
 
 
 

 

 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน - สนามบินลอสแอนเจอลิส เมือง
ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา - เมืองลอสแอนเจลิส - กริฟฟิธ พาร์ค - ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน์ - 
ฮอลลวีูด เลอวาร์ด - เบเวอร่ีฮิลส์ - ย่านไทยทาวน์ - เมืองออนแทรีโอ 

08.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ S สายการ
บิน China Airlines เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

10.55 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน China Airlines 
เท่ียวบินท่ี CI834 

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ ** 



15.25 น.   เดินทางถึง สนามบินไต้หวนั เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั ** เพ่ือเปลีย่นเคร่ือง **  

 
16.50 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแอนเจอลิส เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน China 

Airlines เท่ียวบินท่ี CI006  
** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

13.30 น.   เดินทางถึง สนามบินลอสแอนเจอลสิ เมืองลอสแอนเจลสิ ประเทศสหรัฐอเมริกา (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 
5 ชั่วโมง) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองลอสแอนเจลิส (Los 
Angeles) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
รู้จกัในช่ือ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงใน
ศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง และเร่ิมตั้งเป็นเมืองเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 
1850) ลอส แอนเจลิสได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีมีการปะปนของวฒันธรรมมากท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง เน่ืองจากการ
อพยพของคนหลายเช่ือชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และ อเมริกาใต ้เน่ืองจากลกัษณะของอากาศท่ีอบอุ่นสบาย และ
ลักษณะการเป็นอยู่ต่างๆ ช่ือเมืองลอส แอนเจลิส (Los Angeles) มาจากค าว่า โลส อังเคเลส ในภาษาสเปน 
หมายถึง ทูตสวรรคห์ลายองค ์เป็นรูปพหูพจน์ของค าวา่ el ángel ซ่ึงเป็นเพศชาย ช่ือเมืองจึงมีความหมายวา่ "เมือง
แห่งทูตสวรรค์" ลอส แอนเจลิสได้เป็นท่ีรู้จักในฐานะเป็นท่ีตั้ งของฮอลลีวูด และปลายทางของถนนสาย
ประวติัศาสตร์ คือทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66) น าท่านเดินทางสู่ กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) ดว้ย
พื้นท่ีมากกวา่ 4,000 เอเคอร์ ของภูมิประเทศอนัเขียวขจี อีกทั้งยงัเป็นสวนสาธารณะเทศบาลท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 10 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ กริฟฟิธ พาร์ค ไดช่ื้อวา่เป็นสวนสาธารณะท่ีเหมาะส าหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
จากจุดน้ีท่านสามารถ ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กบั ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลวีูดไซน์ (Hollywood Sign) ตั้งอยูบ่นภูเขาลี
ในฮอลลีวูด ฮิลล์บนเขตพื้นท่ีของเทือกเขาซานตาโมนิกา้ ซ่ึงเป็นหน่ึงแลนด์มาร์คยอดฮิตส าหรับผูค้นท่ีแวะเวียน
มายงัเมืองน้ี ป้ายฮอลลีวูดสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกมุมในตวัเมืองลอสแอนเจลิส น าท่านเดินทางสู่ ฮอลลีวูด บู
เลอวาร์ด (Hollywood Boulevard) ไม่มีใครไม่รู้จกัฮอลลีวูดแห่งน้ี สถานท่ีอนัมีช่ือเสียงทางด้านอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และแหล่งบนัเทิงเป็นจ านวนมาก น าท่านเดินทางสู่ เบเวอร่ีฮิลส์ (Beverly Hills) หากพูดถึงยา่นเบเวอร่ี
ฮิลส์ หลายคนคงจินตนาการภาพบรรยากาศอนัหรูหราไฮโซ ไลฟ์สไตล์ของสังคมชั้นสูงข้ึนมาเป็นล าดบัแรก 
แมก้ระทัง่เจา้รหัสไปรษณียข์องท่ีน่ีคือ "90210" ยงัถูกน าเอาไปใช้เป็นช่ือซีร่ียย์อดฮิตของประเทศสหรัฐอเมริกา
อีกดว้ย ท่ีส าคญัท่ีสุดยา่นน้ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเหล่าดาราช่ือดงัมกัมาเป็นประจ า แทบจะเดินกระทบไหล่
กนัไดเ้ลยทีเดียว น าท่านเดินทางสู่ ย่านไทยทาวน์ (Thai Town) เป็นยา่นธุรกิจ การคา้ส าคญัของชาวไทย ในเมือง
ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเดินทางสู่ เมืองออนแทรีโอ (Ontario) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 
นาที) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ทางตะวนัออกของตวัเมืองลอสแอง
เจลิส เป็นส่วนหน่ึงของเขตเมืองลอสแองเจลิส เป็นท่ีตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติออนแทริโอซ่ึงเป็นสนามบิน
ท่ีคึกคกัท่ีสุดทางดา้นการขนส่งสินคา้ เป็นอนัดบัท่ี 15 ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจดัการขนส่งสินคา้จาก
ท่าเรือเมืองลอสแองเจลิสและลองบีช  



เยน็ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
พกัที่  Ontario Airport Hotel, Ontario หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง เมืองออนแทรีโอ - เมืองบาร์สโตว์ - บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เลท็ - เมืองวลิเลีย่ม 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
(California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนยก์ลางการขนส่งท่ีส าคญั มีทางหลวงหลายสายรวมถึง Interstate 15, 
Interstate 40 , California State Route 58 และ U.S. Route 66 รวมตวัอยู่ในเมือง เป็นท่ีตั้ งของสถานีรถไฟขนาด
ใหญ่ท่ีเป็นของ น าท่านเดินทางสู่ บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท (Barstow Tanger Outlets) เป็นเอาท์เล็ทขนาด
ใหญ่ ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมชั้นน า ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, 
Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, 
Samsonite, Kipling และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวิลเลี่ยม (William) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองขนาดเล็กในรัฐแอริโซนา 

(Arizona) เป็นเมืองท่ีตั้งส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เมืองน้ีมีความส าคญัต่อการเดินทางไป
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนไม่น้อย เพราะเป็นเมืองท่ีอยูต่รงทางแยกท่ีจะใชเ้ดินทางไปอุทยานแห่งชาติแก
รนด์แคนยอนพอดี ไม่ว่าจะมาด้วยรถยนต์หรือรถไฟ เรียกได้ว่าคือประตูสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน 
นกัท่องเท่ียวจ านวนมากนิยมแวะพกัท่ีเมืองวิลเลียมก่อนท่ีจะเดินทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน จึงมี
ร้านอาหารและโรงแรมให้นอนพกัมากพอสมควร บรรยากาศเมืองยงัคงไวซ่ึ้งอาคารเก่าแก่ในยคุบุกเบิกตะวนัตก
ของประเทศสหรัฐอเมริกา  

