
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  - สนามบินไต้หวัน  เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  - สนามบิน
ลอสแอนเจอลิส เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา - เมืองลอสแอนเจลิส - กริฟฟิธ พาร์ค - 
ป้ายฮอลลวีูด หรือ ฮอลลวีูดไซน์ - ฮอลลวีูด เลอวาร์ด - เบเวอร่ีฮิลส์ - ย่านไทยทาวน์ 

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

10.55 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน China 
Airlines เท่ียวบินท่ี CI834 
** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

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



16.50 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแอนเจอลิส เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการ
บิน China Airlines เท่ียวบินท่ี CI006  
** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ ** 

13.30 น.   เดินทางถึง สนามบินลอสแอนเจอลิส เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่
ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมือง
ลอสแอนเจลสิ (Los Angeles) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีรู้จกัในช่ือ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 2 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง 
และเร่ิมตั้งเป็นเมืองเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอส แอนเจลิสไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีมี
การปะปนของวฒันธรรมมากท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง เน่ืองจากการอพยพของคนหลายเช่ือชาติ
โดยเฉพาะชาวเอเชีย และ อเมริกาใต้ เน่ืองจากลกัษณะของอากาศท่ีอบอุ่นสบาย และลกัษณะการ
เป็นอยู่ต่างๆ ช่ือเมืองลอส แอนเจลิส (Los Angeles) มาจากค าว่า โลส อังเคเลส ในภาษาสเปน 
หมายถึง ทูตสวรรค์หลายองค์ เป็น รูปพหูพจน์ของค าว่า el ángel ซ่ึงเป็นเพศชาย ช่ือเมืองจึงมี
ความหมายวา่ "เมืองแห่งทูตสวรรค"์ ลอส แอนเจลิสไดเ้ป็นท่ีรู้จกัในฐานะเป็นท่ีตั้งของฮอลลีวูด และ
ปลายทางของถนนสายประวติัศาสตร์ คือทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66) น าท่านเดินทางสู่ 
กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) ดว้ยพื้นท่ีมากกวา่ 4,000 เอเคอร์ ของภูมิประเทศอนัเขียวขจี อีกทั้งยงั
เป็นสวนสาธารณะเทศบาลท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ กริฟฟิธ พาร์ค ไดช่ื้อ
วา่เป็นสวนสาธารณะท่ีเหมาะส าหรับการพกัผ่อนหยอ่นใจ จากจุดน้ีท่านสามารถ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
กบั ป้ายฮอลลวีูด หรือ ฮอลลีวูดไซน์ (Hollywood Sign) ตั้งอยูบ่นภูเขาลีในฮอลลีวดู ฮิลล์บนเขตพื้นท่ี
ของเทือกเขาซานตาโมนิกา้ ซ่ึงเป็นหน่ึงแลนด์มาร์คยอดฮิตส าหรับผูค้นท่ีแวะเวียนมายงัเมืองน้ี ป้าย
ฮอลลีวูดสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกมุมในตวัเมืองลอสแอนเจลิส น าท่านเดินทางสู่ ฮอลลีวูด บูเลอ
วาร์ด (Hollywood Boulevard) ไม่ มีใครไม่ รู้จักฮอลลีวูดแห่งน้ี  สถานท่ีอันมี ช่ือเสียงทางด้าน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และแหล่งบนัเทิงเป็นจ านวนมาก น าท่านเดินทางสู่ เบเวอร่ีฮิลส์ (Beverly 
Hills) หากพูดถึงยา่นเบเวอร่ีฮิลส์ หลายคนคงจินตนาการภาพบรรยากาศอนัหรูหราไฮโซ ไลฟ์สไตล์
ของสังคมชั้นสูงข้ึนมาเป็นล าดบัแรก แมก้ระทัง่เจา้รหสัไปรษณียข์องท่ีน่ีคือ "90210" ยงัถูกน าเอาไป
ใชเ้ป็นช่ือซีร่ียย์อดฮิตของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย ท่ีส าคญัท่ีสุดยา่นน้ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
ท่ีเหล่าดาราช่ือดงัมกัมาเป็นประจ า แทบจะเดินกระทบไหล่กนัไดเ้ลยทีเดียว 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านไทยทาวน์ (Thai Town) เป็นยา่นธุรกิจ การคา้ส าคญัของชาวไทย ในเมือง
ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา  

เยน็ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
พกัที่  Holiday Inn Buena Park, Los Angeles หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง เมืองลอสแอนเจลสิ - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ลอสแอนเจลสิ แคลฟิอร์เนีย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่าน เข้าชม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย (Disneyland L.A California) 
เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกของโลก ตั้ งอยู่ท่ี เขตอนาไฮม์ (Anaheim) ในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดใหบ้ริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ท่านจะไดช้มความน่ารักของตวั



การ์ตูนดิสนียท่ี์ยกทพัมาเต็มขบวนพาเหรดท่ีบริเวณ Main Street USA. ทั้งมิกก้ี เม้าส์, มินน่ี เมา้ส์, 
โดนลัดัก๊ และกูฟฟ่ี ออกมาโลดแล่นอวดโฉม ตามดว้ยเหล่าเจา้หญิงดิสนียแ์สนสวยท่ีพร้อมเติมเต็ม
ความสนุกให้คุณ จากนั้นไปท่องโลก กบั Alice in Wonderland สุดพิศวง โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ังคือ 
Disneyland Park และ Disney California Adventure Park  มาเร่ิมกนัท่ีฝ่ัง Disneyland Park โดยมีการ
แบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งหมด 8 โซน แต่ละโซนก็จะมีธีมเป็นของตวัเอง เร่ิมจาก 
1. Main Street ทุกอยา่งอลงัการตั้งแต่กา้วเทา้ผา่นประตูเขา้มา เราจะไดก้ล่ินอายของแคลิฟอร์เนียแบบ
ชันเจนด้วยการตกแต่งเป็นอาคารบ้านเรือนสไตล์อเมริกันสมยัก่อน มีแกลลอร่ีแสดงประวติัและ
ผลงานของวอลต ์ดิสนีย ์มีร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกมากมาย  
2. Tomorrowland เป็นโซนท่ียกอวกาศและโลกอนาคตมาไวด้ว้ยกนั เราจะพบกบัตวัการ์ตูนและเคร่ือง
เล่นจากเร่ือง Star Wars, Toy Story (Buzz Lightyear), Finding Nemo มีทั้ งยิงเอเล่ียน นั่งรถไฟเหาะ
และยานอวกาศ ใส่แวน่สามมิติท่องโลกอวกาศ ขบัรถยนตสุ์ดล ้าจากฮอนดา้ นัง่เรือด าน ้าดูปลา และใส่
ชุดเจไดฝึกหัด พร้อมมีอาจารยก์ารต่อสู้กบัไคโรเรน ดาร์ธเวเดอร์ อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับโซนใหม่ 
ทีจ่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวนัที ่17 มกราคม 2020 คือ Star Wars : Galaxy’s Edge, an All-New 
Land : Rise of the Resistance สถานที่น่าดึงดูดในระดับที่น่าประทับใจและประทับใจที่สุดในโลก
ของภาพยนตร์สตาร์วอร์ส การเพิ่มขึ้นของแนวต้านจะเป็นจุดดึงดูดที่ยิ่งใหญ่พร้อมระบบข่ีหลาย
อย่างที่ไม่เหมือนส่ิงที่คุณเคยพบที่ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทใดๆมาก่อน หรือที่อ่ืนใดในกาแลคซ่ี ยอมรับ
ภารกจิจากการต่อต้าน ความต้านทานต้องการความช่วยเหลือของคุณ ความต้านทานก าลังรวบรวมผู้
มาร่วมในภารกจิลบัทีร่อให้คุณได้สัมผสั 
3. Adventure Land ใครท่ีชอบการผจญภยั เดินป่า มาโซนน้ีเลย เป็นธีมป่าเขาล าเนาไพรจากเร่ือง 
Tarzan และ Indiana Jones ทั้งไดเ้ท่ียวบา้นของทาร์ซานและล่องเรือส ารวจป่า เตรียมตวัเตรียมใจพบ
กบัสัตวท่ี์ไม่เคยเห็นมาก่อนไดท่ี้น่ี 
4. Critter Country โซนน้ีน่ารักมากค่ะ เช่ือวา่แฟนคลบัของหมีพูจะตอ้งชอบแน่นอน เป็นธีมชายป่า มี
ทุ่งหญา้สีเขียว และเคร่ืองเล่นจากเร่ือง Winnie the Pooh และ Song of the South แถมยงัไดล่้องเรือหมี
พูน่ารักๆ กนัดว้ย 
5. Frontierland โซนน้ีมาในสไตลเ์มริกาเหนือ เราจะไดส้ัมผสัความเป็นแคลิฟอร์เนีย วนิเทจๆ เหมือน
ไดย้อ้นเวลาไปอยู่ในอดีต  เคร่ืองเล่นข้ึนช่ือคือ Big Thunder Mountain Railroad เป็นรถไฟเหาะบน
ภูเขาท่ีมีเร่ืองลึกลบัซ่อนอยู ่ 
6. New Orleans Square โซนน้ีส าหรับคนท่ีชอบความล้ีลบั น่ากลวัๆ มีทั้ งบา้นผีสิง และเคร่ืองเล่น
ในธีม Pirates of the Caribbean ใหไ้ดข้นลุกกนัถว้นหนา้ 
7. Mickey’s Toontown เป็นโซนตวัการ์ตูนคลาสสิกของดิสนีย ์ไดใ้กลชิ้ดกบัมิกก้ี มินน่ี โดนัลดกัค ์
ชิพ เดล และเพื่อนๆ มาลองชมบา้นยกัษ ์และบา้นมิคก้ีมินน่ี วา่จะน่ารักขนาดไหนน 
8. Fantasyland เป็นโซนเทพนิยายท่ีสาวๆ เห็นแลว้จะตอ้งต่ืนตาต่ืนใจ มีปราสาทสุดอลงัการของเจา้
หญิงเจ้าชาย ทั้ งจากเร่ือง Snow White, Sleeping Beauty, Alice in Wonderland, Peter Pan และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย มีมา้หมุนอนังดงาม และเคร่ืองเล่นต่างๆ ท่ีเต็มไปดว้ยจินตนาการให้เราเพลิดเพลินไปกบั
โลกแห่งความฝัน  
 



กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
ต่อมาคือฝ่ังของ Disney California Adventure Park เปิดให้บริการคร้ังแรกในปี 2001 ส่วนใหญ่
ออกแบบดว้ยแอนิเมชัน่ Pixar Animation เป็นหลกั พร้อมรวบรวมเคร่ืองเล่นสุดมนัส์และหวาดเสียว
ไวห้ลายอยา่ง โดยแบ่งออกเป็น 8 โซนค่ะ 
1. Buena Vista Street ถนนสายศิลปะ บรรยากาศยอ้นยุคเหมือนแอลเอฯในอดีต ท่ีเต็มไปดว้ยความ
สดใส ความฝัน และจินตนาการ 
2. Paradise Pier บรรยากาศคลา้ยเมืองทา่เรือริมฝ่ังแปซิฟิก มีอาหารและไวน์จากแคลิฟอร์เนียให้ไดล้ิ้ม
ลอง จุดเด่นก็คือชิงช้าสวรรค์ Mickey’s Fun Wheel ถือเป็นสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์แคลิฟอร์เนีย 
และยงัมีรถไฟเหาะขนาดยกัษค์วามเร็วสูง California Screamin ท่ีใครมาก็ตอ้งลองเล่นสักคร้ัง ระหวา่ง
รอเคร่ืองเล่นต่างๆ ก็มีน ้าพุเตน้ระบ าใหช้มกนัอีกดว้ย 
3. Hollywood land กระทบไหล่คนดังและชมการแสดงโชว์ ซ่ึงมีให้เลือกมากมายให้รอชมตาม
ตารางเวลา ยิ่งใหญ่ อลงัการ แถมยงัหาดูได้เฉพาะท่ีน่ีท่ีเดียวเท่านั้น มีเคร่ืองเล่นอย่าง The Twilight 
Zone Tower of Terror หรือลิฟต์ตกอนัโด่งดงั เราตอ้งเดินเขา้ไปในโรงแรมผีสิง เพื่อข้ึนลิฟท์สยอง
ขวญั ท่ีหากใครไดเ้ล่นแลว้ตอ้งลืมไม่ลงแน่นอน 
4. Pacific Wharf บรรยากาศคล้ายกับเมืองมอนเทอเรย์ (Monterey) และซานฟรานซิสโก (San 
Francisco) โซนน้ีจะไม่มีเคร่ืองเล่น แต่จะเป็นพวกร้านอาหาร ร้านขนม ไอศครีม ใหบ้ริการ 
5. Bug’s land โซนน้ีเราจะกลายเป็นแมลงตวัเล็กๆ ในป่าข้ึนมาทนัทีเลยค่ะ เพราะทุกอยา่งในน้ีจะใหญ่
ไปหมด ท าให้เราได้เห็นมุมมองแบบเดียวกบัแมลง เคร่ืองเล่นไฮไลท์แนะน าคือ It’s Tough to be a 
Bug และโรงหนงั 4D มีทั้งมดไต่ขา พน่น ้าใส่  
6. Condor Flats ทุกอยา่งในโซนน้ีจะเป็นเก่ียวกบัการบินทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองบิน นกับิน พร้อม
บินสูงเหินเวหาผจญภยัไปยงัสถานท่ีส าคญัๆในในรัฐแคลิฟอร์เนียจ าลอง 
7. โซน Grizzliy Peak บรรยากาศท่ีน่ีคล้ายแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ ในแถบอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี 
(Yosemite National Park) มีต้นไม้ ภูเขา ล าธาร น ้ าตก เส้นทางเดินป่า ปีนเขา การเดินข้ามสะพาน
เชือก เหมือนกบัไดอ้ยู่ในอุทยานจริงๆ เคร่ืองเล่นยอดฮิต คือ Grizzly River Run เหมือนล่องแก่งไป
ตามล าน ้า ผา่นทั้งถ ้าและน ้าวน อยา่ลืมเตรียมเส้ือกนัฝนส าหรับการเล่นกิจกรรมน้ี 
8. Cars Land มาพร้อมเคร่ืองเล่นอย่าง Radi (รอบของการเข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทน
เรียบร้อยแล้วทั้งหมด) 

เยน็ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
พกัที่  Holiday Inn Buena Park, Los Angeles หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม เมืองลาสเวกสั - ลาสเวกสั พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ นอร์ท - ป้ายยนิดีต้อนรับ สู่เมืองลาสเวกสั - ถนนสตริป 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองในรัฐเนวาดา้ 
(Nevada) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและคนทัว่โลกให้ฉายาวา่เมืองแห่งบาป 
(Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถานท่ีท่ี มีลักษณะพิ เศษ เพราะเมืองทั้ งเมือง เจริญเติบโตข้ึนมาจาก



