
 

 

รหัสทัวร ZET1902514 

ทัวรอเมริกาตะวนัตก ลอสแองเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก 
[เลสโก ไฮโซ โกลเดนเกต] 9 วัน 6 คืน (CI) 
ทาเรือซานตาโมนิกา   ลาสเวกัส   สะพานโกลเดนเกต 

ป�ายสุดเขตปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร รูท ซิกสต้ี ซิกส 
สวนสนุกแปรซิฟค พารค   ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ฮอลลวีูด 

 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน - ทาอากาศยาน
นานาชาติออนแทรีโอ เมืองออนแทรีโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา - เมือง
ลอสแอนเจลิส - กริฟฟธ พารค - ป�ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน - อัล เพอร
โบล เดอ ลอสแอนเจลิส - ฮอลลีวูด บูเลอวารด - ถนนซันเซ็ท - ฮอลลีวูด วอลก 
ออฟ เฟม - ถนนเมลโรส - โกดัก เธียเตอร - เบเวอรี่ฮิลส              
(-/-/-) 

07.30 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร S สายการ
บิน China Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง 

11.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศ
ไตหวัน โดยสายการบิน China Airlines เท่ียวบินที ่CI834 

** ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
 
 
 
 
 
 
 

15.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน 
** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 

18.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติออนแทรีโอ เมืองออนแทรีโอ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน China Airlines เท่ียวบินที ่CI024 

** ใชเวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 



 

 

15.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติออนแทรีโอ เมืองออนแทรีโอ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 

นําทานเดินทางสู เมืองลอสแอนเจลิส (Los Angeles) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอรเนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่รูจักใน
ชื่อ แอลเอ (L.A.) เปนเมืองใหญ ที่มีประชากรมากที่ สุด อันดับ  2 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเปนหน่ึงในศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง 
และเริ่มตั้งเปนเมืองเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอสแอนเจลิสได
ชื่อวาเปนเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกแหงหน่ึง เน่ืองจากการ
อพยพของคนหลายเชื่อชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และ อเมริกาใต เน่ืองจากลักษณะ
ของอากาศที่อบอุนสบาย และลักษณะการเปนอยูตางๆ ชื่อเมืองลอสแอนเจลิส (Los 
Angeles) มาจากคําวา โลสอังเคเลส ในภาษาสเปน หมายถึง ทูตสวรรคหลายองค 
เปนรูปพหูพจนของคําวา el ángel ซึ่งเปนเพศชาย ช่ือเมืองจึงมีความหมายวา "เมือง
แหงทูตสวรรค" ลอสแอนเจลิสไดเปนที่รูจักในฐานะเปนที่ตั้งของฮอลลีวูด และ 
ปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร คือทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66)  
นําทานเดินทางสู  กริฟฟธ พารค (Griffith Park) ดวยพื้นที่มากกวา 4,000 
เอเคอร ของภูมิประเทศอันเขียวขจี อีกทั้งยังเปนสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญเปน
อันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให กริฟฟธ พารค ไดชื่อวาเปนสวนสาธารณะ
ที่เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ จากจุดน้ีทานสามารถ ถายรูปเปนที่ระลึก กับ 
ป�ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน (Hollywood Sign) ตั้งอยูบนภูเขาลีในฮอลลีวูด 
ฮิลลบนเขตพื้นที่ของเทือกเขาซานตาโมนิกา ซึ่งเปนหน่ึงแลนดมารคยอดฮิตสําหรับ
ผูคนที่แวะเวียนมายังเมืองน้ี ป�ายฮอลลีวูดสามารถมองเห็นไดจากทุกมุมในตัวเมือง
ลอสแอนเจลิส 



 

 

 
 

นําทาน ผานชม  อัล เพอรโบล เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los 
Angeles) เปนยานเกาแกของเมืองลอสแอนเจลิส เคยเปนเมืองที่อยูภายใตการ
ปกครองของสเปน และ เม็กซิโก นอกจากน้ี ยังมีสถาปตยกรรมที่เลาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรอันสวยงามอยูมากมาย ท่ีจะพาคุณยอนกลับไปสัมผัสเร่ืองราวในอดีต 
นําทานเดินทางสู ฮอลลีวูด บูเลอวารด (Hollywood Boulevard) ไมมีใครไม
รูจักฮอลลีวูด บูเลอวารด แหงน้ี สถานที่อันมีชื่อเสียงทางดานอุตสาหกรรมภาพยนตร
และแหลงบันเทิงเปนจํานวนมาก มีถนนสายหลัก 3 แหง ที่ไมควรพลาดเมื่อไดมาที่น้ี 
ไดแก ถนนซันเซ็ท (Sun Set Street) ที่คลาคลํ่าไปดวยคลับ และ แหลงบันเทิง
ยามคํ่าคืน ถนนฮอลลีวูด บูเลอวารด มี ฮอลลีวูด วอลก ออฟ เฟม (Hollywood 
Walk of Fame) ซึ่งเปนถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเปนจํานวนมาก ไดประทับรอยมือ
และรอยเทาไวตามทอง ถนนแหงน้ีและ ถนนเมลโรส (Melrose Avenue) สวรรค
ของนักชอปปم�งทั้งหลาย นอกจากน้ี ก็ไมควรพลาดกับ ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โกดัก 
เธียเตอร (Kodak Theatre) สถานที่จดัการประกาศรางวัลออสการทุกป  
นําทานเดินทางสู เบเวอรี่ฮิลส (Beverly Hills) หากพูดถึงยานเบเวอรี่ฮิลส หลาย
คนคงจินตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหราไฮโซ ไลฟ�สไตลของสังคมชั้นสูงขึ้นมาเปน
ลําดับแรก แมกระทั่งเจารหัสไปรษณียของที่น่ีคือ "90210" ยังถูกนําเอาไปใชเปนชื่อซี



 

 

รี่ยยอดฮิตของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกดวย ท่ีสําคัญที่สุดยานน้ีไดชื่อวาเปนแหลงชอป
ปم�งที่เหลาดาราชื่อดังมักมาเปนประจํา แทบจะเดินกระทบไหลกันไดเลยทีเดียว 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นํ า ค ณ ะ เข า สู ที่ พั ก  Holiday Inn Buena Park, Los Angeles ห รื อ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วันที่สอง เมืองลอสแอนเจลิส - ยานซานตาโมนิกา - ทาเรือซานตาโมนิกา - ป�ายสุดเขต

ปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร รูท ซิกสตี้ ซิกส - สวนสนุกแปรซิฟค พารค 
- ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ฮอลลีวูด                            (B/-/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ยานซานตาโมนิกา (Santa Monica) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

40 นาที)  สถานที่ทองเท่ียวพักผอนตากอากาศชื่อดัง ชายหาดในฝนของชาวแอลเอฯ 
ไดชื่อวาเปนสถานที่ ที่นาคนหาที่สุดหน่ึง เพราะที่น่ีเปนสวรรคยอมๆ ของผูที่ชอบนอน
อาบแดดทามกลางสายลมและหาดทรายสีขาวนวลสวยงาม รวมถึงเหลาบรรดานักโต
คลื่นที่หลงรักทองทะเลอีกดวย ผานชม ทาเรือซานตาโมนิกา (Santa Monica 
Pier) เปนทาเรือเกา สีสันสวยงาม ศูนยรวมรานอาหาร น่ังเลน คาเฟ�ตางๆ เปนอีก



 

 

