้

ทา่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอรม์กรอกเพือ่ขอยืน่วซีา่

ท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางหนา้แรก แจง้ช่วงวัน เวลา ที่ท่านสะดวกไปสัมภาษณ์กับทาง

เจา้หนา้ที ่หลังจากช าระเงนิประมาณ 10 วันท าการ เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่จะตอิตอ่กลับเพือ่ใหท้า่นเลอืกควินัดหมายตามวัน และ 

เวลาทีท่า่นสะดวก กรณีคณะไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้(ยังมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น) ทางบรษัิทจะ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหท้า่นได ้ไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ไมว่า่ทา่นจะไดรั้บอนุมัตวิซีา่อายเุทา่ไหร่ก็ตาม เชน่ ทา่นจองคณะเดนิทางวันที ่1-9 ต.ค. และทา่นยนืยันจะยืน่วซีา่กอ่น

คณะคอนเฟิรม์ แตเ่มือ่ถงึก าหนดออกบตัรโดยสาร คณะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้และทา่นไดรั้บอนุมัตวิซีา่เพยีง 1-9 ต.ค. (9 

วัน ไมใ่ช ่10 ปี) น่ันหมายถงึทา่นจ าเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม ่และ มคีา่ใชจ้า่ยใหมอ่กีครัง้ เป็นตน้  

5. การอนุมัตวิซีา่ไมส่ามารถการันตไีด ้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ โดยสถานทตูจะพจิารณาเป็นรายบคุคล ไมส่ามารถ

ยนืยันไดว้า่ทกุทา่นจะไดว้ซีา่อาย ุ10 ปี  

6. กรณีตอ้งการเลือ่นการนัดสัมภาษณ์วซีา่ เนื่องจากตดิธุระเรง่ดว่นกะทันหัน สามารถท าได ้1 ครัง้ และ ตอ้งด าเนนิการกอ่นถงึวัน

นัดสัมภาษณ์วซี่า ทีจ่ะมาถงึ 5 วันท าการ เท่านั้น นอกเหนือจากที่กล่าวมาขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านจ าเป็นตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 

7. หลังจากสมัภาษณ์วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ สถานทตูจะเก็บรักษาเลม่หนังสอืเดนิทางของทา่นไวท้ีส่ถานทตูประมาณ 7 วัน ท าการ และ

ส่งกลับคืนใหท้่านทางไปรษณีย ์ดังนั้น ท่านจ าเป็นตอ้งกรอกที่อยู่ปัจจุบันใหช้ัดเจน เพราะหากที่อยู่ไม่ชัดเจนเล่มหนังสอื

เดนิทางทีส่ถานทตูสง่คนืทา่น อาจตอ้งถูกสง่กลับเขา้ไปยังสถานทูตตามเดมิ และจ าเป็นจะตอ้งสง่อเีมล (เท่านัน้ ไม่มบีรกิาร

โทรศัพทต์ดิตอ่) แจง้ความประสงค ์และ ยนืยันตัวตนตอ่สถานทตูซึง่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 30 วันท าการเป็นอยา่งนอ้ย 

โดยสถานทตูจะนัดวัน และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเลม่หนังสอืเดนิทางดว้ยตัวผูส้มัครเองอกีครัง้ทางอเีมล 

8. กรณีที่ผูส้มัครตอ้งการยืมหนังสือเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้หรือ จ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดนิทาง ระหว่างขัน้ตอนการ

พจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานส าคัญทีย่นืยันไดว้า่ทา่นจ าเป็นจะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางจรงิๆ ให ้

ทางสถานทูตพจิารณาในวันสัมภาษณ์ทันทีเท่านั้น หากยืน่ไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอคนืเล่ม

หนังสอืเดนิทางกระทันหันได ้ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้  

9. ทีผ่า่นมาโดยสว่นใหญส่ถานทตูจะอนุมัตวิซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหส้ าหรับทา่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย วซีา่มอีาย ุ

10 ปี (แตส่ามารถพ านักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมอืงก าหนดเท่านัน้ ไม่เกนิ 3 หรือ 6 เดือน) แต่