ความกา้วหน้าของกิจการ ธุรกิจการพนนั เป็นแรงดึงดูดหลกัให้นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มา ต่อมาก็
ได้พฒันาไปสู่บริการ ธุรกิจ ใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินคา้ต่างๆมากมาย ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความหรูหราอลงัการและขนาดใหญ่มากกวา่ท่ีใดใน
โลก จะหาไดค้่อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อนคาสิโนและโรงแรมมารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาท่ามกลางภูเขา
และทะเลทราย น าท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท นอร์ท (Las Vegas Premium Outlets 
North) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมชั้นน า ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น 
Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, 
Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling, Michael Kors แ ล ะ อ่ื น ๆ อี ก
มากมาย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั ป้ายยินดีต้อนรับ สู่เมืองลาสเวกัส (Welcome to Las Vegas - Drive 
Carefully Come Back Soon Sign) ป้ายท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองลาสเวกสัท่ีแทจ้ริง ประตูสู่ความ
บนัเทิงแห่งเมืองท่ีไม่เคยหลบัใหล สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1959 จุดท่ีตั้งน้ีอยูช่่วงตน้ของลาสเวกสั บูเลอวาร์ด 
น าท่าน ผ่านชม ความสวยงามตระการตา การประชนัป้ายไฟ ป้ายโฆษณา ร้านคา้แบรนด์เนมและ
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมายเรียงรายกัน รวมไปถึงโรงแรมและคาสิโน โดยรอบของ เมือง
ลาสเวกสับน ถนนสตริป (Strip Road) ยามค ่าคืน อิสระให้ท่านเลือกชม น ้าพุเตน้ระบ าประกอบดนตรี
ท่ีดา้นหนา้ของโรงแรมเบลลาจิโอ (Bellagio) , โชวโ์จรสลดั (Treasure Island) , เวนิสจ าลองและน ้ าพุ
เทียมแห่งโรงแรมเวเนเช่ียน (Venetian Hotel) ท่ีภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลาย
ทอ้งฟ้าคลา้ยการเนรมิตและมีล าคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม ชมความสวยงามของโรงแรมและ
คาสิโนระดบัห้าดาวแห่งเมืองลาส เวกสั ท่ีโรงแรมเดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรือ ศึกษา
กลยทุธ์พร้อมลองเส่ียงโชคกบัเกมส์พนนัในรูปแบบต่างๆ ตามสไตลท่ี์คุณถนดั เช่น แบล็คแจค็ สล็อต
แมชชีน รูเล็ต เป็นตน้ โดยทั้งหมดน้ี สามารถเดินถึงกนัไดเ้พราะตั้งอยูบ่นถนนเส้นเดียวกนัทั้งหมด 
คือ ถนนสตริป (Strip Road) ท่ีเป็นถนนสายหลักของเมืองลาส เวกัสแห่งน้ี (กฏหมายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ห้ามเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เล่นการพนัน หรือ คาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบัติตามกฎ
โดยเคร่งครัด) 

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

วนัทีส่ี่  เมืองลาสเวกสั - อสิระท่องเทีย่ว หรือ พกัผ่อน ทีเ่มืองลาสเวกสั ตามอธัยาศัย แบบเต็มวนั 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
อสิระท่องเทีย่ว หรือ พกัผ่อน ทีเ่มืองลาสเวกสั ตามอธัยาศัย แบบเต็มวนั (ไม่มีบริการรถโค้ช) 
ท่านสามารถเลือกซ้ือแพค็เกจทวัร์เสริม เพ่ือท่องเทีย่วภายในเมืองลาสเวกสั 
- อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน (Grand Canyon National Park) ** แพ็คเกจโดยรถโค้ช ราคา
ประมาณ 180 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ต่อท่าน แพ็คเกจโดยเฮลิคอปเตอร์เพ่ือชมแกรนด์ แคน
ยอน จากมุมสูง ราคาประมาณ 400 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ต่อท่าน กรุณาแจ้งกับหัวหน้าทัวร์
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนถึงวันเดินทางไปแกรนด์ แคนยอน และจ าเ ป็นจะต้องมีผู้เดินทางร่วม



เฮลคิอปเตอร์ล าเดียวกัน 6-8 ท่าน ขึน้อยู่กับเฮลิคอปเตอร์ล าที่ว่างอยู่ และ หัวหน้าทัวร์อาจไม่สามารถ
ร่วมเดินทางเพ่ือดูแลคณะได้ โดยหัวหน้าทัวร์จะต้องดูแลคณะส่วนมากก่อน (คณะใหญ่) จะรวม
บริการรถรับส่งไปยังจุดเข้าอุทยานฯ ราคา และ รายละเอยีด เง่ือนไข อาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กับ
ประเภทของแพ็คเกจที่ท่านเลือก กรุณาตรวจสอบก่อนทุกคร้ัง ส าหรับท่านที่ซ้ือแพ็คเกจทัวร์เสริมนี ้
** เพื่อชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1979 อุทยานแห่งชาติแกรนด ์แคนยอน 
ถูกคน้พบเม่ือปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดียวกบัท่ีอเมริกาประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดข้ึนโดยอิทธิพลของ
แม่น ้ าโคโลราโดไหลผ่านท่ีราบสูง ท าให้เกิดการสึกกร่อนพงัทลายของหินเป็นระยะเวลา 225 ลา้นปี
มาแลว้ ต่อมาพื้นโลกเร่ิมยกตวัสูงข้ึน อนัเน่ืองมาจากแรงดนัและความร้อนอนัมหาศาลภายใตพ้ื้นโลก 
ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวา้งใหญ่ไพศาล การยกตวัของแผน่ดินท าให้ทาง
ท่ีล าธารไหลผา่นมีความลาดชนัและน ้ าไหลแรงมากข้ึน พดัเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกิดการกดั
เซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลงไปถึงก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ประมาณ 1,600 
เมตร และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบ
ต่างๆ พื้นดินท่ีเป็นหินทรายถูกน ้ าและลมกดัเซาะจนเป็นร่องลึก สลบัซับซ้อน สูง ต ่า นานนบัลา้นปี 
เหล่าน้ีก่อให้เกิดความงดงาม และ ความน่าอศัจรรยท์างธรรมชาติข้ึนท่ีน่ี ** กรณีที่ท่านซ้ือแพ็คเกจ
ทัวร์เสริม เพ่ือท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ** เดินบน สกาย วอล์ค (Sky Walk) ** 
บริเวณนี้ท่านจ าเป็นต้องฝากของไว้ที่ช่องบริการ (ล็อคเกอร์) ที่ทางอุทยานฯเตรียมไว้รองรับ รวมไป
ถึงโทรศัพท์มือถือ และ กล้องถ่ายภาพ กรณีที่ต้องการถ่ายภาพ จะมีบริการของอุทยานฯโดยสามารถ
เลือกซ้ือเฉพาะภาพทีท่่านช่ืนชอบได้ ** ซ่ึงเป็นกระจกแกว้รูปตวัยู ยืน่ออกมาจากหนา้ผา เหมือนท่าน
ไดเ้ดินอยูบ่นอากาศซ่ึงบริเวณน้ีจะสูงจากพื้นแม่น ้าประมาณ 1,200 เมตร 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
** กรณีที่ท่านซ้ือแพ็คเกจทัวร์เสริม เพ่ือท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ** น าท่าน ผ่าน
ชม เข่ือนฮูเวอร์ หรือ ฮูเวอร์ แดม (Hoover Dam) และรู้จกัในช่ือ โบลเดอร์ แดม (Boulder Dam) หรือ
เข่ือนหินยกัษ์ เป็นเข่ือนคอนกรีตรูปโคง้ก่ึงถ่วงน ้ าหนัก (Arch-Gravity Dam) ในบริเวณแบล็ก แคน
ยอนของแม่น ้ าโคโลราโด บนชายแดนของรัฐแอริโซนาและรัฐเนวาดา เข่ือนสร้างข้ึนระหว่าง ค.ศ. 
1931-1936 ระหวา่งช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต ่าคร้ังใหญ่และเปิดใชง้านวนัท่ี 30 กนัยายน ค.ศ. 1935 โดย
ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต ์การก่อสร้างเกิดจากความพยายามของคนงานมากกวา่ 1,000 คน 
และคร่าชีวิตคนไปมากกว่า 100 คน มีขอ้ถกเถียงว่าช่ือเข่ือนตั้งตามประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ 
ตั้ งแต่ราว ค.ศ. 1900 มีการส ารวจความเป็นไปได้ท่ีจะรองรับเข่ือนท่ีควบคุมอุทกภัย ท าการ
ชลประทาน และผลิตไฟฟ้าพลงัน ้ าท่ีแบล็ก แคนยอนและบริเวณรอบๆ โบลเดอร์ แคนยอน ใน ค.ศ. 
1928 คองเกรสอนุมติัโครงการ การประมูลเพื่อสร้างเข่ือนไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มบริษทัเรียกวา่ 
ซิกซ์ คอมพานีส์ (Six Companies, Inc.) เร่ิมสร้างเข่ือนในตน้ปี ค.ศ. 1931 โครงสร้างคอนกรีตขนาด
ใหญ่น้ียงัไม่เคยมีการสร้างมาก่อน และเทคนิคการสร้างบางเทคนิคยงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์ อากาศร้อน
จดัช่วงฤดูร้อนและสาธารณูปโภคท่ีขาดแคลนบริเวณก่อสร้างท าให้เกิดความยากล าบาก แมก้ระนั้น 
กลุ่มบริษทัซิกซ์ คอมพานีส์ส่งมอบเข่ือนให้รัฐบาลในวนัท่ี 1 มีนาคม ค.ศ. 1936 เกินก าหนดเดิมถึง 2 
ปี เข่ือนฮูเวอร์ฯ กกัน ้ าจากทะเลสาบม้ีด ซ่ึงเป็นแหล่งกกัเก็บน ้ าท่ีมีปริมาตรมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา 