หน่ึงรูปแบบสถานที่ ที่นาทองเที่ยวพักผอนแบบสบายๆ บริเวณเดียวกัน ผานชม ป�าย
สุดเขตปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร รูท ซิกสตี้ ซิกส (Route 66 End 
of the Trail) คือทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 เสนหน่ึงในอดีตของสหรัฐอเมริกา 
ถือเปนทางหลวงสายแรกๆ ของรัฐบาลกลาง กอตั้งขึ้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 
1926 (พ.ศ. 2469) แตการติดตั้งป�ายทางหลวงไดทําในปถัดมา เสนทางในสมัย
เร่ิมแรก ตั้งตนที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส ผานรัฐมิสซูรี แคนซัส โอคลาโฮมา เทกซัส 
นิวเม็กซิโก แอริโซนา และ มาจบลงที่ เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอรเนีย เปน
ระยะทางทั้งสิ้น 3,940 กิโลเมตร หรือ 2,448 ไมล แหงน้ี ผานชม สวนสนุกแปร
ซิฟค พารค (Pacific Park) เปนสวนสนุกชื่อดังอยูติดริมทะเล หน่ึงในฉากสําคัญใน
ภาพยนตฮอลลีวูด หรือ เอ็มวีของศิลปนอเมริกัน จะตองเห็นสวนสนุกนี้บอยครั้งเพราะ
ความสวยงามของพ้ืนทีท่ําใหถูกเอามาเปนฉากอยูบอยๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นํ าท าน  เข าชม  ยู นิ เวอ ร แ ซล  สตู ดิ โอ  ฮ อล ลี วู ด  (Universal Studios 
Hollywood) ในเน้ือที่กวา 1,000 ไร ทานจะไดชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของ
การถายทําภาพยนตรอยางละเอียด สัมผัสกับฉากใหญโตมโหฬาร ที่ใชในการถายทํา
จริงของภาพยนตรที่โดงดังเรื่องตางๆ เชน คิงคอง จอวส ฯลฯ ชมอาคารบานเรือนท่ีใช



 

 

ในการถายทําภาพยนตรเรื่องดังของฮอลลีวูด ต่ืนเตนและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเลน
ทั นสมั ย ใน โซนต างๆมากมาย เช น  Back to the Future, Jurassic Park, 
Terminator เปนตน สนุกกับเครื่องเลน และ โซนใหม ที่เปนไฮไลทสําคัญคือ เดอะ 
วิซซารดดิ้ง เวิรล ออฟ แฮรรี่ พอตเตอร (The Wizarding World of Harry 
Potter) ผูที่ชื่นชอบภาพยนตเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรไมควรพลาด ที่จะทําใหทานรูสึก
เหมือนอยูในดินแดนแหงเวทมนตจริงๆ ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชม โซนใดได ไมวากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุก
กรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นํ า ค ณ ะ เข า สู ที่ พั ก  Holiday Inn Buena Park, Los Angeles ห รื อ
เทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
วันที่สาม เมืองลอสแอนเจลิส - เมืองลาสเวกัส - ลาสเวกัส นอรท พรีเม่ียม เอาทเล็ท - 

ป�ายยินดีตอนรับ สูเมืองลาสเวกัส - ถนนสตริป        (B/-/D)  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 

ชั่วโมง) เมืองในรัฐเนวาดา (Nevada) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนสถานที่ที่ชาว



 

 

อเมริกันและคนทั่วโลกใหฉายาวาเมืองแหงบาป (Sin City) ลาสเวกัสเปนสถานที่ที่มี
ลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความกาวหนาของกิจการ 
ธุรกิจการพนัน เปนแรงดึงดูดหลักใหนักทองเท่ียวหลั่งไหลเขามา ตอมาก็ไดพัฒนาไปสู
บริการ ธุรกิจ ใกลเคียง ไดแก โรงแรม ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม รานอาหาร 
หางสรรพสินคาตางๆมากมาย ซึ่งลวนแลวแตมีความหรูหราอลังการและขนาดใหญ
มากกวาที่ใดในโลก จะหาไดคอนขางยากที่จะมีบอนคาสิโนและโรงแรมมารวมตัวกัน
อยางแนนหนาทามกลางภูเขาและทะเลทราย  

 นําทานเดินทางสู ลาสเวกัส พรีเม่ียม เอาทเล็ท นอรท (Las Vegas Premium 
Outlets North) เปนเอาทเล็ทขนาดใหญ ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนํา ในราคา
ตรงจากโรงงาน อาทิ เชน Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy 
Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, 
Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling, Michael Kors 
และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ป�ายยินดีตอนรับ สูเมืองลาสเวกัส (Welcome to 
Las Vegas – Drive Carefully Come Back Soon Sign)  ป� า ย ที่ เ ป น
สัญลักษณของเมืองลาสเวกัสที่แทจริง ประตูสูความบันเทิงแหงเมืองที่ไมเคยหลับใหล 
สรางตั้งแต ค.ศ.1959 จุดที่ต้ังน้ีอยูชวงตนของลาสเวกัส บูเลอวารด  

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 



 

 

 
 

 นําทาน ผานชม ความสวยงามตระการตา การประชันป�ายไฟ ป�ายโฆษณา รานคาแบ
รนดเนมและหางสรรพสินคาใหญๆมากมายเรียงรายกัน รวมไปถึงโรงแรมและคาสิโน 
โดยรอบของ เมืองลาสเวกัสบน ถนนสตริป (Strip Road) ยามคํ่าคืน อิสระใหทาน
เลือกชม น้ําพุเตนระบําประกอบดนตรีที่ดานหนาของโรงแรมเบลลาจิโอ (Bellagio), 
โชวโจรสลัด (Treasure Island), เวนิสจําลองและน้ําพุเทียมแหงโรงแรมเวเนเชี่ยน 
(Venetian Hotel) ท่ีภายในโรงแรมตกแตงเพดานโดยการวาดเปนลายทองฟ�าคลาย
การเนรมิตและมีลําคลองแบบเวนิสอยูกลางโรงแรม ชมความสวยงามของโรงแรมและ
คาสิโนระดับหาดาวแหงเมืองลาสเวกัส ที่โรงแรมเดอะ พาลาสโซ (The Palazzo 
Hotel) หรือ ศึกษากลยุทธพรอมลองเสี่ยงโชคกับเกมสพนันในรูปแบบตางๆ ตาม
สไตลที่คุณถนัด เชน แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต เปนตน โดยทั้งหมดน้ี สามารถ
เดินถึงกันไดเพราะตั้งอยูบนถนนเสนเดียวกันทั้งหมด คือ ถนนสตริป (Strip Road) ที่
เปนถนนสายหลักของเมืองลาสเวกัสแหงน้ี ** กฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา 
หามเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เลนการพนัน หรือ คาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบัติ
ตามกฎโดยเครงครัด ** 



 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําคณะเขาสูที่พัก Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่ เมืองลาสเวกัส - อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลาสเวกัส ตามอัธยาศัย 

แบบเต็มวัน             (B/-/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลาสเวกัส ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไมมี
บริการรถโคช) 
ทานสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจทัวรเสริม เพ่ือทองเที่ยวภายในเมืองลาสเวกัส 
- อุทยานแหงชาติแกรนด แคนยอน (Grand Canyon National Park) ** 
แพ็คเกจโดยรถโคช ราคาประมาณ 180 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ตอทาน 
แพ็คเกจโดยเฮลิคอปเตอรเพ่ือชมแกรนด แคนยอน จากมุมสูง ราคาประมาณ 
400 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ตอทาน กรุณาแจงกับหัวหนาทัวรลวงหนา



 

 

