
 

 

รหัสทัวร ZET1902489 

ทัวรอเมริกาตะวนัตก ลอสแอนเจลิส ซานฟรานฯ [เลสโก เฮรมิส] 
9 วัน 6 คืน (CI) 
กริฟฟธ พารค   ป�ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน   ฮอลลีวูด บูเลอวารด 

อัล เพอรโบล เดอ ลอสแอนเจลิส   ถนนซันเซ็ท   ฮอลลวีูด วอลก ออฟ เฟม 
ถนนเมลโรส   เบเวอรี่ฮิลส   ลาฟลิน เอาทเล็ท เซ็นเตอร   เมืองแฟลกแสตฟฟ� 
ถนนสายประวัติศาสตร รูท 66 

 



 

 

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

07.30 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร 
S สายการบิน China Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

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

** ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
15.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศ

ไตหวัน ** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
18.10 น. นําทานเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติออนแทรีโอ เมืองออนแทรีโอ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 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) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอรเนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่รูจักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เปนเมืองใหญที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และเปนหนึ่งในศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 



 

 

และการบันเทิง และเริ ่มตั ้งเปนเมืองเมื ่อวันที ่ 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 
1850) ลอส แอนเจลิสไดชื่อวาเปนเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดใน
โลกแหงหนึ่ง เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชื่อชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และ 
อเมริกาใต เนื่องจากลักษณะของอากาศที่อบอุนสบาย และลักษณะการเปนอยู
ตางๆ ชื่อเมืองลอส แอนเจลิส (Los Angeles) มาจากคําวา โลส อังเคเลส ใน
ภาษาสเปน หมายถึง ทูตสวรรคหลายองค เปนรูปพหูพจนของคําวา el ángel ซึ่ง
เปนเพศชาย ชื่อเมืองจึงมีความหมายวา "เมืองแหงทูตสวรรค" ลอส แอนเจลิสได
เปนที่รูจักในฐานะเปนที่ตั้งของฮอลลีวูด และปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร 
คือทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66)  
นําทานเดินทางสู กริฟฟธ พารค (Griffith Park) ดวยพื้นที่มากกวา 4,000 
เอเคอร ของภูมิประเทศอันเขียวขจี อีกทั้งยังเปนสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญเปน
อันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให กริฟฟธ พาร ค ได ช ื ่อว าเปน
สวนสาธารณะที่เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ จากจุดนี้ทานสามารถ ถายรูป
เปนที่ระลึก กับ ป�ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน (Hollywood Sign) ตั้งอยู
บนภูเขาลีในฮอลลีวูด ฮิลลบนเขตพื้นที่ของเทือกเขาซานตาโมนิกา ซึ่งเปนหน่ึง
แลนดมารคยอดฮิตสําหรับผูคนที่แวะเวียนมายังเมืองนี้ ป�ายฮอลลีวูดสามารถ
มองเห็นไดจากทุกมุมในตัวเมืองลอสแอนเจลิส 

 



 

 