เข่ือนตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้มืองโบลเดอร์ ซิตี รัฐเนวาดา เมืองท่ีเดิมสร้างเพื่อใหค้นงานก่อสร้างเข่ือนอาศยั
ราวๆ 30 ไมล์ ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องลาส เวกสั เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเข่ือนน้ีสามารถ
สร้างพลงังานให้สาธารณูปโภคทั้งสาธารณะและส่วนตวัในรัฐเนวาดา แอริโซนา และแคลิฟอร์เนีย 
ทั้งหมด 
- อิสระช้อปป้ิง ณ ศูนย์การค้า เอาท์เล็ท ภายในเมืองมากมาย หรือ เลือกเส่ียงโชคตามอัธยาศัย และใน
ยามค ่าคืน ท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกสั โดยการเดินเล่นท่ีถนนสตริป (Strip) หรือพบกบัการ
แสดงโชวข์องโรงแรมต่างๆ ซ่ึงแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับคอนเซ็ปท์ของ
โรงแรม 

เยน็ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
พกัที่  Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า เมืองลาสเวกสั - เมืองบาร์สโตว์ - บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เลท็ - เมืองเฟรนโน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนยก์ลางการขนส่งท่ีส าคญั มีทางหลวงหลาย
สายรวมถึง Interstate 15, Interstate 40 , California State Route 58 และ U.S. Route 66 รวมตวัอยู่ใน
เมือง เป็นท่ีตั้งของสถานีรถไฟขนาดใหญ่ท่ีเป็นของ น าท่านเดินทางสู่ บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท 
(Barstow Tanger Outlets) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมชั้นน า ในราคาตรง
จากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American 
Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling แ ล ะ อ่ื น ๆ อี ก
มากมาย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนใหม่
หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลา อาคารสูงสุดไม่เกิน 20 ชั้น จึงไม่บดบ ังทิวทศัน์ท่ีน่ี ในฐานะเมืองใหม่
จึงมีความเป็นเมืองส าหรับมนุษยเ์ดินดินมากกวา่หุ่นยนต ์ในขณะท่ีชาวลอสแองเจลิส และชาวซานฟ
รานซิสโก ซ่ึงมองชาวเมืองเฟรสโน ท่ีอยู่ระหวา่งเมืองทั้งสองน้ีเป็นเร่ืองตลก และ ค่อนขา้งดูแคลน
ชาวเมืองเฟรสโนว่าร้อนเหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืน ท่านจะไดส้ัมผสักบัอีกหน่ึง
บรรยากาศของชาวพื้นเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

วนัทีห่ก เมืองเฟรนโน - เมืองซานฟรานซิสโก - ถนนลอมบาร์ด - ถนนแคลิฟอร์เนีย - อาคารเฟอร์ร่ี มาร์เก็ต
เพลส - ย่านไชน่าทาวน์ เมืองซานฟรานซิสโก 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมือง

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 808,976 คน ซ่ึงเป็นเมือง



ท่ีมีความหนาแน่นของประชากรเป็นอนัดบัสองของประเทศ ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ชาว
ยุโรปกลุ่มแรกท่ีมาตั้งรกรากในซานฟรานซิสโก คือชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 เมืองมีช่ือว่า 
เซนตฟ์รานซิส (St. Francis) ภายหลงัจากช่วงยคุต่ืนทองในปี ค.ศ. 1848 ท าให้ประชากรในซานฟราน
ฯเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และเมืองเติบโตอย่างมาก ถึงแมว้่าซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผ่นดินไหว
และไฟไหมข้นาดใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลบัฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไดช่ื้อวา่เป็น
เมืองส าคญัเมืองหน่ึงในแถบชายฝ่ังตะวนัตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซานฟรานฯมีลกัษณะภูมิ
ประเทศท่ีเป็นเขา และมีชายฝ่ังติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ และมีชาว
เอเชียอาศยัเป็นจ านวนมาก น าท่านเดินทางสู่ ถนนลอมบาร์ด (Lombard Street) เป็นถนนท่ีไดช่ื้อว่า
คดเค้ียวท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตั้งอยู่ระหวา่ง Jones Street และ Hyde Street มีลกัษณะเป็นถนนท่ีคด
เค้ียวแบบโคง้หักศอกอยู่บนเนินชนั มีทั้งหมด 8 โคง้ เป็นโคง้ช่วงสั้นๆ และแคบมาก การเดินรถจะ
เดินรถทางเดียว จากบนเนินเขาลงสู่ดา้นล่าง รอบขา้งของถนนเส้นน้ีจะเป็นบา้นเรือนอนัสวยหรูสไตล์
วิคตอเรียน มีการประดบัประดาถนนดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงามตามฤดูกาล โดยดา้นบนสุดของ
ถนนเส้นน้ีจะสามารถมองเห็นววิของอ่าวซาน ฟรานซิสโก สะพานเบย ์และ คอยน์ ทาวเวอร์ ไดอ้ยา่ง
สวยงาม 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนแคลิฟอร์เนีย (California Street) เป็นถนนเส้นท่ียาวท่ีสุดในเมืองซานฟราน
ซิสโก กินพื้นท่ีในเมืองน้ีถึง 54 บล็อก มีความยาว 8.4 กิโลเมตรอยูใ่นใจกลางเมือง นบัเป็นถนนเส้น
แรกท่ีเช่ือมต่อกบักนัถนนไฮเวยเ์ส้นหลกัเพื่อออกไปยงัเมืองต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา หวัถนน
ตั้งอยูใ่นยา่นการเงินยาวไปถึงสวนสาธารณะลินคอล์น และมีเส้นตดัผา่น Market Street ซ่ึงอยูไ่ม่ไกล
จากอาคารเฟอร์ร่ีมากนัก ถ้าอยู่บนจุดสูงสุดของถนนเราจะสามารถมองเห็นสะพาน Oakland Bay 
Bridge ถนนเส้นน้ีถือว่าเป็นย่านท่ีรุ่งเร่ืองท่ีสุดในเมืองซานฟรานซิสโก เพราะคลอบคลุมไปด้วย
ระบบขนส่งท่ีดี อยา่งเช่น รถราง ท่ีถือว่า ถา้ไปเมืองซานฟรานซิสโกแลว้ ตอ้งลองไปใช้บริการดูสัก
คร้ัง อาคารสูงใหญ่แถวน้ีก็สามารถใช้เป็นพื้นหลงัในการถ่ายรูปไดอ้ย่างสวยงาม น าท่านเดินทางสู่ 
อาคารเฟอร์ร่ี มาร์เก็ตเพลส (Ferry Building Marketplace) คือสถานท่ีส าคญัและมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
ของเมืองซานฟรานซิสโก เป็นทั้งย่านการเงินเปิด ศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งสินคา้ และท่าเทียบ
เรือ มากว่า 100 ปีแล้ว เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1898 เร่ิมตั้งแต่ช่วงยุค Gold Rush โดยสมยันั้นยงัอยู่
ในช่วงท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาทางเรือ ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1950 สะพานโกลเดนเกต  และ 
สะพานเบย ์เปิดใชง้าน ท าให้การคมนาคมนั้นกวา้งขวางข้ึนมีทั้งรถและถนน ท าใหท่ี้น่ีคึกคกัเป็นอยา่ง
มากในเร่ืองของการขนส่งสินคา้ แต่ภายหลงัก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวข้ึน ท่ีน่ีตอ้งปิดตวัลง และ
ซ่อมแซมกนัคร้ังใหญ่ ต่อมาในเดือนมีนาคมปี ค.ศ. 2003 จึงเปิดบริการอีกคร้ัง โดยเปิดให้ประชาชน
ทัว่ไปเขา้ไปได ้ท่ีน่ียงัถูกยกยอ่งให้เป็นตลาดอาหารในร่มระดบัโลก และเปิดโอกาสส าหรับเกษตรกร
ในเมืองให้น ามาขายท่ีตลาด Ferry Plaza Farmer Market อีกด้วย ซ่ึงจะมีตลาดในทุก วนัองัคาร วนั
พฤหัสบดี เวลา 10.00-14.00 น. และ วนัเสาร์ 8.00-14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ เมือง
ซานฟรานซิสโก (Chinatown San Francisco) เร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1848 เป็นย่านคนจีนท่ีใหญ่
ท่ีสุดนอกเอเชีย และเก่าแก่ท่ีสุดในอเมริกาตอนเหนือ ตั้ งอยู่บนถนน Grant Avenue และ Stockton 
Street โดยมีประชากรหนาแน่นถึง 15,000 คน ในวงลอ้มส่ีเหล่ียมจตุัรัสเพียง 20 บล็อก ท่ีน่ีคืออีกหน่ึง