อยางนอย 3 วัน กอนถึงวันเดินทางไปแกรนด แคนยอน และจําเปนจะตองมีผู
เดินทางรวมเฮลิคอปเตอรลําเดียวกัน 6-8 ทาน ขึ้นอยูกับเฮลิคอปเตอรลําที่วา
งอยู และ หัวหนาทัวรอาจไมสามารถรวมเดินทางเพ่ือดูแลคณะได โดยหัวหนา
ทัวรจะตองดูแลคณะสวนมากกอน (คณะใหญ) จะรวมบริการรถรับสงไปยังจุดเขา
อุทยานฯ ราคา และ รายละเอียด เงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับ
ประเภทของแพ็คเกจที่ทานเลือก กรุณาตรวจสอบกอนทุกครั้ง สําหรับทานที่ซื้อ
แพ็คเกจทัวรเสริมนี้ ** เพื่อชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญแหงหน่ึงของ
โลก ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1979 อุทยานแหงชาติแกรนด แคนยอน ถูกคนพบเมื่อป ค.ศ. 
1776 เปนปเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของ
แม น้ําโคโลราโดไหลผานที่ราบสูง ทําใหเกิดการสึกกรอนพังทลายของหินเปน
ระยะเวลา 225 ลานปมาแลว ตอมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเน่ืองมาจากแรงดัน
และความรอนอันมหาศาลภายใตพื้นโลก ทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเปนแนว
เทือกเขากวางใหญไพศาล การยกตัวของแผนดินทําใหทางที่ลําธารไหลผานมีความ
ลาดชันและน้ําไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ําเกิดการกัดเซาะลึกลง
ไปทีละนอยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปถึงกนหุบเหวกวา 1 ไมล ประมาณ 
1,600 เมตร และอาจลึกกวาสองเทาของความหนาของเปลือกโลก กอใหเกิด
หินแกรนิตและหินชั้นแบบตางๆ พ้ืนดินที่เปนหินทรายถูกน้ําและลมกัดเซาะจนเปนรอง
ลึก สลับซับซอน สูง ตํ่า นานนับลานป เหลาน้ีกอใหเกิดความงดงาม และ ความนา
อัศจรรยทางธรรมชาติขึ้นที่น่ี ** กรณีที่ทานซื้อแพ็คเกจทัวรเสริม เพ่ือทองเที่ยว 
อุทยานแหงชาติแกรนด แคนยอน ** เดินบน สกาย วอลค (Sky Walk) ** 
บริเวณนี้ทานจําเปนตองฝากของไวที่ชองบริการ (ล็อคเกอร) ที่ทางอุทยานฯ
เตรียมไวรองรับ รวมไปถึงโทรศัพทมือถือ และ กลองถายภาพ กรณีที่ตองการ
ถายภาพ จะมีบริการของอุทยานฯโดยสามารถเลือกซื้อเฉพาะภาพที่ทานช่ืนชอบ
ได ** ซึ่งเปนกระจกแกวรูปตัวยู ยื่นออกมาจากหนาผา เหมือนทานไดเดินอยูบน
อากาศซึ่งบริเวณน้ีจะสงูจากพื้นแมน้ําประมาณ 1,200 เมตร 



 

 

 
 
** กรณีที่ทานซื้อแพ็คเกจทัวรเสริม เพ่ือทองเที่ยว อุทยานแหงชาติแกรนด แคน
ยอน ** นําทาน ผานชม เขื่อนฮูเวอร หรือ ฮูเวอร แดม (Hoover Dam) และรูจัก
ในชื่อ โบลเดอร แดม (Boulder Dam) หรือเขื่อนหินยักษ เปนเขื่อนคอนกรีตรูปโคง
กึ่งถวงน้ําหนัก (Arch-Gravity Dam) ในบริเวณแบล็ก แคนยอนของแมนํ้าโคโลราโด 
บนชายแดนของรัฐแอริโซนาและรัฐเนวาดา เขื่อนสรางขึ้นระหวาง ค.ศ. 1931-1936 
ระหวางชวงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญและเปดใชงานวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 
1935 โดยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต การกอสรางเกิดจากความพยายาม
ของคนงานมากกวา 1,000 คน และคราชีวิตคนไปมากกวา 100 คน มีขอถกเถียงวา
ชื่อเขื่อนตั้งตามประธานาธิบดีเฮอรเบิรต ฮูเวอร ตั้งแตราว ค.ศ. 1900 มีการสํารวจ
ความเปนไปไดที่จะรองรับเขื่อนที่ควบคุมอุทกภัย ทําการชลประทาน และผลิตไฟฟ�า



 

 

พลังน้ําท่ีแบล็ก แคนยอนและบริเวณรอบๆ โบลเดอร แคนยอน ใน ค.ศ. 1928 คองเก
รสอนุมัติโครงการ การประมูลเพ่ือสรางเขื่อนไดรับการสนับสนุนจากกลุมบริษัทเรียกวา 
ซิกซ  คอมพานีส  (Six Companies, Inc.) เริ่มสรางเขื่อนในตนป  ค.ศ . 1931 
โครงสรางคอนกรีตขนาดใหญน้ียังไมเคยมีการสรางมากอน และเทคนิคการสรางบาง
เทคนิคยังไมไดรับการพิสูจน อากาศรอนจัดชวงฤดูรอนและสาธารณูปโภคที่ขาดแคลน
บริเวณกอสรางทําใหเกิดความยากลําบาก แมกระน้ัน กลุมบริษัทซิกซ คอมพานีสสง
มอบเขื่อนใหรัฐบาลในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1936 เกินกําหนดเดิมถึง 2 ป เขื่อนฮู
เวอรฯ กักน้ําจากทะเลสาบมี้ด ซึ่งเปนแหลงกักเก็บน้ําที่มีปริมาตรมากที่สุดใน
สหรัฐอเมริกา เขื่อนตั้งอยูบริเวณใกลเมืองโบลเดอร ซิตี รัฐเนวาดา เมืองที่เดิมสราง
เพื่อใหคนงานกอสรางเขื่อนอาศัยราวๆ 30 ไมล ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของลาส 
เวกัส เครื่องจายกระแสไฟฟ�าจากเขื่อนน้ีสามารถสรางพลังงานใหสาธารณูปโภคทั้ง
สาธารณะและสวนตัวในรัฐเนวาดา แอริโซนา และแคลิฟอรเนีย ทั้งหมด 
- อิสระชอปปم�ง ณ ศูนยการคา เอาทเล็ท ภายในเมืองมากมาย หรือ เลือกเสี่ยง
โชคตามอัธยาศัย และในยามคํ่าคืน ทานสามารถทองราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการ
เดินเลนที่ถนนสตริป (Strip) หรือพบกับการแสดงโชวของโรงแรมตางๆ ซึ่งแตละ
โรงแรม ก็จะแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับคอนเซ็ปทของโรงแรม 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นํ าคณ ะเข าสู ที่ พั ก  Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือ
เทียบเทา 

 



 

 

วันที่หา เมืองลาสเวกัส - เมืองบารสโตว - บารสโตว แทงเจอร เอาทเล็ท - เมืองเฟรนโน 
(B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองบารสโตว (Barstow) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
30 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอรเนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนศูนยกลาง
การขนสงที่สําคัญ มีทางหลวงหลายสายรวมถึง Interstate 15, Interstate 40 , 
California State Route 58 และ U.S. Route 66 รวมตัวอยูในเมือง เปนที่ตั้ง
ของสถานีรถไฟขนาดใหญที่เปนของ  
นําทานเดินทางสู บารสโตว แทงเจอร เอาทเล็ท (Barstow Tanger Outlets) 
เปนเอาทเล็ทขนาดใหญ ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนํา ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิ
เ ช น  Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, 
Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, 
Calvin Klein, Samsonite, Kipling และอ่ืนๆอีกมากมาย 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองเฟรสโน (Fresno) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 
นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอรเนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนศูนยกลางการ
ธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนใหมหมด รถเมลจอดป�ายตรงเวลา อาคารสูงสุดไมเกิน 



 

 

20 ชั้น จึงไมบดบังทิวทัศนที่น่ี ในฐานะเมืองใหมจึงมีความเปนเมืองสําหรับมนุษยเดิน
ดินมากกวาหุนยนต ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิส และชาวซานฟรานซิสโก ซึ่งมอง
ชาวเมืองเฟรสโน ที่อยูระหวางเมืองทั้งสองน้ีเปนเรื่องตลก และ คอนขางดูแคลน
ชาวเมืองเฟรสโนวารอนเหมือนนรกไมมีอารยธรรมไมมีชีวิตกลางคืน ทานจะไดสัมผัส
กับอีกหน่ึงบรรยากาศของชาวพื้นเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําคณะเขาสูที่พัก Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรือ
เทียบเทา 