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พกัที่  La Quinta Inn & Suites by Wyndham Williams - Grand Canyon Area, William หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม เมืองวิลเลี่ยม - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ริม - เมืองเพจ - ทะเลสาปโพเวล - เข่ือนเกลน แคนยอน - 
โค้งเกือกม้า แม่น า้โคโลราโด 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่าน เข้าชม อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ริม (Grand Canyon South Rim) เพื่อชมความมหัศจรรย์
ทางธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1979 อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ถูกคน้พบเม่ือปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดียวกบัท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาประกาศเอกราชจากประเทศองักฤษ เกิดข้ึนโดยอิทธิพลของแม่น ้ าโคโลราโดไหลผา่นท่ีราบสูง ท า
ให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินเป็นระยะเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเร่ิมยกตัวสูงข้ึน อัน
เน่ืองมาจากแรงดนัและความร้อนอนัมหาศาลภายใตพ้ื้นโลก ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขา
กวา้งใหญ่ไพศาล การยกตวัของแผน่ดินท าให้ทางท่ีล าธารไหลผา่นมีความลาดชนัและน ้ าไหลแรงมากข้ึน พดัเอา
ทรายและตะกอนไปตามน ้ าเกิดการกดัเซาะลึกลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลงไปถึงกน้หุบเหวกวา่ 
1 ไมล์ ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลึกกวา่สองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหิน
ชั้นแบบต่างๆ พื้นดินท่ีเป็นหินทรายถูกน ้ าและลมกดัเซาะจนเป็นร่องลึก สลบัซับซ้อน สูง ต ่า นานนับล้านปี 
เหล่าน้ีก่อใหเ้กิดความงดงาม และ ความน่าอศัจรรย ์ทางธรรมชาติข้ึนท่ีน่ี (รอบของการเข้าชม อาจเปลีย่นแปลงได้



ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย 
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กบัท่านได้ ทุกกรณ ีเน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพจ (Page) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) อยูท่างตอนบนของรัฐแอริโซนา 

(Arizona) เป็นเมืองตน้น ้ าของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เน่ืองจากแม่น ้ าโคโลราโดจะไหลผ่านจากเมือง
เพจ ลงไปยงัอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เมืองน้ีเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย เก่ียวกบั
แม่น ้ าโคโลราโด น าท่าน เข้าชม โค้งเกือกม้า แม่น ้าโคโลราโด (Horseshoe Bend) บนหน้าผาสูงกว่า 1,000 ฟุต 
หรือราวๆ 300 เมตร (รอบของการเข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ ทุกกรณ ี
เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด) น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั ทะเลสาปโพเวล 
(Lake Powell) เหนือ เข่ือนเกลน แคนยอน (Glen Canyon Dam) ท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนปีละกว่า 2 ลา้นคน มี
สีสันงดงามจากแร่ธรรมชาติ สร้างข้ึนเพื่อเก็บกักน ้ าและผลิตกระแสไฟฟ้า แม่น ้ าใต้เข่ือนแห่งน้ีคือแม่น ้่ า
โคโลราโดซ่ึงจะไหลผา่นโคง้เกือกมา้ แม่น ้าโคโลราโด ไปจนถึงแกรนดแ์คนยอน ก่อนจะไหลต่อไปยงัทะเลสาป 
เลคมีด (Lake Mead) เหนือเข่ือนฮูเวอร์ แดม (Hoover Dam) 

เยน็  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารสไตล์เอเชีย) 
พกัที่  Hyatt Place, Page หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี่  เมืองเพจ - แอนเทอโลป แคนยอน -  อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน - หินแดง - ฮูดู 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่าน เข้าชม แอนเทอโลป แคนยอน (Antelope Canyon) ภูเขาหินทราย (Sandstone) ท่ีมีร้ิวลวดลายสวยงาม ซ่ึง
เกิดจากการมีน ้ าหลากกัดเซาะหินมานานนับล้านๆ ปี เม่ือฝนตกจะมีน ้ าท่วมทะลักเข้ามาในตวัแคนยอน จน
ก่อให้เกิด แอนเทอโลป แคนยอน ดงัท่ีปรากฏในปัจจุบนั เป็นแคนยอนท่ีมีผูนิ้ยมเขา้ชม และ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
กบัความสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศสหรัฐอเมริกา (รอบของการเข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหน่ึงให้กบัท่านได้ ทุกกรณ ีเน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด)  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 น าท่าน เข้าชม อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park) ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องรัฐยูทาห์ 

(Utah) ภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน เป็นหน้าผาสูง อยูเ่หนือระดบัน ้ าทะเลถึง 8000-9000 ฟุต 
(2400-2700 เมตร) ขณะท่ีแกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) สูงเพียง 7000 ฟุต เท่านั้น เป็นความมหัศจรรย์ท่ี
ธรรมชาติรังสรรค์ข้ึนมา ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เม่ือ 60 ล้านปีมาแล้วท่ีบริเวณน้ีอยู่ใต้ผืนน ้ าเม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลกผืนแผน่ดินท่ีราบสูงก็ถูกยกตวัข้ึน และเกิดการกดัเซาะอยา่งรุนแรงบริเวณชั้นหินจน
ก่อเกิดเป็นเสาดินและหินมากมายก่ายกองในหุบเขาท่ีสูงถึง 2,800 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง เน่ืองจาก
สถานท่ีน้ีอยู่ตอนปลายของแกรนด์แคนยอน ทั้งท่ีจริงๆ ไม่ใช่เป็นแคนยอน เพราะไม่ใช่ภูเขาท่ีถูกกดัเซาะดว้ย
แม่น ้ า แต่ชาวอินเดียนเรียกท่ีน่ีวา่ "หินแดง" หรือ "Red Rock" แต่ไม่วา่ใครก็ตามท่ีมายนือยูบ่นหนา้ผาและมอง
ไปในหุบกวา้งน้ีก็จะเห็นภาพเสาหินรูปร่างต่างๆนานา ซ่ึงเราจินตนาการว่าน่ีคือเสาหินรูปตุ๊กตาอินเดียนแดง 
อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนเปรียบได้กับสถานท่ีจดัแสดงแสงสีธรรมชาติ ด้วยรูปลกัษณ์และสีของหินท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแสงของวนั และ เวลา ข้ึนอยูก่บัการหกัเหของแสง การเดินทางเขา้มาชมความงามน้ีจึง