นําทาน ผานชม อัล เพอรโบล เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los 
Angeles) เปนยานเกาแกของเมืองลอสแอนเจลิส เคยเปนเมืองที่อยูภายใตการ
ปกครองของสเปน และ เม็กซิโก นอกจากนี้ ยังมีสถาปตยกรรมที่เลาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรอันสวยงามอยูมากมาย ที่จะพาคุณยอนกลับไปสัมผัสเรื่องราวใน
อดีต 
นําทานเดินทางสู ฮอลลีวูด บูเลอวารด (Hollywood Boulevard) ไมมีใครไม
รูจักฮอลลีวูดแหงน้ี สถานที่อันมีช่ือเสียงทางดานอุตสาหกรรมภาพยนตรและแหลง
บันเทิงเปนจํานวนมาก มีถนนสายหลัก 3 แหง ที่ไมควรพลาดเมื่อไดมาที่นี้ ไดแก 
ถนนซันเซ็ท (Sun Set Street) ที่คลาคลํ่าไปดวยคลับ และแหลงบันเทิงยามค่ํา
คืน ถนนฮอลลีว ูด มี ฮอลลีว ูด วอลก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of 
Fame) ซึ่งเปนถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเปนจํานวนมาก ไดประทับรอยมือและ
รอยเทาไวตามทอง ถนนแหงนี้และ ถนนเมลโรส (Melrose Avenue) สวรรค
ของนักชอปปم�งทั้งหลาย นอกจากนี้ ก็ไมควรพลาดกับ โกดัก เธียรเตอร สถานที่
จัดการประกาศรางวัลออสการทุกป  
นําทานเดินทางสู เบเวอรี่ฮิลส (Beverly Hills) หากพูดถึงยานเบเวอรี่ฮิลส 
หลายคนคงจินตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหราไฮโซ ไลฟ�สไตลของสังคมชั้นสูง
ขึน้มาเปนลําดับแรก แมกระทั่งเจารหัสไปรษณียของที่น่ีคือ "90210" ยังถูกนําเอา
ไปใชเปนชื่อซีรี่ยยอดฮิตของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกดวย ที่สําคัญที่สุดยานนี้ได
ชื่อวาเปนแหลงชอปปم�งที่เหลาดาราชื่อดังมักมาเปนประจํา แทบจะเดินกระทบไหล
กันไดเลยทีเดียว 
นําทานเดินทางสู เมืองออนแทรีโอ (Ontario) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 
นาท)ี เปนเมืองที่ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตของรัฐแคลิฟอรเนีย (California) ทาง
ตะวันออกของตัวเมืองลอสแองเจลิส เปนสวนหน่ึงของเขตเมืองลอสแองเจลิส เปน
ที่ตั้งของทาอากาศยานนานาชาติออนแทริโอซึ่งเปนสนามบินที่คึกคักที่สุดทางดาน
การขนสงสินคา เปนอันดับที่ 15 ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัดการขนสงสินคา
จากทาเรือเมืองลอสแองเจลิสและลองบีช  

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Ontario Airport Hotel, Ontario หรือเทียบเทา 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 วันที่สอง เมืองออนแทรีโอ - เมืองลาฟลิน - ลาฟลิน เอาทเล็ท เซ็นเตอร - เมืองแฟลก

แสตฟฟ� - ถนนสายประวัตศิาสตร รูท 66 - เมืองวิลเลี่ยม            
(B/-/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองลาฟลิน (Laughlin) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
เมืองทางตอนใตของรัฐแอริโซนา (Arizona) เปนเมืองใหญมีตึกสวยงามอยู
มากมาย อีกทั้งยังมีสถานบันเทิงหรือตลาด และหางท่ีใหญโตเรียกไดวาเปนเมืองที่
เจริญรุงเรืองมากที่สุดเมืองหน่ึง 
นําทานเดินทางสู ลาฟลิน เอาทเล็ท เซ็นเตอร (Laughlin) เอาทเล็ทขนาดใหญ 
ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนํา ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเชน Polo Ralph 
Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American 
Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, 
Samsonite, Kipling, Michael Kors เปนตน และอ่ืนๆอีกมากมาย 
** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 



 

 

 
 
 นําทานเดินทางสู เมืองแฟลกแสตฟฟ� (Flagstaff) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง) เมืองทางตอนเหนือของรัฐแอริโซนา (Arizona) เมืองที่เสนทาง ถนนสาย
ประวัติศาสตร รูท 66 (Route 66 Road) ยาวกวา 4,000 กิโลเมตร อันมี
ชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกตัดผาน 8 รัฐ มีเรื่องราวคลาสสิกมากมายเกิดขึ้นบนถนน
เสนนี้ รวมไปถึงโลกภาพยนตก็นําไปกลาวถึง และถูกใชเปนฉากสําคัญอยูบอยครั้ง 
ถนนประวัติศาสตรเสนนี้ถูกสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1926 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 
โดยมีจุดสิ้นสุดที่ทะเลซานตา โมนิกา เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอรเนีย แต
กาลเวลาผานไป เม่ือประเทศสหรัฐอเมริกามีถนนไฮตเวยมากขึ้น มีระบบทางพิเศษ
ตางๆ ที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ก็ดูเหมือนวา Route 66 Road จะถูกลด
บทบาทลง และมันถูกถอดออกจากการเปนถนนเสนหลักทางหลวง ในป ค.ศ. 
1985 แตก็ยังมผีูคนไมนอยทีย่ังใชถนนเสนทางน้ีอยู เพราะเปนถนนสายหลัก คูรัก
ก็ใชเปนเสนทางผจญภัย กลุมเพื่อนฝูงใชเปนเสนทางรําลึกความหลัง ในบางรัฐ
บางพื้นที่ถนนเสนนี้ก็ยังมีการอนุรักษไวและถูกใชงานอยู ยังคงมีปم�มนํ้ามัน โมเต็ล 
รานอาหาร เปดใหบริการอยูบาง ภาพที่เห็นชินตาจากภาพยนตรหลายๆเรื่อง ภาพ
คือ รานอาหารอันโดดเดี่ยวตั้งอยูบนพื้นที่ทะเลทราย หรือปم�มนํ้ามันทรุดโทรม แต
ยังคงใชเติมน้ํามันไดอยู เปนมนตเสนหอยางหน่ึงของถนนเสนน้ี 