 

 
 
วันที่หก เมืองเฟรนโน - เมืองซานฟรานซิสโก - ยานไชนาทาวน เมืองซานฟรานซิสโก - 

ถนนแคลิฟอรเนีย - อาคารเฟอรรี่ มารเก็ตเพลส - ถนนลอมบารด   
(B/-/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู  เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองในรัฐแคลิฟอรเนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ประชากรประมาณ 808,976 คน ซึ่งเปนเมืองที่มีความหนาแนนของประชากรเปน
อันดับสองของประเทศ ตั้งอยูบริเวณอาวซานฟรานซิสโก ชาวยุโรปกลุมแรกที่มาตั้ง
รกรากในซานฟรานซิสโก คือชาวสเปน โดยในป ค.ศ. 1776 เมืองมีชื่อวา เซนตฟราน
ซิส (St. Francis) ภายหลังจากชวงยุคตื่นทองในป ค.ศ. 1848 ทําใหประชากรใน
ซานฟรานฯเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และเมืองเติบโตอยางมาก ถึงแมวาซานฟรานฯจะ
ประสบปญหาแผนดินไหวและไฟไหมขนาดใหญในชวงป ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลับ
ฟم�นตัวไดอยางรวดเร็ว และไดชื่อวาเปนเมืองสําคัญเมืองหน่ึงในแถบชายฝم�งตะวันตก
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซานฟรานฯมีลักษณะภูมิประเทศที่เปนเขา และมีชายฝم�งติด
กับมหาสมุทรแปซิฟกเปนเมืองเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ และมีชาวเอเชียอาศัยเปน
จํานวนมาก 
นําทานเดินทางสู  ยานไชนาทาวน เมืองซานฟรานซิสโก (Chinatown San 
Francisco) เริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1848 เปนยานคนจีนที่ใหญที่สุดนอกเอเชีย 
และเก าแกที่ สุ ด ในอเมริกาตอนเห นือ  ตั้ งอยู บนถนน  Grant Avenue และ 
Stockton Street โดยมีประชากรหนาแนนถึง 15,000 คน ในวงลอมสี่เหลี่ยม
จัตุรัสเพียง 20 บล็อก ที่น่ีคืออีกหน่ึงสถานที่ยอดฮิตที่สุดในเมืองซานฟรานซิสโก ผูคน
มากมายจากทั่วทุกมุมโลกนิยมมาเที่ยวที่ไชนาทาวนของเมืองซานฟรานซิสโกแหงน้ี
มากกวาสะพานโกลเดนเกต ไชนาทาวนแหงน้ีไดรวบรวมทั้ง สถาปตยกรรมจีน วัดจีน 
และ วัฒนธรรมจีนตางๆ มาไวที่น่ีอยางมากมาย รวมถึงอาหารจีนที่มีชื่อเสียงมากมาย
อยูท่ัวทุกมุมของถนนยานน้ี  

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดนิทางทองเที่ยว ** 



 

 

 
 

นําทาน ผานชม ถนนแคลิฟอรเนีย (California Street) เปนถนนเสนที่ยาวที่สุด
ในเมืองซานฟรานซิสโก กินพื้นที่ในเมืองน้ีถึง 54 บล็อก มีความยาว 8.4 กิโลเมตรอยู
ในใจกลางเมือง นับเปนถนนเสนแรกที่เชื่อมตอกับกันถนนไฮเวยเสนหลักเพ่ือออกไปยัง
เมืองตางๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา หัวถนนตั้งอยูในยานการเงินยาวไปถึง
สวนสาธารณะลินคอลน และมีเสนตัดผาน Market Street ซึ่งอยูไมไกลจากอาคาร
เฟอรรี่มากนัก ถาอยูบนจุดสูงสุดของถนนเราจะสามารถมองเห็นสะพาน Oakland 
Bay Bridge ถนนเสนน้ีถือวาเปนยานที่รุงเรื่องที่สุดในเมืองซานฟรานซิสโก เพราะ
คลอบคลุมไปดวยระบบขนสงที่ดี อยางเชน รถราง ท่ีถือวา ถาไปเมืองซานฟรานซิสโก
แลว ตองลองไปใชบริการดูสักครั้ง อาคารสูงใหญแถวน้ีก็สามารถใชเปนพื้นหลังในการ
ถายรูปไดอยางสวยงาม 



 

 

นําทาน ผานชม อาคารเฟอรรี่ มารเก็ตเพลส (Ferry Building Marketplace) 
คือสถานที่สําคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองซานฟรานซิสโก เปนทั้งยานการเงิน
เปด ศูนยกลางการคมนาคมขนสงสินคา และทาเทียบเรือ มากวา 100 ปแลว เปด
ใหบริการในป ค.ศ. 1898 เริ่มตั้งแตชวงยุค Gold Rush โดยสมัยน้ันยังอยูในชวงที่
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทางเรือ ตอมาในชวงป ค.ศ. 1950 สะพานโกลเดนเกต 
และ สะพานเบย เปดใชงาน ทําใหการคมนาคมน้ันกวางขวางขึ้นมีทั้งรถและถนน ทํา
ใหที่น่ีคึกคักเปนอยางมากในเรื่องของการขนสงสินคา แตภายหลังก็เกิดเหตุการณ
แผนดินไหวขึ้น ที่น่ีตองปดตัวลง และซอมแซมกันครั้งใหญ ตอมาในเดือนมีนาคมป 
ค.ศ. 2003 จึงเปดบริการอีกครั้ง โดยเปดใหประชาชนทั่วไปเขาไปได ที่น่ียังถูกยกยอง
ใหเปนตลาดอาหารในรมระดับโลก และเปดโอกาสสําหรับเกษตรกรในเมืองใหนํามา
ขายที่ตลาด Ferry Plaza Farmer Market อีกดวย ซึ่งจะมีตลาดในทุก วันอังคาร 
วันพฤหัสบดี เวลา 10.00-14.00 น. และ วันเสาร 8.00-14.00 น.  
นําทาน ผานชม ถนนลอมบารด (Lombard Street) เปนถนนที่ไดชื่อวาคดเคี้ยว
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก ตั้งอยูระหวาง Jones Street และ Hyde Street มีลักษณะ
เปนถนนที่คดเคี้ยวแบบโคงหักศอกอยูบนเนินชัน มีทั้งหมด 8 โคง เปนโคงชวงสั้นๆ 
และแคบมาก การเดินรถจะเดินรถทางเดียว จากบนเนินเขาลงสูดานลาง รอบขางของ
ถนนเสนน้ีจะเปนบานเรือนอันสวยหรูสไตลวิคตอเรียน มีการประดับประดาถนนดวย
ตนไมและดอกไมสวยงามตามฤดูกาล โดยดานบนสุดของถนนเสนน้ีจะสามารถ
มองเห็นวิวของอาวซาน ฟรานซิสโก สะพานเบย และ คอยน ทาวเวอร ไดอยาง
สวยงาม 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําคณะเขาสูที่พัก Crowne Plaza Silicon Valley N Union City, San 
Francisco หรือเทียบเทา 



 

 

 
 
วันที่เจ็ด เมืองซานฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค - เซเวน ซิสเตอร - พาเลซ ออฟ ไฟน 

อารท - สะพานโกลเดนเกต - ทาเรือเพียร 39 - ลองเรือชมอาวซานฟรานซิสโก 
- เกาะอัลคาทรัส - ฟชเชอรแมน วารฟ - ทาอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิส
โก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา                        
(B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) จุดชมวิวใจกลางเมืองซานฟรานซิส

โก จากจุดน้ีทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา ผานชม 
เซ เวน  ซิ ส เตอร  (Seven Sisters) หรือ  Painted Ladies มี ลั กษณ ะเป น



 

 