เร่ิมไดต้ั้งอรุณรุ่งของวนัไปจนกระทัง่พระอาทิตยข้ึ์น ท่ี ท่ีราบสูงอควาริอุส (Aquarius Plateau) และจุดชมพระ
อาทิตยต์กท่ีซนัเซ็ตพอยต ์(Sunset Point) เอกลกัษณ์ของอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน คือ แท่งหินยอดแหลมๆ 
เรียกวา่ ฮูดู (Hoodoos) ท่ีข้ึนเรียงกนัเป็นแนว มีรูปร่าง รูปทรงแปลกประหลาด ต านานของพวกอินเดียนแดงกล่าว
วา่ แท่งหินเหล่าน้ีเกิดจากมนุษยท่ี์ตอ้งค าสาปกลายเป็นหินไบรซ์แคนยอน ประกอบดว้ยหินทรายสลบัหินดินดาน 
ตั้งแต่ยุคครีเทเชียสถึงช่วงตน้ของมหายุคซีโนโซอิก ตกสะสมตวัในสภาพแวดล้อมแบบทะเลสาบขนาดใหญ่ 
จนกระทัง่น ้ าต้ืนข้ึนเร่ือยๆ เป็นเวลาหลายลา้นปี ท าให้เร่ิมมีการกร่อนของแม่น ้ าท่ีไหลผา่นชั้นหิน ร่วมกบัการยก
ตวัของพื้นดินขณะเกิดเทือกเขาร็อกก้ี (70-50 ลา้นปีก่อน) จากนั้นก็มีการยกตวัของเปลือกโลกอีกคร้ัง และท าให้
เกิดท่ีราบสูงโคโลราโดเม่ือ 16 ล้านปีก่อน การยกตวัท าให้หินเร่ิมมีการแตกตามแนวด่ิง ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการถูก
กร่อน จนกลายเป็นแท่งเสาหินสวยงามในปัจจุบนั สีน ้ าตาลแดง สีชมพู และสีแดงไดจ้ากแร่ฮีมาไทต ์(Hematite) 
ซ่ึงมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ ส่วนสีเหลือได้จากแร่ลิโมไนต์ (Limonite) ส่วนสีม่วง ได้จากแร่ไพโรลูไซต ์
(Pyrolusite) หินแต่ละชั้นมีความทนทานต่อการกร่อนแตกต่างกนั ท าให้เสาหินมีลกัษณะเป็นปลอ้งๆ และเวา้ตรง
ส่วนท่ีหินผุพงัง่าย (รอบของการเข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ ทุกกรณ ี
เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด) 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง)  
พกัที่  Best Western Plus Ruby's Inn หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า เมืองเพจ - อุทยานแห่งชาติไซออน - หุบเขาไซออน - เมืองลาสเวกสั - ถนนสตริป 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาท่าน เข้าชม อุทยานแห่งชาติไซออน (Zion National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือปี พ.ศ. 2452 ประธานาธิบดี William Howard Taft ได้ประกาศบริเวณน้ีให้เป็น 
National Monument เพื่ออนุรักษ์พื้นท่ีหุบเขา ภายใต้ช่ือว่า Mukuntuweap National Monument ต่อมาใน พ.ศ. 
2461 Acting Director จาก National Park Service ท่ีก่อตั้งข้ึนใหม่ไดเ้ปล่ียนช่ืออุทยานเป็น Zion เน่ืองจากช่ือเดิม
ไม่เป็นท่ีนิยมในทอ้งถ่ิน Zion เป็นค าในภาษาฮิบรูโบราณ หมายถึง สถานท่ีหลบล้ีภยั ซ่ึงช่ือน้ีไดรั้บการตอ้นรับ
เชิงบวกมากข้ึนจากสาธารณชน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 United States Congress ไดป้ระกาศให ้
Monument แห่งน้ี เป็น อุทยานแห่งชาติ  จนกระทั่ง  พ .ศ . 2480  Kolob Section ได้ประกาศ Zion National 
Monument แยกต่างหากอย่างเป็นทางการ แต่ได้น ามาผนวกรวมเขา้กบัอุทยานเม่ือ พ.ศ. 2499 อุทยานแห่งน้ีมี
พื้นท่ี 593 ตร.กม. หรือ 370,625 ไร่ มีสถานท่ีส าคญัคือ หุบเขาไซออน (Zion Valley) ซ่ึงยาว 15 กิโลเมตร และลึก 
800 เมตร ตดัผา่น Najavo Sandstone สีแดงโดยเหนือของแม่น ้ าเวอร์จิน เน่ืองจากตั้งอยูท่ี่จุดเช่ือมต่อระหวา่งท่ีราบ
สูงโคโลราโด , Great Basin , และทะเลทราย Mojave อุทยานแห่งน้ีจึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์และ
มี Life Zone ท่ีหลากหลาย (รอบของการเข้าชม อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ 
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ ทุกกรณ ี
เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองในรัฐเนวาดา้ (Nevada) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและคนทัว่โลกใหฉ้ายาวา่เมืองแห่งบาป (Sin City) ลาสเวกสัเป็น
สถานท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตข้ึนมาจากความกา้วหนา้ของกิจการ ธุรกิจการพนนั เป็น



แรงดึงดูดหลกัให้นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มา ต่อมาก็ไดพ้ฒันาไปสู่บริการ ธุรกิจ ใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนย์
แสดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ต่างๆมากมาย ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความหรูหราอลงัการและ
ขนาดใหญ่มากกว่าท่ีใดในโลก จะหาไดค้่อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อนคาสิโนและโรงแรมมารวมตวักนัอยา่งแน่นหนา
ท่ามกลางภูเขาและทะเลทราย น าท่าน ผ่านชม ความสวยงามตระการตา การประชนัป้ายไฟ ป้ายโฆษณา ร้านคา้
แบรนด์เนมและห้างสรรพสินคา้ใหญ่ๆมากมายเรียงรายกนั รวมไปถึงโรงแรมและคาสิโน โดยรอบของ เมือง
ลาสเวกสับน ถนนสตริป (Strip Road) ยามค ่าคืน อิสระให้ท่านเลือกชม น ้ าพุเตน้ระบ าประกอบดนตรีท่ีดา้นหนา้
ของโรงแรมเบลลาจิโอ (Bellagio) , โชวโ์จรสลดั (Treasure Island) , เวนิสจ าลองและน ้ าพุเทียมแห่งโรงแรมเวเน
เช่ียน (Venetian Hotel) ท่ีภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายทอ้งฟ้าคลา้ยการเนรมิตและมีล าคลอง
แบบเวนิสอยูก่ลางโรงแรม ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสิโนระดบัห้าดาวแห่งเมืองลาส เวกสั ท่ีโรงแรม
เดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรือ ศึกษากลยุทธ์พร้อมลองเส่ียงโชคกบัเกมส์พนนัในรูปแบบต่างๆ ตาม
สไตล์ท่ีคุณถนดั เช่น แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต เป็นตน้ โดยทั้งหมดน้ี สามารถเดินถึงกนัไดเ้พราะตั้งอยูบ่น
ถนนเส้นเดียวกนัทั้งหมด คือ ถนนสตริป (Strip Road) ท่ีเป็นถนนสายหลกัของเมืองลาส เวกสัแห่งน้ี (กฏหมายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ห้ามเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เล่นการพนัน หรือ คาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบัติตามกฎโดย
เคร่งครัด) 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
พกัที่ Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก เมืองลาสเวกัส - ป้ายยินดีต้อนรับ สู่เมืองลาสเวกัส - เอาท์เล็ท แอท แทจอน - ถนนสายประวัติศาสตร์ รูท 66 - 
เมืองเฟรสโน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั ป้ายยินดีต้อนรับ สู่เมืองลาสเวกัส (Welcome to Las Vegas - Drive Carefully 