สถานท่ียอดฮิตท่ีสุดในเมืองซานฟรานซิสโก ผูค้นมากมายจากทัว่ทุกมุมโลกนิยมมาเท่ียวท่ีไชน่า
ทาวน์ของเมืองซานฟรานซิสโกแห่งน้ีมากกวา่สะพานโกลเดนเกต ไชน่าทาวน์แห่งน้ีไดร้วบรวมทั้ง 
สถาปัตยกรรมจีน วดัจีน และ วฒันธรรมจีนต่างๆ มาไวท่ี้น่ีอยา่งมากมาย รวมถึงอาหารจีนท่ีมีช่ือเสียง
มากมายอยูท่ ัว่ทุกมุมของถนนยา่นน้ี  

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พกัที่ Holiday Inn Dublin - Pleasanton, San Francisco หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด เมืองซานฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพคี - เซเว่น ซิสเตอร์ - พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท - สะพานโกลเดน
เกต - ท่าเรือเพียร์ 39 - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - เกาะอัลคาทรัส - ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ - 
สนามบินซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา             

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) จุดชมววิใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก จากจุดน้ีท่าน
จะได้ชมทศันียภาพของเมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา น าท่าน เข้าชม พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท 
(Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วิคตอเรียน ผสมผสานกบัศิลปวฒันธรรม
แบบอเมริกา หน่ึงในสถานท่ียอดฮิตท่ี Hollywood นิยมมาถ่ายท าภาพยนตร์ และเป็นสถานท่ี ท่ีชาว
อเมริกนันิยมมาถ่าย Pre Wedding กนัมากท่ีสุด เป็นหน่ึงในฉากละครดงัอย่าง “ทรายสีเพลิง” (รอบ
ของการเข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ ทุกกรณ ี
เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด) น าท่านเดินทางสู่ สะพานโกลเดนเกต 
(Golden Gate Bridge) ความหมายคือ "ประตูทอง" ตอ้นรับทุกท่านท่ีมีจุดมุ่งหมายมายงัเมืองซานฟ
รานซิสโก ท าสถิติเป็นสะพานแขวนแห่งแรกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นเส้นทางสู่อ่าวซานฟรานซิสโก
และเช่ือมระหวา่งซานฟรานฯ กบั มาริน เคาทตี์ ใชง้บประมาณในการสร้าง 35 ลา้นดอลลาร์สหฐั เร่ิม
ก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 1933 อนัเป็นช่วงสมยัของประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี. รูสเวลต์ มี โจเซฟ 
สเตราส์ เป็นวศิวกร ฝากฝีมือบนัทึกไวบ้นสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสีแดงอมส้มตามสีสัญลกัษณ์
สีของเมืองซานฟรานฯ ท่ีจะเปล่งแสงสะท้อนเม่ือยามแสงอาทิตย์ตกกระทบ ความงามทางด้าน
วศิวกรรมไดรั้บการยกยอ่งจากสมาคมวศิวกรพลเรือนอเมริกนัให้เป็นหน่ึงใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก
จนท าใหก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกแห่งน้ี 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพียร์ 39 (Pier 39) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานฯ 
อยูต่รงกลางระหวา่ง สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย ์(Bay Bridge) เน่ือง
ดว้ยเมืองซานฟรานฯเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตจึงมีท่าเรือเพื่อขนส่งสินคา้
มากมายโดยมีตวัเลขก ากบัตั้งแต่ Pier 1 ไปเร่ือยๆ แต่ดว้ยเหตุผลท่ีท่าเรือเพียร์ 39 แห่งน้ี มีช่ือเสียงโด่ง
ดงัเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะอยู่ในท าเลท่ีตั้งท่ีสวยงามเหมาะสม ท าให้
ปัจจุบนัเป็นยา่นชอ้ปป้ิง และ ร้านอาหารต่างๆมากมาย น าท่าน ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San 
Francisco Cruise) ผ่านชม  ความยิ่งใหญ่และสวยงามของ สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate 
Bridge) จากมุมใกล้ และ มุมไกล ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz Island) เกาะท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงั
นกัโทษอเมริกาในอดีต ตั้งอยูก่ลางทะเลบริเวณริมอ่าวซานฟรานฯ ใกลก้นัจะเป็น ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ 



(Fisherman’s Wharf) หรือรู้จกักนัในลกัษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก 
และ สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) ท่ี น่ี จึงมี ร้านอาหารทะเลสดๆไว้รอต้อนรับ
นกัท่องเท่ียวมากมาย (รอบของการล่องเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถ
ล่องเรือได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง
ให้กบัท่านได้ทุกกรณ ีเน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด) 

เยน็ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ท่าน
มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

 

วนัทีแ่ปด สนามบินซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา - สนามบินไต้หวนั 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 ประเทศ
ไทย 

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 

ราคาพกั
เดี่ยวเพิม่ 

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 19,999 65,999 

08 - 16 พฤษภาคม 2563 

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

69,999 15,999 54,999 

 



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

** อตัรานี ้ไม่รวม ค่าทปิรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ 
ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง

กลบั (Infant) ทั้งนีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน ** 
 

** อตัรานี ้ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ช าระ
พร้อมเงนิมัดจ า) 

 