บานเรือนเกาแกสไตลวิคตอเรียน ตั้งเรียงรายกัน 7 หลัง อยูริมถนน Steiner 
Street ซึ่งเปนแนวชัน อยูระหวางบานเลขที่ 710–720 บานเรือนเหลาน้ีโดดเดนดวย
สีสันแบบพาสเทลสวยงามสะดุดทุกสายตาเม่ือแรกพบ ดานหนาจะมีสนามเด็กเลน ซ่ึง
ชาวเมืองและนักทองเที่ยวตางนิยมมาน่ังพักผอนกันบริเวณน้ีในวันชวงวันหยุด 
นําทาน ผานชม พาเลซ ออฟ ไฟน อารท (Palace of Fine Art) สถาปตยกรรม
แบบโดมโคงสไตลวิคตอเรียน ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมแบบอเมริกา หน่ึงใน
สถานที่ยอดฮิตที่ Hollywood นิยมมาถายทําภาพยนตร และเปนสถานที่ ที่ชาว
อเมริกันนิยมมาถาย Pre Wedding กันมากที่สุด 
นําทานเดินทางสู สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคือ 
"ประตูทอง" ตอนรับทุกทานที่มีจุดมุงหมายมายังเมืองซานฟรานซิสโก ทําสถิติเปน
สะพานแขวนแหงแรกที่ใหญที่สุดในโลก เปนเสนทางสูอาวซานฟรานซิสโกและเชื่อม
ระหวางซานฟรานฯ กับ มาริน เคาทตี ใชงบประมาณในการสราง 35 ลานดอลลารส
หัฐ เริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 5 มกราคม 1933 อันเปนชวงสมัยของประธานาธิบดีแฟรง
กิน ดี. รูสเวลต มี โจเซฟ สเตราส เปนวิศวกร ฝากฝมือบันทึกไวบนสะพานโกลเดนเกต 
สะพานทาสีแดงอมสมตามสีสัญลักษณสีของเมืองซานฟรานฯ ที่จะเปลงแสงสะทอน
เมื่อยามแสงอาทิตยตกกระทบ ความงามทางดานวิศวกรรมไดรับการยกยองจาก
สมาคมวิศวกรพลเรือนอเมริกันใหเปนหน่ึงใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกจนทําให
กลายเปนสัญลักษณของเมืองซานฟรานซิสโกแหงน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู ทาเรือเพียร 39 (Pier 39) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
เมืองซานฟรานฯ อยูตรงกลางระหวาง สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) 
และ สะพานเบย (Bay Bridge) เน่ืองดวยเมืองซานฟรานฯเปนเมืองที่ตั้งอยูติดกับ
มหาสมุทรแปซิฟก ในอดีตจึงมีทาเรือเพ่ือขนสงสินคามากมายโดยมีตัวเลขกํากับตั้งแต 
Pier 1 ไปเรื่อยๆ แตดวยเหตุผลที่ทาเรือเพียร 39 แหงนี้ มีชื่อเสียงโดงดังเปนที่นิยม
ของนักทองเที่ยวมากที่สุด อาจเปนเพราะอยูในทําเลที่ตั้งที่สวยงามเหมาะสม ทําให
ปจจุบันเปนยานชอปปم�ง และ รานอาหารตางๆมากมาย  
นําทาน ลองเรือชมอาวซานฟรานซิสโก (San Francisco Cruise) ผานชม 
ความยิ่งใหญและสวยงามของ สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) จาก
มุมใกล และ มุมไกล ผานชม เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz Island) เกาะที่เคยเปนที่
คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต ต้ังอยูกลางทะเลบริเวณริมอาวซานฟรานฯ ใกลกันจะเปน 
ฟชเชอรแมน วารฟ (Fisherman’s Wharf) หรือรูจักกันในลักษณะของสะพาน
ปลา สามารถมองเห็นอาวซานฟรานซิสโก และ สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate 
Bridge) ที่น่ีจึงมีรานอาหารทะเลสดๆไวรอตอนรับนักทองเท่ียวมากมาย ** รอบของ
การเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถลองเรือได ไมวา
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวน
หนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด ** 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
นําทานเดินสู ทาอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
วันที่แปด ทาอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา - ทาอากาศยานนานาชาติ ไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศ
ไตหวัน                              (-/-/-) 

01.05 น.  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศ
ไตหวัน โดยสายการบิน China Airlinesเท่ียวบินที ่CI003 

** ใชเวลาบินประมาณ 14 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 



 

 

** เดินทางขามผานเสนแบงเวลาสากลโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 

วันที่เกา ทาอากาศยานนานาชาติ ไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                
(-/-/-) 

05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน 
โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

10.15 น.  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน China Airlines เท่ียวบินที ่CI831 

** ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
13.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ โดยสวัสดิภาพ
และความประทับใจ 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก

มีเตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 

ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 

ป) 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

30 พ.ย. - 08 ธ.ค. 
2562 

(05 ธ.ค. วันคลายวนั
เฉลิมฯ ร. 9) 

30NOV CI834 BKK-
TPE 10.55-15.25 
30NOV CI024 TPE-
ONT 18.10-13.50 
07DEC CI003 SFO-
TPE 00.05-05.55+1 
08DEC CI831 TPE-
BKK 10.15-13.05 

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

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

 
** อัตรานี ้ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทาน

ละ 8,000 บาท ** 
กรณีผูเดินทางที่ยังไมมีวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ่มดําเนิน

กระบวนการขอวีซาทันที ที่ทานชําระเงินมัดจํา พรอม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาฯ 
โดยไมจําเปนตองรอใหคณะคอนเฟรมออกเดินทาง (มียอดจองถึง 10 ทาน) และหากคณะไม

สามารถออกเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืน
คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาใหกับทานไดทุกกรณี ตัวอยางเชน ทานจอง และ ชําระ
เงินเรียบรอย ทางบริษัทดําเนินการขอวีซาใหทานสัมภาษณและไดรับวีซาเรียบรอย แตคณะ
นั้นๆมียอดจองไมถึง 10 ทาน คณะจะไมสามารถออกเดินทางได ทานสามารถใชวีซาเดินทาง

ในชวงเวลาอื่น หรือ คณะอื่น ที่ทานตองการได เพราะสวนใหญ ทานที่ขอวีซาทองเทีย่ว



 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา จะไดรับวีซาอายุ 10 ป (แตทั้งน้ี ทางบริษัทจะไมสามารถยืนยันวาทาน
จะไดรับวีซาอายุ 10 ป หรือไมแตประการใด ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเปนผูพิจารณา
แตเพียงผูเดียว โดยสิทธิขาด) กรณีที่ทานไมไดรับวีซาอายุ 10 ป ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม

สามารถคืนคาใชจายใหทาน ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม 
 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
25,000 บาท ** 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย

ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง 
หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ

ตองการของผูเดินทาง) ** 
 

** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไม
วาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวาม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียม
อาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เนื่องจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัด

เรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด 
และ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เทานัน้ กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผู

เดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **  
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class)  
กรณีตองการ Upgrade เปน ที่ น่ังพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business 

Class) จําเปนออกบัตรโดยสารใบใหมแยกจากคณะ และ จองเปนราคาทัวร ไมรวมตั๋ว (Join 
Land) ตั้งแตขั้นตอนการจอง ส่ิงสําคัญกอนออกบัตรโดยสาร กรุณาติดตอเจาหนาที่กอนทุกครั้ง
วาคณะคอนเฟรมออกเดินทางหรือไม 

 คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน China Airlines 

อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักแตละชิ้นไม
เกิน 23 กก.  