Come Back Soon Sign) ป้ายท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองลาสเวกสัท่ีแทจ้ริง ประตูสู่ความบนัเทิงแห่งเมืองท่ีไม่เคย
หลบัใหล สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1959 จุดท่ีตั้งน้ีอยูช่่วงตน้ของลาสเวกสั บูเลอวาร์ด น าท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท แอท แท
จอน (Outlets Tejon) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน า ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น 
Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, 
Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling เป็ น ต้น  แล ะ อ่ื น ๆ อี กม ากม าย  ผ่ าน ชม  ถนน ส าย
ประวัติศาสตร์ รูท 66 (Route 66 Road) ยาวกว่า 4,000 กิโลเมตร อนัมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกตดัผ่าน 8 รัฐ มี
เร่ืองราวคลาสสิกมากมายเกิดข้ึนบนถนนเส้นน้ี รวมไปถึงโลกภาพยนตก์็น าไปกล่าวถึง และถูกใชเ้ป็นฉากส าคญั
อยู่บ่อยคร้ัง ถนนประวติัศาสตร์เส้นน้ีถูกสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1926 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยมีจุดส้ินสุดท่ี
ทะเลซานตา โมนิกา เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย แต่กาลเวลาผ่านไป เม่ือประเทศสหรัฐอเมริกามีถนน
ไฮต์เวย์มากข้ึน มีระบบทางพิเศษต่างๆ ท่ีสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ก็ดูเหมือนว่า Route 66 Road จะถูกลด
บทบาทลง และมนัถูกถอดออกจากการเป็นถนนเส้นหลกัทางหลวง ในปี ค.ศ. 1985 แต่ก็ยงัมีผูค้นไม่นอ้ยท่ียงัใช้
ถนนเส้นทางน้ีอยู่ เพราะเป็นถนนสายหลัก คู่รักก็ใช้เป็นเส้นทางผจญภยั กลุ่มเพื่อนฝูงใช้เป็นเส้นทางร าลึก
ความหลัง ในบางรัฐบางพื้นท่ีถนนเส้นน้ีก็ยงัมีการอนุรักษ์ไว้และถูกใช้งานอยู่ ยงัคงมีป๊ัมน ้ ามัน โมเต็ล 
ร้านอาหาร เปิดให้บริการอยูบ่า้ง ภาพท่ีเห็นชินตาจากภาพยนตร์หลายๆเร่ือง ภาพคือ ร้านอาหารอนัโดดเด่ียวตั้งอยู่
บนพื้นท่ีทะเลทราย หรือป๊ัมน ้ามนัทรุดโทรม แต่ยงัคงใชเ้ติมน ้ามนัไดอ้ยู ่เป็นมนตเ์สน่ห์อยา่งหน่ึงของถนนเส้นน้ี 
 



กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
(California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนใหม่หมด รถเมลจ์อดป้ายตรง
เวลา อาคารสูงสุดไม่เกิน 20 ชั้น จึงไม่บดบงัทิวทศัน์ท่ีน่ี ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองส าหรับมนุษยเ์ดิน
ดินมากกวา่หุ่นยนต ์ในขณะท่ีชาวลอส แองเจลิส และชาวซาน ฟรานซิสโก ซ่ึงมองชาวเมืองเฟรสโน ท่ีอยูร่ะหวา่ง
เมืองทั้งสองน้ีเป็นเร่ืองตลก และ ค่อนขา้งดูแคลนชาวเมืองเฟรสโนว่าร้อนเหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิต
กลางคืน ท่านจะไดส้ัมผสักบัอีกหน่ึงบรรยากาศของชาวพื้นเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พกัที่ Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด เมืองเฟรนโน - เมืองซานฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค - พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท - สะพานโกลเดน เกต - ถนน
ลอมบาร์ด - ท่าเรือเพียร์ 39 - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - เกาะอัลคาทรัส - ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ - สนามบิน
ซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 808,976 คน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความหนาแน่น
ของประชากรเป็นอนัดบัสองของประเทศ ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ชาวยุโรปกลุ่มแรกท่ีมาตั้งรกรากใน
ซานฟรานฯ คือชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 เมืองมีช่ือว่า เซนต์ฟรานซิส (St. Francis) ภายหลงัจากช่วงยุคต่ืน
ทองในปี ค.ศ. 1848 ท าให้ประชากรในซานฟรานฯเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว และเมืองเติบโตอยา่งมาก ถึงแมว้า่ซานฟ
รานฯจะประสบปัญหาแผ่นดินไหวและไฟไหมข้นาดใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลบัฟ้ืนตวัไดอ้ย่าง
รวดเร็ว และไดช่ื้อว่าเป็นเมืองส าคญัเมืองหน่ึงในแถบชายฝ่ังตะวนัตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซานฟรานฯมี
ลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นเขา และมีชายฝ่ังติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ และมีชาว
เอเชียอาศยัท่ีอ่าวซานฟรานฯเป็นจ านวนมาก น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) จุดชมวิวใจกลาง
เมืองซาน ฟรานซิสโก จากจุดน้ีท่านจะได้ชมทศันียภาพของเมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา น าท่าน เข้าชม 
พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท (Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วิคตอเรียน ผสมผสานกับ
ศิลปวฒันธรรมแบบอเมริกา หน่ึงในสถานท่ียอดฮิตท่ี Hollywood นิยมมาถ่ายท าภาพยนตร์ และเป็นสถานท่ี ท่ี
ชาวอเมริกนันิยมมาถ่าย Pre Wedding กนัมากท่ีสุด เป็นหน่ึงในฉากละครดงัอยา่ง “ทรายสีเพลิง” (รอบของการ
เข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับ
ผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด)น าท่านเดินทางสู่ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคือ "ประตู
ทอง" ตอ้นรับทุกท่านท่ีมีจุดมุง่หมายมายงัเมืองซานฟรานซิสโก ท าสถิติเป็นสะพานแขวนแห่งแรกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก เป็นเส้นทางสู่อ่าวซานฟรานซิสโกและเช่ือมระหว่างซานฟรานฯ กบั มาริน เคาท์ตี ใช้งบประมาณในการ
สร้าง 35 ลา้นดอลลาร์สหฐั เร่ิมก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 1933 อนัเป็นช่วงสมยัของประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี. 
รูสเวลต์ มี โจเซฟ สเตราส์ เป็นวิศวกร ฝากฝีมือบนัทึกไวบ้นสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสีแดงอมส้มตามสี
สัญลักษณ์สีของเมืองซานฟรานฯ ท่ีจะเปล่งแสงสะท้อนเม่ือยามแสงอาทิตย์ตกกระทบ ความงามทางด้าน
วิศวกรรมไดรั้บการยกยอ่งจากสมาคมวิศวกรพลเรือนอเมริกนัให้เป็นหน่ึงใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกจนท าให้
กลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกแห่งน้ี 



กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
น าท่าน ผ่านชม ถนนลอมบาร์ด (Lombard Street) เป็นถนนท่ีได้ช่ือว่าคดเค้ียวท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตั้ งอยู่
ระหว่าง Jones Street และ Hyde Street มีลกัษณะเป็นถนนท่ีคดเค้ียวแบบโคง้หักศอกอยู่บนเนินชนั มีทั้งหมด 8 
โคง้ เป็นโคง้ช่วงสั้นๆ และแคบมาก การเดินรถจะเดินรถทางเดียว จากบนเนินเขาลงสู่ดา้นล่าง รอบขา้งของถนน
เส้นน้ีจะเป็นบา้นเรือนอนัสวยหรูสไตล์วิคตอเรียน มีการประดบัประดาถนนดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงามตาม
ฤดูกาล โดยดา้นบนสุดของถนนเส้นน้ีจะสามารถมองเห็นวิวของอ่าวซาน ฟรานซิสโก สะพานเบย ์และ คอยน์ 
ทาวเวอร์ ไดอ้ยา่งสวยงาม น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพียร์ 39 (Pier 39) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมือง
ซานฟรานฯ อยูต่รงกลางระหวา่ง สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย ์(Bay Bridge) เน่ือง
ดว้ยเมืองซานฟรานฯเป็นเมืองท่ีตั้งอยูติ่ดกบัมหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตจึงมีท่าเรือเพื่อขนส่งสินคา้มากมายโดยมี
ตัวเลขก ากับตั้ งแต่ Pier 1 ไปเร่ือยๆ แต่ด้วยเหตุผลท่ีท่าเรือเพียร์ 39 แห่งน้ี มีช่ือเสียงโด่งดังเป็นท่ีนิยมของ
นักท่องเท่ียวมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะอยู่ในท าเลท่ีตั้ งท่ีสวยงามเหมาะสม ท าให้ปัจจุบนัเป็นย่านช้อปป้ิง และ 
ร้านอาหารต่างๆมากมาย น าท่าน ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Cruise) ผ่านชม ความยิ่งใหญ่
และสวยงามของ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) จากมุมใกล ้และ มุมไกล ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส 
(Alcatraz Island) เกาะท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงันกัโทษอเมริกาในอดีต ตั้งอยู่กลางทะเลบริเวณริมอ่าวซานฟรานฯ ใกล้
กนัจะเป็น ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) หรือรู้จกักนัในลกัษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็น
อ่าวซานฟรานซิสโก และ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ท่ีน่ีจึงมีร้านอาหารทะเลสดๆไวร้อตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวมากมาย (รอบของการล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณี
ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง
ให้กบัท่านได้ ทุกกรณ ีเน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด) 

เยน็ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ท่านมีเวลาใน
การเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

 

วนัทีแ่ปด สนามบินซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา - สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป 
ประเทศไต้หวนั 

01.05 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน China Airlines 
เท่ียวบินท่ี CI003 

** ใช้เวลาบินประมาณ 14 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
 

วนัทีเ่ก้า สนามบินไต้หวนั เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินไต้หวนั เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั ** เพ่ือเปลีย่นเคร่ือง ** 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน China Airlines เท่ียวบินท่ี CI833 

** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
09.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

*********************** 
 



อตัราค่าบริการ 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

 
รายละเอยีดเทีย่วบิน 

ราคาทวัร์ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาพกัเดี่ยว
เพิม่ 

ราคาทวัร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

18 - 26 มีนาคม 2563 

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

 
75,999 12,999 60,999 

08 - 16 พฤษภาคม 2563 

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

 
79,999 15,999 64,999 

 

** อตัราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 25,000 บาท ** 
 

- อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้ งหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ 
ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง
กลบั (Infant) ทั้งนีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

- อตัรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ช าระพร้อมเงิน
มัดจ า) 

- กรณีผู้เดินทางที่ยังไม่มีวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเร่ิมด าเนินกระบวนการขอวีซ่าทันที ที่ท่าน
ช าระเงินมัดจ า พร้อม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวีซ่าฯ โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง (มียอด
จองถึง 10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออกเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถคืน
ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวีซ่าให้กับท่านได้ทุกกรณี ตัวอย่างเช่น ท่านจอง และ ช าระเงินเรียบร้อย ทางบริษัท
ด าเนินการขอวีซ่าให้ท่านสัมภาษณ์และได้รับวีซ่าเรียบร้อย แต่คณะน้ันๆมียอดจองไม่ถึง 10 ท่าน คณะจะไม่สามารถออก
เดินทางได้ ท่านสามารถใช้วีซ่าเดินทางในช่วงเวลาอ่ืน หรือ คณะอ่ืน ที่ท่านต้องการได้ เพราะส่วนใหญ่ ท่านที่ขอวีซ่า
ท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี (แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทจะไม่สามารถยืนยันว่าท่านจะได้รับวีซ่าอายุ 
10 ปี หรือไม่แต่ประการใด ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาแต่เพยีงผู้เดียว โดยสิทธิขาด) กรณีที่ท่านไม่ได้
รับวซ่ีาอายุ 10 ปี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่าน ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 

- หากท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท า
การออกบตัรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพ่ือให้
คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไม่
ว่ามื้อใดมื้อหน่ึง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจาก



ร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจ ากัดเร่ืองของวัตถุดิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าว
ผัด และ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เท่าน้ัน กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะส่ังเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทางจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมในส่วนนีด้้วยตนเอง 

- ร้านค้า เอาท์เลท็ ศูนย์การค้า ส่วนใหญ่ จะปิดท าการในวันอาทิตย์ หากมีโปรแกรมทีส่ถานที่ดังกล่าวตรงกบัวนัอาทติย์ ทาง
บริษัทอาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณี เน่ืองจากเง่ือนไขของบัตร
โดยสาร และ ช่วงวนัเดินทางทีจ่ะต้องเป็นไปตามก าหนดการเท่าน้ัน 

- การเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จ าเป็นจะต้องเดินเท้าเพ่ือเข้าถึงสถานที่บางจุด และ อาจเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลจาก
จุดที่รถสามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าที่สามารถเดินได้สะดวกส่วนบุคคล ให้
พร้อมส าหรับการเดินทาง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเอง รวมถึงผู้เดินทางสูงอายุ และ ผู้โดยสารที่ใช้รถเข็น ท่าน
จ าเป็นจะต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย เพ่ือคอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานที่บางจุด ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณี
ใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณ ี

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอยีด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวนัเดินทาง หรือ 
อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน China Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระ
ลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ช้ิน โดยมีน ้ าหนกัรวมกนัไม่เกิน 23 ก.ก. (แต่ละช้ิน ควรหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 
ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพกั 3 ท่าน 
Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผา่นชม ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกคร้ัง  
 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั 
 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพิ่มเพื่อ
คุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
 
 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณา
สอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกคร้ัง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 ค่าทปิรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค านวนเป็นเงินไทย
ประมาณ 2,275 บาท (THB)รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถ
ให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ช าระพร้อมเงินมัดจ า) 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 65 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 38,000 บาท (กรณีมี
วซ่ีาเรียบร้อยแล้ว ช าระเฉพาะเงินมัดจ า 30,000 บาท) ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระ
เงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ า
ตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหม่อีก
คร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั 
และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วัน กรณีนักท่องเท่ียวหรือ
เอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวซ่ีา รอนัดสัมภาษณ์วซ่ีา ท่ีท าใหท้างบริษทัไม่ไดรั้บเงิน
ตามเวลาท่ีก าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั ให้ถือวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางใน
ทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง 
ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีนักท่องเท่ียว ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้

รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนั
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียว ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ 
อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจ
ประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด 
พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงิน
เขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 



2.1 แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกับช่วงวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใด
วนัหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจ้งยกเลกิ 31-44 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณทีี่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก าหนด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ี
ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้
ออกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทาง
นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนด
เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วน
หน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผา่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั กรณีออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบตัร
โดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหน่ึงได ้และ หากสามารถคืนได ้(Refunds) จ  าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช้
ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

ข้อมูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัแบบห้อง

คู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่น
ละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียง
พบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณี
ใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา ห้องพกัคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มีลกัษณะเป็นเตียงใหญ่ 2  เตียง (2 
Queen Bed) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลกัษณะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียง (2 Queen Bed) เช่นกนั ไม่
มีเตียงเสริมดว้ยเง่ือนไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภยัของ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 