กรณผู้ีเดินทางทีย่งัไม่มีวซ่ีาท่องเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเร่ิมด าเนินกระบวนการขอวซ่ีาทนัท ีที่ท่าน
ช าระเงินมัดจ า พร้อม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวซ่ีาฯ โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง (มี
ยอดจองถึง 10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออกเดินทางได้ ไม่ว่ากรณใีดกต็ามทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถ
คืนค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวซ่ีาให้กบัท่านได้ทุกกรณ ีตัวอย่างเช่น ท่านจอง และ ช าระเงินเรียบร้อย ทางบริษัท
ด าเนินการขอวซ่ีาให้ท่านสัมภาษณ์และได้รับวซ่ีาเรียบร้อย แต่คณะน้ันๆมียอดจองไม่ถึง 10 ท่าน คณะจะไม่สามารถ
ออกเดินทางได้ ท่านสามารถใช้วซ่ีาเดินทางในช่วงเวลาอ่ืน หรือ คณะอ่ืน ที่ท่านต้องการได้ เพราะส่วนใหญ่ ท่านทีข่อวี
ซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับวซ่ีาอายุ 10 ปี (แต่ทั้งนี ้ทางบริษัทจะไม่สามารถยืนยันว่าท่านจะได้รับวซ่ีา
อายุ 10 ปี หรือไม่แต่ประการใด ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของสถานทูตเป็นผู้พจิารณาแต่เพยีงผู้เดียว โดยสิทธิขาด) กรณีที่
ท่านไม่ได้รับวซ่ีาอายุ 10 ปี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่าน ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 

 

** หากท่านทีต้่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทวัร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ัง
ก่อนท าการออกบตัรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ** 
 

** อตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพ่ือให้

คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 
 

** กรณผู้ีเดินทางเป็นอสิลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง 
และ ไม่ว่ามื้อใดมื้อหน่ึง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิม่เติมขณะมื้ออาหาร 
เน่ืองจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจ ากดัเร่ืองของวตัถุดิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว 
ผดัผกั ข้าวผดั และ บะหมี่กึง่ส าเร็จรูป เท่าน้ัน กรณีที่ท่านมีความประสงค์ทีจ่ะส่ังเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทาง

จะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิในส่วนนีด้้วยตนเอง **  
 

** ร้านค้า เอาท์เลท็ ศูนย์การค้า ส่วนใหญ่ จะปิดท าการในวนัอาทติย์ หากมีโปรแกรมที่สถานทีด่ังกล่าวตรงกบัวัน
อาทติย์ ทางบริษัทอาจจ าเป็นต้องปรับเปลีย่นโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่า
กรณใีดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณ ีเน่ืองจาก

เง่ือนไขของบัตรโดยสาร และ ช่วงวนัเดินทางทีจ่ะต้องเป็นไปตามก าหนดการเท่าน้ัน ** 
 

** การเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จ าเป็นจะต้องเดินเท้าเพ่ือเข้าถึงสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่่อนข้างไกล
จากจุดทีร่ถสามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าทีส่ามารถเดินได้สะดวกส่วนบุคคล 
ให้พร้อมส าหรับการเดินทาง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเอง รวมถึงผู้เดินทางสูงอายุ และ ผู้โดยสารทีใ่ช้รถเข็น 



ท่านจ าเป็นจะต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย เพ่ือคอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่
ว่ากรณใีดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณ ี** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอยีด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวนั
เดินทาง หรือ อพัเกรดได ้
 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน China Airlines อนุญาตให้โหลด
กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้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.) 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมี
หอ้งพกั 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุ
เต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพ
และความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ 
ผา่นชม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกคร้ัง  
 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนั
เพิ่มเพื่อคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ี
ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกคร้ัง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 ค่าทปิรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค านวนเป็นเงิน
ไทยประมาณ 2,275 บาท (THB)รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 
ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ช าระพร้อมเงินมัดจ า) 
 

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

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 38,000 



บาท (กรณมีีวซ่ีาเรียบร้อยแล้ว ช าระเฉพาะเงินมัดจ า 30,000 บาท) ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเช่น ท่าน
ท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติั
ทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุก
พีเรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทั้ งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วัน  กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์ม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณี
เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัด
สัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้ทางบริษทัไม่ได้รับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอย่าง
นอ้ย 30 วนั ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีนักท่องเท่ียว ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลง
นามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจอง
ผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนกัท่องเท่ียว ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการ
ช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และ
หนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกบัช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง
มากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียว
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 
กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่
กรณีใดๆกต็าม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคา



เพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการ
ท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะให้บริการ
และด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผา่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ี
เกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั กรณีออกบตัรโดยสารเรียบร้อยแลว้ บางสายการ
บิน อาจไม่สามารถคืนค่าบตัรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหน่ึงได ้และ หากสามารถคืนได ้(Refunds) จ  าเป็นไป
ตามกระบวนการของสายการบิน โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

ข้อมูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) , 

ห้องพักแบบห้องคู่  2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละ
ประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้
พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 
ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา ห้องพกัคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มีลกัษณะเป็นเตียง
ใหญ่ 2  เตียง (2 Queen Bed) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลกัษณะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียง 
(2 Queen Bed) เช่นกัน ไม่ มี เตียงเสริมด้วยเง่ือนไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นห้องพกัท่ีห้ามสูบบุหร่ี (Non Smoking Room) โดย
ทางโรงแรมจะติดตั้งอุปกรณ์ดกัจบัควนัไวใ้นหอ้ง กรณีท่ีมีการลกัลอบสูบบุหร่ีในหอ้งพกั และ ถูกตรวจสอบได ้ผู ้
เขา้พกัจ าเป็นตอ้งช าระค่าปรับกบัโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา (USD.) ต่อคร้ัง 

 

ข้อมูลส าคญัเกีย่วกบั การย่ืนค าร้องขอวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ท่านควรทราบ 
1. การยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา จ าเป็นตอ้งด าเนินการตรงกบัสถานทูตอเมริกาประจ าประเทศไทย 

เท่านั้น (ยงัไม่ผา่นตวัแทนรับยื่น) โดยสถานทูตมีท่ี เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านตอ้งการยื่นและสัมภาษณ์ท่ีใด 
ให้แจง้ตั้งแต่ขั้นตอนการจองทวัร์ กรณีด าเนินการแลว้ หากตอ้งการเปล่ียนแปลง จ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
และคา่บริการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกคร้ัง 



2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปิดให้ผูส้มคัรท่ียื่นค าร้องขอวซ่ีาท่องเท่ียวสัมภาษณ์ช่วงเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เท่านั้น 
สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วีซ่าท่องเท่ียวช่วงเวลาบ่าย กรณีท่ีท่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวนั และ เวลาใดบา้ง 
กรุณาแจง้กบัเจา้หน้าท่ี ตั้งแต่ขั้นตอนการจองทวัร์ (ผูส้มคัรทุกท่านจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนท่ีสถานทูตดว้ยตนเอง
ทุกกรณี) 

3. ส าหรับวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยื่น
เอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็นครอบครัว หรือ รายบุคคล ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น และสถานทูตจะ
พจิารณาวซ่ีาใหเ้ป็นรายบุคคล 

4. กรณีท่ีท่านตอ้งการยื่นวีซ่าเร็วท่ีสุด และคณะยงัไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง (ยงัมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) สามารถ
ท าได้โดยให้ท่านช าระเงินมดัจ า พร้อมค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา 
แบบฟอร์มกรอกเพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทางหนา้แรก แจง้ช่วงวนั 
เวลา ท่ีทา่นสะดวกไปสัมภาษณ์กบัทางเจา้หนา้ท่ี หลงัจากช าระเงินประมาณ 10 วนัท าการ เจา้หนา้ท่ีแผนกวซ่ีาจะ
ติอต่อกลบัเพื่อให้ท่านเลือกคิวนดัหมายตามวนั และ เวลาท่ีท่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง ไม่
สามารถออกเดินทางได้ (ยงัมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาให้ท่านได ้ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ไม่วา่ท่านจะ
ไดรั้บอนุมติัวีซ่าอายุเท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจองคณะเดินทางวนัท่ี 1-9 ต.ค. และท่านยืนยนัจะยื่นวีซ่าก่อนคณะ
คอนเฟิร์ม แต่เม่ือถึงก าหนดออกบตัรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดินทางได ้และท่านไดรั้บอนุมติัวซ่ีาเพียง 1-9 
ต.ค. (9 วนั ไม่ใช่ 10 ปี) นัน่หมายถึงท่านจ าเป็นตอ้งขอวซ่ีาใหม่ และ มีค่าใชจ่้ายใหมอี่กคร้ัง เป็นตน้  