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 

กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่
พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท

ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 



 

 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา 

(USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 
2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้
ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทานละ 8,000 บาท 
(ชําระพรอมเงินมัดจํา) 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทานละ 8,000 บาท รวมเปน ทานละ 38,000 บาท (กรณีมีวีซา
เรียบรอยแลว ชําระเฉพาะเงินมัดจํา 30,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง 
ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. 
เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และ
หากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามา
ใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์
ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง
อยางนอย 31 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัท
ไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 31 วัน ใหถือ
วานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–



 

 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อ
ลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ
ทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

2.4 กรณีที่ทานใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซา และไดรับวีซาเรียบรอยแลว แมจะอยูในระยะเวลา
ที่สามารถยกเลิกไดโดยไมเสียคาใชจาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืนคาใชจายใหกับ
ทานได ไมวาสวนใด สวนหนึ่ง ทุกกรณี กลาวคือ กรณีไดรับวีซาเรียบรอยแลวจะไม
สามารถยกเลิกทัวรได ไมวากรณีใดก็ตาม เน่ืองจากทุกทานที่ใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซา 



 

 

ทางบริษัทไดแนบรายละเอียดขอมูลการติดตอของบริษัทใหกับทุกทาน เปรียมเสมือนการยืนยัน
กับทางสถานทูต วาทานจะเดินทางกับเราจริง 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบรษิัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีทีจ่ะชําระคาบรกิารเพ่ิมจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะ
ใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักแบบหองคู 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียง
ใหญ  กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู  1 หอง 



 

 

(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต 

2. โดยสวนใหญตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) 
มีลักษณะเปนเตียงใหญ 2  เตียง (2 Queen Bed) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) ก็จะมีลักษณะเปนเตียงใหญ 2 เตียง (2 Queen Bed) เชนกัน ไมมีเตียง
เสริมดวยเงื่อนไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โดยสวนใหญตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเปนหองพักที่หามสูบบุหรี่ (Non 
Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะติดตั้งอุปกรณดักจับควันไวในหอง กรณีที่มีการลักลอบ
สูบบุหรี่ในหองพัก และ ถูกตรวจสอบได ผูเขาพักจําเปนตองชําระคาปรับกับโรงแรมโดยตรง
ประมาณ 1,000 เหรียญดอลลาหสหรัฐอเมริกา (USD.) ตอครั้ง 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทานควรทราบ 
1. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จําเปนตองดําเนินการตรงกับสถานทูตอเมริกา

ประจําประเทศไทย เทาน้ัน (ยังไมผานตัวแทนรับยื่น) โดยสถานทูตมีท่ี เชียงใหม และ กรุงเทพฯ 
ทานตองการยื่นและสัมภาษณที่ใด ใหแจงตั้งแตขั้นตอนการจองทัวร กรณีดําเนินการแลว หาก
ตองการเปลี่ยนแปลง จําเปนตองชําระคาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศ
สหรัฐอเมริกาใหมอีกครั้ง 

2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปดใหผูสมัครที่ยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวสัมภาษณชวงเวลาเชา 7.00 
น.-10.00 น. เทาน้ัน สถานทูตไมเปดสัมภาษณวีซาทองเที่ยวชวงเวลาบาย กรณีที่ทานไม
สะดวกสัมภาษณชวงวัน และ เวลาใดบาง กรุณาแจงกับเจาหนาที่ ตั้งแตขั้นตอนการจองทัวร 
(ผูสมัครทุกทานจําเปนตองมาแสดงตนทีส่ถานทูตดวยตนเองทุกกรณี) 

3. สําหรับวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ไมมีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณแบบหมู
คณะ จะตองแยก ยื่นเอกสาร และ สัมภาษณ เปนครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของสถานทูตเทาน้ัน และสถานทูตจะพิจารณาวีซาใหเปนรายบุคคล 

4. กรณีที่ทานตองการยื่นวีซาเร็วที่สุด และคณะยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง (ยังมีผูเดินทางไมถึง 
20 ทาน) สามารถทําไดโดยใหทานชําระเงินมัดจํา พรอมคาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซา



 

 

ทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอรมกรอกเพ่ือขอยื่นวีซาทองเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา 
สําเนาหนาหนังสือเดินทางหนาแรก แจงชวงวัน เวลา ที่ทานสะดวกไปสัมภาษณกับทาง
เจาหนาที่ หลังจากชําระเงินประมาณ 10 วันทําการ เจาหนาที่แผนกวีซาจะติอตอกลับเพื่อให
ทานเลือกคิวนัดหมายตามวัน และ เวลาที่ทานสะดวก กรณีคณะไมคอนเฟรมออกเดินทาง ไม
สามารถออกเดินทางได (ยังมีผูเดินทางไมถึง 20 ทาน) ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายใน
สวนของคาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหทานได ไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น ไมวาทานจะไดรับอนุมัติวีซาอายุเทาไหรก็ตาม เชน ทานจองคณะเดินทางวันที่ 
1-9 ต.ค. และทานยืนยันจะยื่นวีซากอนคณะคอนเฟรม แตเม่ือถึงกําหนดออกบัตรโดยสาร คณะ
ไมสามารถออกเดินทางได และทานไดรับอนุมัติวีซาเพียง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไมใช 10 ป) น่ัน
หมายถึงทานจําเปนตองขอวีซาใหม และ มีคาใชจายใหมอีกครั้ง เปนตน  

5. กรณีผู เดินทางที่ยังไมมีวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ่มดําเนิน
กระบวนการขอวีซาทันที ที่ทานชําระเงินมัดจํา พรอม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาฯ 
โดยไมจําเปนตองรอใหคณะคอนเฟรมออกเดินทาง (มียอดจองถึง 10 ทาน) และหากคณะไม
สามารถออกเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถคืนคาธรรมเนียม 
และ คาบริการยื่นวีซาใหกับทานไดทุกกรณี ตัวอยางเชน ทานจอง และ ชําระเงินเรียบรอย ทาง
บริษัทดําเนินการขอวีซาใหทานสัมภาษณและไดรับวีซาเรียบรอย แตคณะน้ันๆมียอดจองไมถึง 
10 ทาน คณะจะไมสามารถออกเดินทางได ทานสามารถใชวีซาเดินทางในชวงเวลาอ่ืน หรือ 
คณะอ่ืน ที่ทานตองการได เพราะสวนใหญ ทานที่ขอวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะ
ไดรับวีซาอายุ 10 ป (แตทั้งน้ี ทางบริษัทจะไมสามารถยืนยันวาทานจะไดรับวีซาอายุ 10 ป 
หรือไมแตประการใด ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเปนผูพิจารณาแตเพียงผูเดียว โดยสิทธิ
ขาด) กรณีที่ทานไมไดรับวีซาอายุ 10 ป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจายใหทาน 
ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม 

6. การอนุมัติวีซาไมสามารถการันตีได ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทาน้ัน โดยสถานทูตจะ
พิจารณาเปนรายบุคคล ไมสามารถยืนยันไดวาทุกทานจะไดวีซาอายุ 10 ป  

7. กรณีตองการเลื่อนการนัดสัมภาษณวีซา เน่ืองจากติดธุระเรงดวนกะทันหัน สามารถทําได 1 ครั้ง 
และ ตองดําเนินการกอนถึงวันนัดสัมภาษณวีซา ที่จะมาถึง 5 วันทําการ เทาน้ัน นอกเหนือจากที่
กลาวมาขางตนไมวากรณีใดก็ตาม ทานจําเปนตองชําระคาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซา
ทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหมอีกครั้ง 



 

 

8. หลังจากสัมภาษณวีซาเรียบรอยแลว สถานทูตจะเก็บรักษาเลมหนังสือเดินทางของทานไวที่
สถานทูตประมาณ 7 วัน ทําการ และสงกลับคืนใหทานทางไปรษณีย ดังน้ัน ทานจําเปนตอง
กรอกที่อยูปจจุบันใหชัดเจน เพราะหากที่อยูไมชัดเจนเลมหนังสือเดินทางที่สถานทูตสงคืนทาน 
อาจตองถูกสงกลับเขาไปยังสถานทูตตามเดิม และจําเปนจะตองสงอีเมล (เทาน้ัน ไมมีบริการ
โทรศัพทติดตอ) แจงความประสงค และ ยืนยันตัวตนตอสถานทูตซึ่งอาจจะตองใชระยะเวลา
ทั้งหมด 30 วันทําการเปนอยางนอย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาใหเขาไปรับเลมหนังสือ
เดินทางดวยตัวผูสมัครเองอีกครั้งทางอีเมล 