4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นหอ้งพกัท่ีหา้มสูบบุหร่ี (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะ
ติดตั้งอุปกรณ์ดกัจบัควนัไวใ้นห้อง กรณีท่ีมีการลกัลอบสูบบุหร่ีในห้องพกั และ ถูกตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พกัจ าเป็นตอ้งช าระ
ค่าปรับกบัโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา (USD.) ต่อคร้ัง 

ข้อมูลส าคญัเกีย่วกบั การย่ืนค าร้องขอวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ท่านควรทราบ 
1. การยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา จ าเป็นตอ้งด าเนินการตรงกบัสถานทูตอเมริกาประจ าประเทศไทย เท่านั้น (ยงั

ไมผ่า่นตวัแทนรับยื่น) โดยสถานทูตมีท่ี เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านตอ้งการยืน่และสัมภาษณ์ท่ีใด ใหแ้จง้ตั้งแต่ขั้นตอนการ
จองทวัร์ กรณีด าเนินการแลว้ หากตอ้งการเปล่ียนแปลง จ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวประเทศ
สหรัฐอเมริกาใหม่อีกคร้ัง 

2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปิดให้ผูส้มคัรท่ียื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเท่ียวสัมภาษณ์ช่วงเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เท่านั้น สถานทูต
ไม่เปิดสัมภาษณ์วีซ่าท่องเท่ียวช่วงเวลาบ่าย กรณีท่ีท่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวนั และ เวลาใดบา้ง กรุณาแจง้กบัเจา้หน้าท่ี 
ตั้งแต่ขั้นตอนการจองทวัร์ (ผูส้มคัรทุกท่านจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนท่ีสถานทูตดว้ยตนเองทุกกรณี) 

3. ส าหรับวซ่ีาท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยืน่เอกสาร และ 
สัมภาษณ์ เป็นครอบครัว หรือ รายบุคคล ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น และสถานทูตจะพิจารณาวีซ่าให้เป็น
รายบุคคล 

4. กรณีท่ีท่านตอ้งการยื่นวีซ่าเร็วท่ีสุด และคณะยงัไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง (ยงัมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) สามารถท าไดโ้ดยให้
ท่านช าระเงินมดัจ า พร้อมค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอร์มกรอกเพื่อขอยืน่วีซ่า
ท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา ส าเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก แจง้ช่วงวนั เวลา ท่ีท่านสะดวกไปสัมภาษณ์กบัทาง
เจา้หนา้ท่ี หลงัจากช าระเงินประมาณ 10 วนัท าการ เจา้หนา้ท่ีแผนกวซ่ีาจะติอต่อกลบัเพื่อใหท้า่นเลือกคิวนดัหมายตามวนั และ 
เวลาท่ีท่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง ไม่สามารถออกเดินทางได้ (ยงัมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) ทางบริษทั
จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาให้ท่านได ้ไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งส้ิน ไม่วา่ท่านจะไดรั้บอนุมติัวซ่ีาอายุเท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจองคณะเดินทางวนัท่ี 1-9 ต.ค. และท่านยนืยนัจะยื่น
วซ่ีาก่อนคณะคอนเฟิร์ม แต่เม่ือถึงก าหนดออกบตัรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดินทางได ้และท่านไดรั้บอนุมติัวีซ่าเพียง 1-
9 ต.ค. (9 วนั ไม่ใช่ 10 ปี) นัน่หมายถึงท่านจ าเป็นตอ้งขอวซ่ีาใหม่ และ มีค่าใชจ่้ายใหมอี่กคร้ัง เป็นตน้  

5. กรณีผูเ้ดินทางท่ียงัไม่มีวซ่ีาท่องเท่ียว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษทัจะเร่ิมด าเนินกระบวนการขอวซ่ีาทนัที ท่ีท่านช าระเงิน
มดัจ า พร้อม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าฯ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง (มียอดจองถึง 10 
ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออกเดินทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตามทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียม และ 
ค่าบริการยื่นวีซ่าให้กบัท่านไดทุ้กกรณี ตวัอย่างเช่น ท่านจอง และ ช าระเงินเรียบร้อย ทางบริษทัด าเนินการขอวีซ่าให้ท่าน
สัมภาษณ์และไดรั้บวีซ่าเรียบร้อย แต่คณะนั้นๆมียอดจองไม่ถึง 10 ท่าน คณะจะไม่สามารถออกเดินทางได ้ท่านสามารถใชว้ี
ซ่าเดินทางในช่วงเวลาอ่ืน หรือ คณะอ่ืน ท่ีท่านตอ้งการได ้เพราะส่วนใหญ่ ท่านท่ีขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา จะ
ไดรั้บวีซ่าอายุ 10 ปี (แต่ทั้งน้ี ทางบริษทัจะไม่สามารถยืนยนัวา่ท่านจะไดรั้บวีซ่าอายุ 10 ปี หรือไม่แต่ประการใด ข้ึนอยู่กบั
ดุลยพินิจของสถานทูตเป็นผูพ้ิจารณาแต่เพียงผูเ้ดียว โดยสิทธิขาด) กรณีท่ีท่านไม่ไดรั้บวซ่ีาอาย ุ10 ปี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไมส่ามารถคืนค่าใชจ่้ายใหท้่าน ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม 

6. การอนุมติัวีซ่าไม่สามารถการันตีได้ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น โดยสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคล ไม่
สามารถยนืยนัไดว้า่ทุกท่านจะไดว้ซ่ีาอาย ุ10 ปี  



7. กรณีตอ้งการเล่ือนการนดัสัมภาษณ์วซ่ีา เน่ืองจากติดธุระเร่งด่วนกะทนัหัน สามารถท าได ้1 คร้ัง และ ตอ้งด าเนินการก่อนถึง
วนันดัสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีจะมาถึง 5 วนัท าการ เท่านั้น นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ท่านจ าเป็นตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาใหมอี่กคร้ัง 

8. หลงัจากสัมภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแลว้ สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนงัสือเดินทางของท่านไวท่ี้สถานทูตประมาณ 7 วนั ท าการ 
และส่งกลบัคืนให้ท่านทางไปรษณีย ์ดงันั้น ท่านจ าเป็นตอ้งกรอกท่ีอยูปั่จจุบนัให้ชดัเจน เพราะหากท่ีอยูไ่ม่ชดัเจนเล่มหนงัสือ
เดินทางท่ีสถานทูตส่งคืนท่าน อาจตอ้งถูกส่งกลบัเขา้ไปยงัสถานทูตตามเดิม และจ าเป็นจะตอ้งส่งอีเมล (เท่านั้น ไม่มีบริการ
โทรศพัท์ติดต่อ) แจง้ความประสงค ์และ ยืนยนัตวัตนต่อสถานทูตซ่ึงอาจจะตอ้งใช้ระยะเวลาทั้งหมด 30 วนัท าการเป็นอยา่ง
นอ้ย โดยสถานทูตจะนดัวนั และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเล่มหนงัสือเดินทางดว้ยตวัผูส้มคัรเองอีกคร้ังทางอีเมล 

9. กรณีท่ีผูส้มคัรตอ้งการยืมหนงัสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ หรือ จ าเป็นตอ้งใช้หนังสือเดินทาง ระหว่างขั้นตอนการ
พิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรียมหลกัฐานส าคญัท่ียืนยนัไดว้า่ท่านจ าเป็นจะตอ้งใชห้นงัสือเดินทางจริงๆ 
ให้ทางสถานทูตพิจารณาในวนัสัมภาษณ์ทนัทีเท่านั้น หากยื่นไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอคืนเล่ม
หนงัสือเดินทางกระทนัหนัได ้ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น  