5. กรณีผูเ้ดินทางท่ียงัไม่มีวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษทัจะเร่ิมด าเนินกระบวนการขอวีซ่าทนัที ท่ี
ท่านช าระเงินมดัจ า พร้อม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าฯ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้คณะคอนเฟิร์มออก
เดินทาง (มียอดจองถึง 10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออกเดินทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตามทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าให้กบัท่านไดทุ้กกรณี ตวัอยา่งเช่น ท่านจอง และ ช าระ
เงินเรียบร้อย ทางบริษทัด าเนินการขอวีซ่าให้ท่านสัมภาษณ์และไดรั้บวีซ่าเรียบร้อย แต่คณะนั้นๆมียอดจองไม่ถึง 
10 ท่าน คณะจะไม่สามารถออกเดินทางได้ ท่านสามารถใช้วีซ่าเดินทางในช่วงเวลาอ่ืน หรือ คณะอ่ืน ท่ีท่าน
ตอ้งการได ้เพราะส่วนใหญ่ ท่านท่ีขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา จะไดรั้บวีซ่าอายุ 10 ปี (แต่ทั้งน้ี ทาง
บริษทัจะไม่สามารถยืนยนัว่าท่านจะไดรั้บวีซ่าอายุ 10 ปี หรือไม่แต่ประการใด ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสถานทูต
เป็นผูพ้ิจารณาแต่เพียงผูเ้ดียว โดยสิทธิขาด) กรณีท่ีท่านไม่ได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหท้่าน ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม 

6. การอนุมติัวีซ่าไม่สามารถการันตีได้ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้ น โดยสถานทูตจะพิจารณาเป็น
รายบุคคล ไม่สามารถยนืยนัไดว้า่ทุกท่านจะไดว้ซ่ีาอาย ุ10 ปี  

7. กรณีต้องการเล่ือนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า เน่ืองจากติดธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถท าได้ 1 คร้ัง และ ต้อง
ด าเนินการก่อนถึงวนันดัสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีจะมาถึง 5 วนัท าการ เท่านั้น นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไม่วา่กรณี
ใดก็ตาม ท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกคร้ัง 

8. หลงัจากสัมภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแลว้ สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนงัสือเดินทางของท่านไวท่ี้สถานทูตประมาณ 7 
วนั ท าการ และส่งกลบัคืนให้ท่านทางไปรษณีย ์ดงันั้น ท่านจ าเป็นตอ้งกรอกท่ีอยูปั่จจุบนัให้ชดัเจน เพราะหากท่ี
อยูไ่ม่ชดัเจนเล่มหนงัสือเดินทางท่ีสถานทูตส่งคืนท่าน อาจตอ้งถูกส่งกลบัเขา้ไปยงัสถานทูตตามเดิม และจ าเป็น
จะตอ้งส่งอีเมล (เท่านั้น ไม่มีบริการโทรศพัท์ติดต่อ) แจง้ความประสงค ์และ ยืนยนัตวัตนต่อสถานทูตซ่ึงอาจจะ



ตอ้งใช้ระยะเวลาทั้งหมด 30 วนัท าการเป็นอย่างน้อย โดยสถานทูตจะนดัวนั และ เวลาให้เขา้ไปรับเล่มหนงัสือ
เดินทางดว้ยตวัผูส้มคัรเองอีกคร้ังทางอีเมล 

9. กรณีท่ีผูส้มคัรตอ้งการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ หรือ จ าเป็นตอ้งใช้หนงัสือเดินทาง ระหว่าง
ขั้นตอนการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรียมหลกัฐานส าคญัท่ียืนยนัไดว้า่ท่านจ าเป็นจะตอ้งใช้
หนังสือเดินทางจริงๆ ให้ทางสถานทูตพิจารณาในวนัสัมภาษณ์ทนัทีเท่านั้น หากยื่นไปแล้ว และ ออกมาจาก
สถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอคืนเล่มหนงัสือเดินทางกระทนัหนัได ้ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ
ของสถานทูตเท่านั้น  

10. ท่ีผา่นมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมติัวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาใหส้ าหรับท่านท่ีถือหนงัสือเดินทาง
ไทย วีซ่ามีอายุ 10 ปี (แต่สามารถพ านกัได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมืองก าหนดเท่านั้น 
ไม่เกิน 3 หรือ 6 เดือน) แต่ตั้งแต่ มกราคม 2561 ท่ีผา่นมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ วา่จะพิจารณาอายุวซ่ีาให้
เป็นรายบุคคล ไม่สามารถยืนยนัไดว้า่จะไดว้ีซ่าอายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดีระยะเวลาช่วงท่ีตอ้งการจะเดินทาง
ก็เกิดข้ึนได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น 

11. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยด์แลนด์ทวัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ท่าน
จ าเป็นจะตอ้งเตรียมหลกัฐานการจอง ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีท่านพ านกัก่อน หรือ ต่อจาก
คณะ ประกนัการเดินทางให้ครอบคลุมวนัท่ีท่านเดินทาง ไป และ กลบั เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าให้
ครบตามเง่ือนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวีซ่า
ในคิวนดัหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเง่ือนไข และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเน่ืองจากไม่ใช่การ
นดัหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงดว้ย
ตนเองทั้งหมดไม่วา่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวนันดัหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่วา่
กรณ๊ใดกต็าม ท าใหท้่านตอ้งยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกทั้งหมด  

12. กรณีท่ีท่านให้ทางบริษทัด าเนินการขอวีซ่า และไดรั้บวีซ่าเรียบร้อยแลว้ แมจ้ะอยูใ่นระยะเวลาท่ีสามารถยกเลิกได้
โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้กับท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึง ทุก
กรณี กล่าวคือ กรณีได้รับวซ่ีาเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เน่ืองจากทุกท่านท่ีให้
ทางบริษทัด าเนินการขอวีซ่า ทางบริษทัได้แนบรายละเอียดขอ้มูลการติดต่อของบริษทัให้กับทุกท่าน เปรียม
เสมือนการยนืยนักบัสถานทูต วา่ท่านจะเดินทางกบัเราจริง 
 

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

ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้ าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการ
เดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยง
เก่ียวกบัการขออนุญาตการใช้หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจ
คนเขา้เมือง ทั้ งฝ่ังประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบร้อยแลว้ทั้งหมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไว้
ในรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่บริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 



4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต์ไม่ไดส่้ง
หนา้หนงัสือเดิน และ หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน 
เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าให้
ตน้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

9. นกัท่องเท่ียวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนั
ไม่ใช่เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วซ่ีาไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุม
และคาดหมาย ทางบริษทัจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือ
จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 
และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ให้เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาด
บรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้ งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ 
ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ
ปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้าย
ให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยด์แลนด์ทวัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ในวนั
เร่ิมทวัร์ (วนัท่ีหน่ึง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านั้น ทางบริษทัไม่สามารถให้คณะ รอท่านได ้ไม่วา่กรณีใดก็
ตาม กรณีท่ีไฟล์ทของท่านถึงชา้กวา่คณะ และ ยนืยนัเดินทาง ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดินทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีน้ี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการ
เดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้ น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชย หรือ 



ทดแทน หากท่านไม่ไดท้่องเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระ
แบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ทั้งหมด 

การเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพ่ือ ขอคิว สัมภาษณ์วีซ่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกา 
- กรอกแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อใชข้อยืน่วซ่ีาท่องเท่ียว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีทางบริษทัส่งให ้ให้
ละเอยีดครบถ้วน เขียน หรือ พมิพ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษกไ็ด้ 
- ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 
หน้า ส าหรับประทบัวซ่ีา 
- 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  าเป็นตอ้งส่งเอกสารฉบบัจริง
มา 