ตัง้แต ่มกราคม 2561 ทีผ่า่นมา สถานทตูฯออกมาตราการใหม ่วา่จะพจิารณาอายวุซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล ไมส่ามารถยนืยันไดว้า่จะ

ไดว้ซีา่อายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดรีะยะเวลาชว่งทีต่อ้งการจะเดนิทางก็เกดิขึน้ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลยพนิิจของสถานทูต

เทา่นัน้ 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา

เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบ

เหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื

เดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ 

หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



 

 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน 

คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้

ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจ

ไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนด

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
 

การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีท่างบรษัิทสง่ให ้ ใหล้ะเอยีด

ครบถว้น เขยีน หรอื พมิพเ์ป็นภาษาไทย 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(เป็นภาษาองักฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่ส าเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบบัจรงิมา 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้หนา้ทีข่องสถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี ตามวนั เวลาทีส่ถานทตูนดัหมายเทา่น ัน้ 

และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ 

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่ าเป็นตอ้งถา่ยส าเนา 

เพือ่แสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ์ ดงันี ้

1. หนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ คงเหลอือายุใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั 

และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ (กรณีทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 X 2 นิว้ ขนาดเทา่กนัทกุดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็น

พืน้สขีาวเทา่น ัน้  

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรปูถา่ย ท ัง้นีอ้ยูท่ ีด่ลุยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแวน่สายตา 

- หา้มสวมเครือ่งประดับ 

- รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน  

- ไมเ่ป็นรปูเดยีวกนักบัวซีา่ทีเ่คยไดรั้บแมจ้ะยังไมเ่กนิ 6 เดอืน ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถา่ยใหม ่

- หา้มถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ไมส่ามารถใชไ้ด ้

3. บตัรประชาชน  

4. ทะเบยีนบา้น 

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

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

7. ใบมรณะบตัร สาม/ีภรรยา เพือ่ยนืยันสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 

8. สตูบิตัร กรณีเด็กมอีายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  

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



 

 

- เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดนิทางกบับุคคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่และใหร้ะบวุ่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบุ

ชือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรือ

อ าเภอทีพ่ านักอยู ่และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว มารดา ลงนาม

ตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรือ

อ าเภอทีพ่ านักอยู ่และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว บดิา ลงนามตอ่

หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานการรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผู ้

นัน้ เชน่ ส าเนาใบหยา่ พรอ้มทัง้บนัทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บนัทกึสลักหลักใบหยา่  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ืน่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต ้การดแูลของผูนั้น้ เชน่ หนังสอืรับรองบตุรบญุ

ธรรม 

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 และพี

เรยีดวันทีจ่ะเดนิทาง) แคย่นืยันต าแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเทา่นัน้ หากตอ้งการระบ ุจะตอ้งระบใุหถ้กูตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง จะตอ้ง

ออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 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 าลังศกึษาอยูร่ะดับชัน้ใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงนิ สถานทตูพจิารณาเฉพาะบญัชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(SAVING) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอืในบญัช ีไม 

ต ่ากว่า 1 แสนบาท โดย ใชส้มุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(BOOK BANK) เตรยีมไปในวันสัมภาษณ์ เกีย่วกับ

บัญชีฝากประจ า (FIXED) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านจ าเป็นตอ้งเตรียมบัญชีออมทรัพย์ (SAVING) เป็นหลักเท่านั้น  

สามารถใช ้สมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(BOOK BANK) ไดห้ากมรีายการ การท ารายการยอ้นหลังไป 6 เดอืน 

ทุกเดือน หากขา้มเดือนใดเดือนหนึ่งไปในสมุด หรือมีรายการไม่ครบเนื่องจากไม่ไดอ้ัพเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอ สเตทเมน้ 

(STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุอาย ุ70 ปีขึน้ไป จ าเป็นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบวุา่ “สขุภาพ 

รา่งกายแข็งแรง สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพส าหรับผูส้งูอายโุดยเฉพาะ ส าหรับผูส้งูอายุ