10. ท่ีผา่นมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมติัวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาให้ส าหรับท่านท่ีถือหนงัสือเดินทางไทย วีซ่ามี
อายุ 10 ปี (แต่สามารถพ านกัไดใ้นประเทศสหรัฐอเมริกาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมืองก าหนดเท่านั้น ไม่เกิน 3 หรือ 6 เดือน) 
แต่ตั้งแต่ มกราคม 2561 ท่ีผา่นมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ วา่จะพิจารณาอายุวซ่ีาใหเ้ป็นรายบุคคล ไม่สามารถยนืยนัได้
ว่าจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจได้พอดีระยะเวลาช่วงท่ีต้องการจะเดินทางก็เกิดข้ึนได้ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
สถานทูตเท่านั้น 

11. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยด์แลนด์ทวัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้ง
เตรียมหลกัฐานการจอง ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีท่านพ านกัก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกนัการเดินทาง
ใหค้รอบคลุมวนัท่ีท่านเดินทาง ไป และ กลบั เพื่อใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซ่ีาให้ครบตามเง่ือนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่
วา่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนดัหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้ง
ยอมรับเง่ือนไข และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเน่ืองจากไม่ใช่การนดัหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงดว้ยตนเองทั้งหมดไม่วา่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวนันดัหมายเพื่อยื่น
ขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าให้ท่านตอ้งยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตาม
เง่ือนไขการยกเลิกทั้งหมด  

12. กรณีท่ีท่านให้ทางบริษทัด าเนินการขอวีซ่า และไดรั้บวีซ่าเรียบร้อยแลว้ แมจ้ะอยูใ่นระยะเวลาท่ีสามารถยกเลิกไดโ้ดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้กับท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึง ทุกกรณ ีกล่าวคือ กรณไีด้รับวี
ซ่าเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม เน่ืองจากทุกท่านท่ีให้ทางบริษทัด าเนินการขอวีซ่า ทางบริษทั
ไดแ้นบรายละเอียดขอ้มูลการติดต่อของบริษทัให้กบัทุกท่าน เปรียมเสมือนการยืนยนักบัสถานทูต ว่าท่านจะเดินทางกบัเรา
จริง 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์
อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใช้หนังสือ
เดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก 



และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนใน
ส่วนน้ี ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบร้อยแลว้ทั้งหมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง เลขท่ีวซ่ีา และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนงัสือเดิน และ 
หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิด
ของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

9. นกัท่องเท่ียวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษทัจะรับผดิชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่
คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุก
ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 
ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่านไม่ตอ้งการ
ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมข้ึนตามมาเป็นบาง
กรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน ไม่วา่กรณี
ใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนด์ทวัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ในวนัเร่ิมทวัร์ (วนัท่ี
หน่ึง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านั้น ทางบริษทัไม่สามารถให้คณะ รอท่านได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม กรณีท่ีไฟล์ทของท่าน



ถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยนัเดินทาง ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดินทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคณะอยู่ในเวลา
นั้นๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเดินทางดว้ยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่วา่กรณีใดก็
ตาม และ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ไดท้่องเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ 
สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ทั้งหมด 

 

การเตรียมเอกสารเบ้ืองต้นเพ่ือ ขอควิ สัมภาษณ์วีซ่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกา 
- กรอกแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อใชข้อยืน่วซ่ีาท่องเท่ียว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีทางบริษทัส่งให ้ให้ละเอยีด
ครบถ้วน เขียน หรือ พมิพ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษกไ็ด้ 
- ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า ส าหรับ
ประทบัวซ่ีา 
- ส าเนาทะเบียนบา้น (หนา้เลขท่ีบา้น และ หนา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง) 
- ส าเนาหนา้วซ่ีาประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกประเภท (ถา้เคยมี) 
- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ , เปล่ียนนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหยา่  (ถา้มี) 
- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) 
เตรียมเอกสารขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ กรุณาส่งส าเนา หรือ สแกนส่งมาท่ีบริษทั ไม่จ  าเป็นตอ้งส่งเอกสารฉบบัจริงมา 

 

การเตรียมเอกสารเพ่ือ เข้ารับการสัมภาษณ์ วซ่ีาท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกา 
วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครทุกท่าน จ าเป็นต้องไปแสดงตนที่สถานทูต 

เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์กบัเจ้าหน้าที่ของสถานทูตด้วยตนเองทุกกรณ ีตามวนั เวลาทีส่ถานทูตนัดหมายเท่าน้ัน และ โปรดแต่งกาย
ด้วยชุดสุภาพ  

โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องถ่ายส าเนา  
เพ่ือแสดงกบัสถานทูตในวนัสัมภาษณ์ ดังนี ้

1. หนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลับ และ มี
หน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า ส าหรับประทบัวซ่ีา (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหเ้ตรียมมาแสดงดว้ย) 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ขนาดเท่ากนัทุกดา้น เป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลังรูปต้องเป็น
พืน้สีขาวเท่าน้ัน  
ข้อก าหนดเบื้องต้นของรูปถ่าย ทั้งนี้อยู่ทีดุ่ลยพนิจของเจ้าหน้าทีส่ถานทูตเท่าน้ัน 
- หา้มสวมแวน่สายตา 
- หา้มสวมเคร่ืองประดบั 
- รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน  
- ไม่เป็นรูปเดียวกนักบัวซ่ีาท่ีเคยไดรั้บแมจ้ะยงัไม่เกิน 6 เดือน ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถ่ายใหม่ 
- หา้มถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ไม่สามารถใชไ้ด ้

3. บตัรประชาชน  
4. ทะเบียนบา้น 
5. ทะเบียนสมรส กรณเีพศหญิง หากมีหลกัฐานการเปลีย่นค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบเอกสารใบส าคัญมาด้วย 
6. ทะเบียนหยา่ กรณเีพศหญงิ หากหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ...นางสาว... ต้องแนบเอกสารใบส าคัญมาด้วย 
7. ใบมรณะบตัร สามี/ภรรยา เพื่อยนืยนัสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวติแลว้ 



8. สูติบตัร กรณเีด็กมีอายุต ่ากว่า 18 ปี ณ วนัเดินทางกลบั  
9. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จ  าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

- เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางกบับุคคลอ่ืนทีไ่ม่ใช่บิดา หรือ มารดา ให ้บิดา และ มารดา ขอ หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศ ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอท่ีพ  านกัอยู ่และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มี
ความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว บิดา และ มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที ่ 
- เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางกบับิดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอท่ี
พ  านกัอยู ่และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว มารดา ลงนามต่อหน้า
เจ้าหน้าที ่ 
- เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางกบัมารดา หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ
ท่ีพ  านกัอยู ่และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว บิดา ลงนามต่อหน้า
เจ้าหน้าที ่ 
- กรณีเดก็อยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึง จ าเป็นตอ้งมีหลกัฐานการรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บนัทึกสลกัหลกัใบหยา่  
- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จ าเป็นตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต ้การดูแลของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรอง
บุตรบุญธรรม 