9. กรณีที่ผูสมัครตองการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช หรือ จําเปนตองใชหนังสือ
เดินทาง ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจะตองเตรียมหลักฐาน
สําคัญที่ยืนยันไดวาทานจําเปนจะตองใชหนังสือเดินทางจริงๆ ใหทางสถานทูตพิจารณาในวัน
สัมภาษณทันทีเทาน้ัน หากยื่นไปแลว และ ออกมาจากสถานทูตแลว จะไมสามารถขอคืนเลม
หนังสือเดินทางกระทันหนัได ไมวากรณีใดๆก็ตาม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทาน้ัน  

10. ที่ผานมาโดยสวนใหญสถานทูตจะอนุมัติวีซาทองเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาใหสําหรับทานที่ถือ
หนังสือเดินทางไทย วีซามีอายุ 10 ป (แตสามารถพํานักไดในประเทศสหรัฐอเมริกาไดตามดาน
ตรวจคนเขาเมืองกําหนดเทาน้ัน ไมเกิน 3 หรือ 6 เดือน) แตตั้งแต มกราคม 2561 ที่ผานมา 
สถานทูตฯออกมาตราการใหม วาจะพิจารณาอายุวีซาใหเปนรายบุคคล ไมสามารถยืนยันไดวา
จะไดวีซาอายุ 10 ป ทุกทาน อาจไดพอดีระยะเวลาชวงที่ตองการจะเดินทางก็เกิดขึ้นได ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทาน้ัน 

11. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือตั๋วเครื่องบิน
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ 
ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุมวันที่ทานเดินทาง ไป และ 
กลับ เพ่ือใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็
ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดย
ทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจายเพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่น
ขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึง
ดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไม
สามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  



 

 

12. กรณีที่ทานใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซา และไดรับวีซาเรียบรอยแลว แมจะอยูในระยะเวลาที่
สามารถยกเลิกไดโดยไมเสียคาใชจาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืนคาใชจายใหกับ
ทานได ไมวาสวนใด สวนหนึ่ง ทุกกรณี กลาวคือ กรณีไดรับวีซาเรียบรอยแลวจะไม
สามารถยกเลิกทัวรได ไมวากรณีใดก็ตาม เน่ืองจากทุกทานที่ใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซา 
ทางบริษัทไดแนบรายละเอียดขอมูลการติดตอของบริษัทใหกับทุกทาน เปรียมเสมือนการยืนยัน
กับสถานทูต วาทานจะเดินทางกับเราจริง 
 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝم�งประเทศไทย 
(ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือ
ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนทีเ่หลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลัก
ปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึง่มีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือ
ไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเป�า
ใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเท่ียวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณี
ใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 



 

 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋วเครื่องบิน
แยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัทไมสามารถให
คณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง 
ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะอยูในเวลาน้ันๆ 
กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเอง
ทัง้หมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน 
หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปน
การชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

การเตรียมเอกสารเบ้ืองตนเพ่ือ ขอคิว สัมภาษณวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 
- กรอกแบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพื่อใชขอยื่นวีซาทองเท่ียว ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่
ทางบริษัทสงให ใหละเอียดครบถวน เขียน หรือ พิมพเปนภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็
ได 
- สําเนาหนาหนังสือเดินทาง คงเหลืออายุใชงานมากกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และ 
มีหนาวางอยางนอย 4 หนา สําหรับประทับวีซา 
- สําเนาทะเบียนบาน (หนาเลขที่บาน และ หนาที่มีชื่อผูเดินทาง) 
- สําเนาหนาวีซาประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกประเภท (ถาเคยมี) 
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหยา  (ถามี) 
- สําเนาเอกสารรับรองการทํางาน (เปนภาษาอังกฤษ) 
เตรียมเอกสารขางตนเรียบรอยแลว กรุณาสงสําเนา หรือ สแกนสงมาที่บริษัท ไมจําเปนตองสง
เอกสารฉบับจรงิมา 

 
การเตรียมเอกสารเพ่ือ เขารับการสัมภาษณ วีซาทองเที่ยวประเทศสหรฐัอเมริกา 

วีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองไปแสดงตนที่สถานทูต 
เพ่ือเขารับการสัมภาษณกับเจาหนาที่ของสถานทูตดวยตนเองทุกกรณี ตามวัน เวลาที่

สถานทูตนัดหมายเทานั้น และ โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ  
โดยผูสมัครจะตองเตรียมเอกสารฉบับจริงทัง้หมด ไมจําเปนตองถายสําเนา  

เพ่ือแสดงกับสถานทูตในวันสัมภาษณ ดังน้ี 
1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน คงเหลืออายุใชงานมากกวา 6 

เดือน ณ วันเดินทางกลับ และ มีหนาวางอยางนอย 4 หนา สําหรับประทับวีซา (กรณีทานที่
มีพาสปอรตเลมเกา ใหเตรียมมาแสดงดวย) 

2. รูปถายสีหนาตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ขนาดเทากันทุกดาน เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เนนใบหนา จํานวน 
2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปตองเปนพื้นสีขาวเทานั้น  
ขอกําหนดเบ้ืองตนของรูปถาย ทั้งน้ีอยูที่ดุลยพนิจของเจาหนาทีส่ถานทูตเทานั้น 
- หามสวมแวนสายตา 
- หามสวมเครื่องประดบั 
- รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน  



 

 

- ไมเปนรูปเดียวกันกับวีซาท่ีเคยไดรับแมจะยังไมเกิน 6 เดือน ก็ตาม จําเปนตองถายใหม 
- หามถายเอง เพราะพื้นเปนสีเทา ไมสามารถใชได 

3. บัตรประชาชน  
4. ทะเบียนบาน 
5. ทะเบียนสมรส กรณีเพศหญิง หากมีหลักฐานการเปลี่ยนคํานําหนาเปน ...นาง... ตองแนบ

เอกสารใบสําคัญมาดวย 
6. ทะเบียนหยา กรณีเพศหญิง หากหยาและหากมีการใชคํานาํหนาเปน ...นางสาว... ตอง

แนบเอกสารใบสําคัญมาดวย 
7. ใบมรณะบัตร สาม/ีภรรยา เพ่ือยืนยันสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวิตแลว 
8. สูติบัตร กรณีเด็กมีอายุตํ่ากวา 18 ป ณ วันเดินทางกลับ  
9. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ณ วันเดินทางกลับ ไมไดเดินทางพรอม บิดา หรือ มารดา 

จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้ 
- เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไมใชบิดา หรือ มารดา ให บิดา และ 
มารดา ขอ หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ
อําเภอที่พํานักอยู และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธอยางไร
กับครอบครัว บิดา และ มารดา ลงนามตอหนาเจาหนาที่  
- เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางกับบิดา หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ซึ่ง
ออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอที่พํานักอยู และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร 
(ระบุชื่อ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว มารดา ลงนามตอหนาเจาหนาที่  
- เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางกับมารดา หนังสือยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศ 
ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอที่พํานักอยู และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร 
(ระบุชื่อ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว บิดา ลงนามตอหนาเจาหนาที่  
- กรณีเด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึง จําเปนตองมีหลักฐานการ
รับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน เชน สําเนาใบหยา พรอมทั้งบันทึกการหยาซ่ึง
แสดงวาเปนผูรับผิดชอบเด็ก บันทึกสลักหลักใบหยา  
- กรณีเด็กอยูในความปกครองของผูอ่ืน จําเปนตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใต การดูแล
ของผูน้ัน เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม 