ในกรณีนี้ทางสถานทตูฯ อาจตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิขึน้อยูใ่นดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูฯ 

13.ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมกีารขอเรยีกดหูนังสอืเดนิทางของทา่น หลังจากทีค่ณะเดนิทางกลับมาแลว้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิ 

ความไมส่ะดวกแกท่า่นได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไมส่ะดวกในสว่นนี้ และโปรดปฏบิตัติาม เพือ่การขอวซีา่ในครัง้ตอ่ไป 

14.การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นัน้ ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทางสถานทตู ซึง่ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมี

ความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืน

คา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่จ าเป็นตอ้งช าระคา่บรกิาร และ คา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

 

 

หลงัเขา้รบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7 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 ์เพือ่เขา้สูถ่นน

วทิย ุเดนิผา่นโรงแรม PLAZA ATHENEE และ อาคาร ALL SEASON PLACE ประมาณ 500 เมตร จะถงึ

สะพานลอย สถานทตูจะอยูห่นา้สะพานลอยแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑตูอเมรกิาทา่นจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิา

เพือ่สมัภาษณ์วซีา่ หากทา่นน าสิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 

• อปุกรณ์ทีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทป

เสยีง/วดิโีอเทปแผน่ซดีMีP3 แผน่ดสิก ์แล็บท็อป หรอือปุกรณ์เลน่เพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหลข่นาดใหญห่รอืกระเป๋าสตางค ์



 

 

• กระเป๋าถอืขนาดใหญแ่ละกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มคัรสามารถ

ถอืกระเป๋าใสใสเ่อกสารทีจ่ าเป็นส าหรับการสมัภาษณ์วซีา่ไดเ้ทา่นัน้ 

• อาหารทกุประเภท (มจีดุจ าหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารวา่งดา้นในสถานทตู) 

• ซองจดหมายหรอืหบีหอ่ทีม่กีารปิดผนกึ 

• บหุรี ่/ ซกิาร ์/ กลอ่งไมข้ดีไฟ / ไฟแชก็ 

• ของมคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 

• อาวธุหรอืวตัถรุะเบดิทกุชนดิ 

รายการทีก่ลา่วมาขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้ อาจมสี ิง่ของอืน่ๆทีห่า้มน าเขา้สถานทตูอกี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั นอกจากโทรศัพทม์อืถอืหนึง่เครือ่งทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทตูอเมรกิาจะไมรั่บฝาก

สิง่ของตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ทา่นจะตอ้งด าเนนิการจัดเก็บสิง่ของเหลา่นัน้ดว้ยวธิอีืน่กอ่นเขา้ไปในสถานทตูผู ้

ตดิตอ่สถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ทา่น

สามารถฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 เครือ่ง ไวก้บัเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัทีห่นา้ประต ูแตส่ถานทตูฯและพนักงานรักษา

ความปลอดภยัจะไมรั่บผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กบัโทรศัพทม์อืถอืของทา่นในขณะที่

ฝากไวก้บัพนักงานรักษาความปลอดภยั ทา่นไมส่ามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามทีนั่ดหมายไว ้หากน าสิง่ของดงัตอ่ไปนีม้า

ดว้ย 

 

ค าแนะน า 

เอกสารทีท่า่นตอ้งยืน่ในวันสมัภาษณ์มดีังนี ้ 

1. ใบยนืยนันัดสมัภาษณ์  

2. ใบยนืยนัแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอืเดนิทางทัง้เลม่ปัจจบุนัและเลม่เดมิทัง้หมดทีท่า่นเคยม ี

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

5. โดยเฉพาะทา่นทีส่มคัรวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ทา่นควรจะเตรยีมหลักฐานการเงนิส าหรับการเดนิทางของทา่นมาดว้ย 

6. ทา่นควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของทา่นในชว่งเวลาทีท่า่นพ านักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่า่นเดนิทางกลับสู่

ประเทศไทยแลว้ 

7. ผูส้มคัรกรณุามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสมัภาษณ์เทา่นัน้ 

 

 