โดยในวนัสัมภาษณ์ บิดา และ มารดา จะต้องเข้าสัมภาษณ์พร้อมเด็กด้วยทุกกรณี 
10. หลกัฐานการท างาน จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ หวัจดหมายวา่ To Whom It May Concern (ไม่จ  าเป็นตอ้งระบุสถานทูต / ประเทศ และพี
เรียดวนัท่ีจะเดินทาง) แค่ยืนยนัต าแหน่งงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเร่ิมงานเท่านั้น หากตอ้งการระบุ จะตอ้งระบุให้
ถูกตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวนัทีย่ื่นวซ่ีา 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ทีม่ีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ เป็นช่ือผู้เดินทาง จะต้องออกมา
แล้วอายุไม่เกนิ 3 เดือนนับจากวนัทีย่ื่นวซ่ีา 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ ใช้ทะเบียนพาณชิย์ ทีม่ีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า เป็นช่ือผู้เดนิทาง 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ใช้บัตรข้าราชการบ านาญ หรือ จดหมายค าส่ังเกษียณอายุราชการ 
- กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา ระบุยนืยนัสถานะวา่เป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จริง 
และ ก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นใด ปีใด  

11. หลกัฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบญัชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ (Saving) โดยควรมียอดเงินคงเหลือในบญัชี ไม่
ต ่ากวา่ 1 แสนบาท โดย ใช้สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) เตรียมไปในวนัสัมภาษณ์ เก่ียวกบับญัชี
ฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านจ าเป็นตอ้งเตรียมบญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัเท่านั้น  
สามารถใช ้สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) ไดห้ากมีรายการ การท ารายการยอ้นหลงัไป 6 เดือน ทุก
เดือน หากขา้มเดือนใดเดือนหน่ึงไปในสมุด หรือมีรายการไม่ครบเน่ืองจากไม่ไดอ้พัเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอ สเตทเม้น 
(Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน   

12. กรณีเป็นผูสู้งอาย ุอาย ุ70 ปีข้ึนไป จ าเป็นตอ้งมีใบรับรองแพทย ์การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุวา่ “สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุโดยเฉพาะ ส าหรับ
ผูสู้งอายใุนกรณีน้ีทางสถานทูตฯ อาจตอ้งการใหมี้การตรวจสุขภาพเพิ่มเติมข้ึนอยูใ่นดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีสถานทูตฯ 



13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนงัสือเดินทางของท่าน หลงัจากท่ีคณะเดินทางกลบัมาแลว้ ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิด
ความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทั ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกในส่วนน้ี และโปรดปฏิบติัตาม เพื่อการขอวีซ่าในคร้ัง
ต่อไป 

14. การพิจารณาอนุมติัวซ่ีานั้น ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม
และมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุเท่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางสถานทูตจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการยืน่ค าร้องขอวซ่ีาใหม่ จ  าเป็นตอ้งช าระค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

หลงัเข้ายรับการสัมภาษณ์โดยประมาณ 7-15 วนัท าการ  
หนังสือเดินทางของท่าน จะถูกส่งคืนมาทีบ้่านท่านทางไปรษณย์ี ตามทีอ่ยู่ทีก่รอกในแบบฟอร์มไว้ 

 
 
 
     ตัวอย่างรูปถ่ายเพ่ือย่ืนขอวซ่ีา U.S.A. 

 

 

 
  

สถานทีต่ั้ง สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประจ าประเทศไทย 
ตั้งอยู่ ถนนวทิยุ ฝ่ังเดียวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถานี เพลนิจิต ทางออกที ่2 เดินทางเช่ือมเข้าสู่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อโีคเพลก็ซ์ เพ่ือเข้าสู่ถนนวิทยุ เดินผ่าน
โรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถึงสะพานลอย สถานทูตจะอยู่หน้าสะพานลอย

แรก 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของสถานฑูตอเมริกา 
ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานทูตอเมริกาเพ่ือสัมภาษณ์วซ่ีา  

หากท่านน าส่ิงต่างๆดังต่อไปนีต้ิดตัวมาด้วย 
• อุปกรณ์ท่ีใชแ้บตเตอร่ีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แทบ็เล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอาร่ีดิจิตอล เพจเจอร์ กลอ้ง เทปเสียง/
วดีิโอเทป แผน่ซีดี MP3 แผน่ดิสก ์แล็บทอ็ป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 
• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค ์
• กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลงัขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเส้ือผา้ ผูส้มคัรสามารถถือ
กระเป๋าใสใส่เอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการสัมภาษณ์วซ่ีาไดเ้ท่านั้น 
• อาหารทุกประเภท (มีจุดจ าหน่ายกาแฟพร้อมอาหารวา่งดา้นในสถานทูต) 
• ซองจดหมายหรือหีบห่อท่ีมีการปิดผนึก 
• บุหร่ี / ซิการ์ / กล่องไมขี้ดไฟ / ไฟแช็ก 
• ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ 
• อาวธุหรือวตัถุระเบิดทุกชนิด 
รายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น อาจมีส่ิงของอ่ืนๆท่ีหา้มน าเขา้สถานทูตอีก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยั นอกจากโทรศพัทมื์อถือหน่ึงเคร่ืองท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทูตอเมริกาจะไม่รับฝากส่ิงของตอ้งหา้มใดๆ
ตามรายการขา้งตน้ ท่านจะตอ้งด าเนินการจดัเก็บส่ิงของเหล่านั้นดว้ยวธีิอ่ืนก่อนเขา้ไปในสถานทูต 
ผูติ้ดต่อสถานทูตฯทุกท่านตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขั้นตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทูตฯ ท่านสามารถ
ฝากโทรศพัทมื์อถือ 1 เคร่ือง ไวก้บัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีหนา้ประตู แต่สถานทูตฯและพนกังานรักษาความปลอดภยัจะ
ไม่รับผดิชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึนกบัโทรศพัทมื์อถือของท่านในขณะท่ีฝากไวก้บัพนกังานรักษา
ความปลอดภยั ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทูตฯตามท่ีนดัหมายไว ้หากน าส่ิงของดงัต่อไปน้ีมาดว้ย 
ค าแนะน า 
เอกสารท่ีท่านตอ้งยืน่ในวนัสัมภาษณ์มีดงัน้ี  
1. ใบยนืยนันดัสัมภาษณ์  
2. ใบยนืยนัแบบฟอร์ม DS-160  
3. หนงัสือเดินทางทั้งเล่มปัจจุบนัและเล่มเดิมทั้งหมดท่ีท่านเคยมี 
4. รูปถ่ายส าหรับท าวซ่ีาขนาด 2 x 2 น้ิว 2 ใบ พื้นหลงัสีขาว  
5. โดยเฉพาะท่านท่ีสมคัรวซ่ีาประเภท B1/B2 วซ่ีา ท่านควรจะเตรียมหลกัฐานการเงินส าหรับการเดินทางของท่านมาดว้ย 
6. ท่านควรจะสามารถอธิบายไดถึ้งแผนการของท่านในช่วงเวลาท่ีท่านพ านกัในสหรัฐฯและหลงัจากท่ีท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศ

ไทยแลว้ 
7. ผูส้มคัรกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านั้น 

 

 
 