การเตรียมเอกสารเพ่ือ เข้ารับการสัมภาษณ์ วซ่ีาท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกา 
วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครทุกท่าน จ าเป็นต้องไปแสดงตนที่สถานทูต 

เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์กบัเจ้าหน้าที่ของสถานทูตด้วยตนเองทุกกรณ ีตามวนั เวลาทีส่ถานทูตนัดหมายเท่าน้ัน และ 
โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  

โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องถ่ายส าเนา  
เพ่ือแสดงกบัสถานทูตในวนัสัมภาษณ์ ดังนี ้

1. หนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง
กลบั และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า ส าหรับประทบัวซ่ีา (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหเ้ตรียมมาแสดงดว้ย) 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ขนาดเท่ากนัทุกดา้น เป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลัง
รูปต้องเป็นพืน้สีขาวเท่าน้ัน  
ข้อก าหนดเบื้องต้นของรูปถ่าย ทั้งนี้อยู่ทีดุ่ลยพนิจของเจ้าหน้าทีส่ถานทูตเท่าน้ัน 
- หา้มสวมแวน่สายตา 
- หา้มสวมเคร่ืองประดบั 
- รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 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 าคัญมา

ด้วย 
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  าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติม
ดงัน้ี  
- เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางกบับุคคลอ่ืนทีไ่ม่ใช่บิดา หรือ มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนังสือยนิยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอท่ีพ  านกัอยู ่และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็ก
เดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว บิดา และ มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที ่ 
- เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางกบับิดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขต
หรืออ าเภอท่ีพ  านกัอยู ่และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบั
ครอบครัว มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที ่ 
- เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางกบัมารดา หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การ
เขตหรืออ าเภอท่ีพ  านกัอยู ่และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบั
ครอบครัว บิดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  
- กรณีเดก็อยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึง จ าเป็นตอ้งมีหลกัฐานการรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต้
การปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บนัทึกสลกั
หลกัใบหยา่  
- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จ าเป็นตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต ้การดูแลของผูน้ั้น เช่น 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม 

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

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ หวัจดหมายวา่ To Whom It May Concern (ไม่จ  าเป็นตอ้งระบุสถานทูต / 
ประเทศ และพีเรียดวนัท่ีจะเดินทาง) แค่ยนืยนัต าแหน่งงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเร่ิมงานเท่านั้น หาก
ตอ้งการระบุ จะตอ้งระบุใหถู้กตอ้ง) 

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

11. หลกัฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบญัชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ (Saving) โดยควรมียอดเงินคงเหลือ
ในบญัชี ไมต่  ่ากวา่ 1 แสนบาท โดย ใช้สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) เตรียมไปในวนั
สัมภาษณ์ เก่ียวกบับญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านจ าเป็นตอ้งเตรียมบญัชีออมทรัพย ์
(Saving) เป็นหลกัเท่านั้น  
สามารถใช ้สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) ไดห้ากมีรายการ การท ารายการยอ้นหลงัไป 6 
เดือน ทุกเดือน หากขา้มเดือนใดเดือนหน่ึงไปในสมุด หรือมีรายการไม่ครบเน่ืองจากไม่ไดอ้พัเดทนาน จ าเป็นตอ้ง
ขอ สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลงั 6 เดือน   



12. กรณีเป็นผูสู้งอาย ุอาย ุ70 ปีข้ึนไป จ าเป็นตอ้งมีใบรับรองแพทย ์การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุ
วา่ “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุ
โดยเฉพาะ ส าหรับผูสู้งอายใุนกรณีน้ีทางสถานทูตฯ อาจตอ้งการใหมี้การตรวจสุขภาพเพิ่มเติมข้ึนอยูใ่นดุลยพินิจ
ของเจา้หนา้ท่ีสถานทูตฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนงัสือเดินทางของท่าน หลงัจากท่ีคณะเดินทางกลบัมาแลว้ ซ่ึง
อาจจะท าใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทั ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกในส่วนน้ี และโปรดปฏิบติั
ตาม เพื่อการขอวซ่ีาในคร้ังต่อไป 

14. การพิจารณาอนุมติัวซ่ีานั้น ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมี
เอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุเท่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการออกวี
ซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการยืน่ค าร้องขอวซ่ีาใหม่ จ  าเป็นตอ้งช าระ
ค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

หลงัเข้ารับการสัมภาษณ์โดยประมาณ 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 

เดินผ่านโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถึงสะพานลอย สถานทูตจะ
อยู่หน้าสะพานลอยแรก 

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของสถานฑูตอเมริกา 
ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานทูตอเมริกาเพ่ือสัมภาษณ์วซ่ีา  

หากท่านน าส่ิงต่างๆดังต่อไปนีต้ิดตัวมาด้วย 
• อุปกรณ์ท่ีใชแ้บตเตอร่ีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แทบ็เล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอาร่ีดิจิตอล เพจเจอร์ กลอ้ง 
เทปเสียง/วดีิโอเทป แผน่ซีดี MP3 แผน่ดิสก ์แล็บทอ็ป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 
• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค ์
• กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลงัขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเส้ือผา้ ผูส้มคัร
สามารถถือกระเป๋าใสใส่เอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการสัมภาษณ์วซ่ีาไดเ้ทา่นั้น 
• อาหารทุกประเภท (มีจุดจ าหน่ายกาแฟพร้อมอาหารวา่งดา้นในสถานทูต) 



• ซองจดหมายหรือหีบห่อท่ีมีการปิดผนึก 
• บุหร่ี / ซิการ์ / กล่องไมขี้ดไฟ / ไฟแช็ก 
• ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ 
• อาวธุหรือวตัถุระเบิดทุกชนิด 
รายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น อาจมีส่ิงของอ่ืนๆท่ีหา้มน าเขา้สถานทูตอีก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ
ของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั นอกจากโทรศพัทมื์อถือหน่ึงเคร่ืองท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทูตอเมริกาจะไม่รับ
ฝากส่ิงของตอ้งห้ามใดๆตามรายการขา้งตน้ ท่านจะตอ้งด าเนินการจดัเก็บส่ิงของเหล่านั้นดว้ยวธีิอ่ืนก่อนเขา้ไปใน
สถานทูต 
ผูติ้ดต่อสถานทูตฯทุกท่านตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขั้นตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทูตฯ 
ท่านสามารถฝากโทรศพัทมื์อถือ 1 เคร่ือง ไวก้บัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีหนา้ประตู แต่สถานทูตฯและพนกังาน
รักษาความปลอดภยัจะไม่รับผดิชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึนกบัโทรศพัทมื์อถือของท่านใน
ขณะท่ีฝากไวก้บัพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทูตฯตามท่ีนดัหมายไว ้หากน าส่ิงของ
ดงัต่อไปน้ีมาดว้ย 
ค าแนะน า 
เอกสารท่ีทา่นตอ้งยืน่ในวนัสัมภาษณ์มีดงัน้ี  
1. ใบยนืยนันดัสัมภาษณ์  
2. ใบยนืยนัแบบฟอร์ม DS-160  
3. หนงัสือเดินทางทั้งเล่มปัจจุบนัและเล่มเดิมทั้งหมดท่ีท่านเคยมี 
4. รูปถ่ายส าหรับท าวซ่ีาขนาด 2 x 2 น้ิว 2 ใบ พื้นหลงัสีขาว  
5. โดยเฉพาะท่านท่ีสมคัรวซ่ีาประเภท B1/B2 วซ่ีา ทา่นควรจะเตรียมหลกัฐานการเงินส าหรับการเดินทางของท่านมา

ดว้ย 
6. ท่านควรจะสามารถอธิบายไดถึ้งแผนการของท่านในช่วงเวลาท่ีท่านพ านกัในสหรัฐฯและหลงัจากท่ีท่านเดินทาง

กลบัสู่ประเทศไทยแลว้ 
7. ผูส้มคัรกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านั้น 

 
 
 
 
 