โดยในวันสัมภาษณ บิดา และ มารดา จะตองเขาสัมภาษณพรอมเด็กดวยทุกกรณี 



 

 

10. หลักฐานการทํางาน จดหมายรับรองการทํางานจากบริษัท หรือ หนวยงาน เปน
ภาษาอังกฤษเทานั้น 
- จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ หัวจดหมายวา To Whom It May Concern (ไม
จําเปนตองระบุสถานทตู / ประเทศ และพีเรียดวันที่จะเดินทาง) แคยืนยันตําแหนงงาน เงินเดือน 
และ หรือ ระยะเวลาเร่ิมงานเทาน้ัน หากตองการระบุ จะตองระบุใหถูกตอง) 

โดยหลักฐานการทํางาน จะตองออกมาแลวอายุไมเกิน 1 เดือน นับจากวันที่ย่ืนวีซา 
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ ใชหนังสอืจดทะเบียนบริษัท ทีมี่รายช่ือผูประกอบกิจการ 
เปนช่ือผูเดินทาง จะตองออกมาแลวอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ย่ืนวีซา 
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา ใชทะเบียนพาณิชย ที่มีช่ือผูเปนเจาของรานคา เปนชื่อผู
เดินทาง 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ใชบัตรขาราชการบํานาญ หรือ จดหมายคําสั่งเกษียณอายุ
ราชการ 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา ระบุยืนยันสถานะวา
เปนนักเรียน หรือ นักศึกษา จริง และ กําลังศึกษาอยูระดับช้ันใด ปใด  

11. หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย (Saving) โดย
ควรมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ไมต่ํากวา 1 แสนบาท โดย ใชสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริง
หรือบุคแบงค (Book Bank) เตรียมไปในวันสัมภาษณ เกี่ยวกับบญัชีฝากประจํา (Fixed) 
สามารถแนบประกอบได แตทานจําเปนตองเตรียมบัญชีออมทรัพย (Saving) เปนหลักเทาน้ัน  
สามารถใช สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุคแบงค (Book Bank) ไดหากมีรายการ การ
ทํารายการยอนหลังไป 6 เดือน ทุกเดือน หากขามเดือนใดเดือนหน่ึงไปในสมุด หรือมีรายการ
ไมครบเน่ืองจากไมไดอัพเดทนาน จําเปนตองขอ สเตทเมน (Statement) ยอนหลัง 6 เดือน   

12. กรณีเปนผูสูงอายุ อายุ 70 ปขึ้นไป จําเปนตองมีใบรับรองแพทย การตรวจสุขภาพ ออกโดย
โรงพยาบาล โดย ระบวุา “สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปตางประเทศได” และ
กรมธรรมประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ สําหรับผูสูงอายุในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ 
อาจตองการใหมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมข้ึนอยูในดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนังสือเดินทางของทาน หลังจากที่คณะเดินทาง
กลับมาแลว ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได ทางบริษทั ตองขออภัยในความไม
สะดวกในสวนน้ี และโปรดปฏิบัติตาม เพื่อการขอวีซาในครั้งตอไป 



 

 

14. การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณา
เฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศที่ระบุ
เทาน้ัน หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว 
และหากตองการยื่นคํารองขอวีซาใหม จําเปนตองชําระคาบรกิาร และ คาธรรมเนียมใหมทุก
ครั้ง  

 
หลังเขารับการสัมภาษณโดยประมาณ 7-15 วันทําการ  

หนังสือเดินทางของทาน จะถูกสงคืนมาที่บานทานทางไปรษณีย ตามที่อยูที่กรอกใน
แบบฟอรมไว 

 
 
 
     ตัวอยางรูปถายเพ่ือย่ืนขอวีซา U.S.A. 
 
 
 

 
 

สถานที่ตั้ง สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประจําประเทศไทย 
ตั้งอยู ถนนวิทยุ ฝم�งเดียวกับโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ�า BTS สถาน ีเพลินจิต ทางออกที่ 2 เดินทางเช่ือมเขาสูอาคารปารคเวนเชอร อีโค
เพล็กซ เพ่ือเขาสูถนนวิทยุ เดินผานโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season 

Place ประมาณ 500 เมตร จะถึงสะพานลอย สถานทูตจะอยูหนาสะพานลอยแรก 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กฎระเบียบดานการรักษาความปลอดภัยของสถานฑูตอเมริกา 
ทานจะไมไดรบัอนุญาตใหเขาสถานทูตอเมริกาเพ่ือสัมภาษณวีซา  

หากทานนําสิ่งตางๆดังตอไปน้ีติดตัวมาดวย 
• อุปกรณที่ใชแบตเตอร่ีหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ไดอารี่ดิจิตอล 
เพจเจอร กลอง เทปเสียง/วิดโีอเทป แผนซีดี MP3 แผนดิสก แล็บท็อป หรืออุปกรณเลนเพลงแบบ
พกพา 
• กระเป�าสะพายไหลขนาดใหญหรือกระเป�าสตางค 
• กระเป�าถือขนาดใหญและกระเป�าเดินทาง เป�สะพายหลังขนาดใหญ กระเป�าเอกสาร หรือกระเป�า
เส้ือผา ผูสมัครสามารถถือกระเป�าใสใสเอกสารที่จําเปนสําหรับการสัมภาษณวีซาไดเทาน้ัน 
• อาหารทุกประเภท (มีจุดจําหนายกาแฟพรอมอาหารวางดานในสถานทูต) 
• ซองจดหมายหรือหีบหอที่มีการปดผนึก 
• บุหร่ี / ซิการ / กลองไมขีดไฟ / ไฟแช็ก 
• ของมีคมทุกชนิด เชน กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ 
• อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 
รายการที่กลาวมาขางตนเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน อาจมีส่ิงของอ่ืนๆท่ีหามนําเขาสถานทูตอีก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพทมือถือหน่ึงเครื่องที่ไดรับ
อนุญาตแลว สถานทูตอเมริกาจะไมรับฝากสิ่งของตองหามใดๆตามรายการขางตน ทานจะตอง
ดําเนินการจัดเกบ็สิ่งของเหลาน้ันดวยวธิีอ่ืนกอนเขาไปในสถานทูต 
 
ผูติดตอสถานทูตฯทุกทานตองไดรบัการตรวจรักษาความปลอดภัยตามข้ันตอนรักษาความปลอดภัย
ของสถานทูตฯ ทานสามารถฝากโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง ไวกับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีหนา
ประตู แตสถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมรับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือ
ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพทมือถือของทานในขณะที่ฝากไวกับพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ทานไมสามารถเขาไปในสถานทูตฯตามท่ีนัดหมายไว หากนําสิ่งของดังตอไปน้ีมาดวย 
 
 
 
 



 

 

คําแนะนํา 
เอกสารที่ทานตองยื่นในวันสัมภาษณมีดังน้ี  
1. ใบยืนยันนัดสมัภาษณ  
2. ใบยืนยันแบบฟอรม DS-160  
3. หนังสือเดินทางทั้งเลมปจจุบันและเลมเดิมทั้งหมดที่ทานเคยมี 
4. รูปถายสําหรับทําวีซาขนาด 2 x 2 น้ิว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว  
5. โดยเฉพาะทานที่สมัครวีซาประเภท B1/B2 วีซา ทานควรจะเตรียมหลักฐานการเงินสําหรับการ

เดินทางของทานมาดวย 
6. ทานควรจะสามารถอธิบายไดถึงแผนการของทานในชวงเวลาที่ทานพํานักในสหรัฐฯและหลังจากที่

ทานเดินทางกลับสูประเทศไทยแลว 
7. ผูสมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีกอนเวลาสัมภาษณเทาน้ัน 

 
 

 
 
 
 

 
 