 นําทานเดินทางสู เมืองวิลเลี่ยม (William) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
เมืองขนาดเล็กในรัฐแอริโซนา (Arizona) เปนเมืองที ่ตั ้งสวนหนึ่งของอุทยาน
แหงชาติแกรนดแคนยอน เมืองนี้มีความสําคัญตอการเดินทางไปอุทยานแหงชาติ



 

 

แกรนดแคนยอนไมนอย เพราะเปนเมืองที่อยูตรงทางแยกที่จะใชเดินทางไปอุทยาน
แหงชาติแกรนดแคนยอนพอดี ไมวาจะมาดวยรถยนตหรือรถไฟ เรียกไดวาคือ
ประตูสูอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน นักทองเที่ยวจํานวนมากนิยมแวะพักที่
เมืองวิลเลียมกอนที ่จะเดินทางตอสูอ ุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน จึงมี
รานอาหารและโรงแรมใหนอนพักมากพอสมควร บรรยากาศเมืองยังคงไวซึ่ง
อาคารเกาแกในยุคบุกเบิกตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําคณะเขาสู ท ี่พัก Holiday Inn Express Suite William, William 

หรือเทียบเทา 

 
 
วันที่สาม เมืองวิลเลี่ยม - อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน เซาทริม - เมืองเพจ - 

ทะเลสาปโพเวล - เขื่อนเกลน แคนยอน - โคงเกือกมา แมนํ้าโคโลราโด          
                            (B/L/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชม อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน เซาทริม (Grand Canyon 
South Rim) เพื่อชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติที ่ยิ ่งใหญแหงหนึ่งของโลก 
ไดรับการขึ ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1979 อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน ถูกคนพบเมื่อป 



 

 

ค.ศ. 1776 เปนปเดียวกับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศเอกราชจากประเทศ
อังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแมนํ้าโคโลราโดไหลผานที่ราบสูง ทําใหเกิดการสึก
กรอนพังทลายของหินเปนระยะเวลา 225 ลานปมาแลว ตอมาพื้นโลกเริ่มยกตัว
สูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความรอนอันมหาศาลภายใตพื้นโลก ทําใหเกิด
การเปลี่ยนรูปและกลายเปนแนวเทือกเขากวางใหญไพศาล การยกตัวของแผนดิน
ทําใหทางที่ลําธารไหลผานมีความลาดชันและนํ้าไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและ
ตะกอนไปตามนํ้าเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละนอยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลง
ไปถึงกนหุบเหวกวา 1 ไมล ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลึกกวาสองเทาของ
ความหนาของเปลือกโลก กอใหเกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบตางๆ พื้นดินที่เปน
หินทรายถูกนํ้าและลมกัดเซาะจนเปนรองลึก สลับซับซอน สูง ตํ่า นานนับลานป 
เหลาน้ีกอใหเกิดความงดงาม และ ความนาอัศจรรย ทางธรรมชาติขึ้นที่น่ี ** รอบ
ของการเขาชม อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขา
ชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไม
วาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานได ทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับ
ผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองเพจ (Page) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 
นาที) อยู ทางตอนบนของรัฐแอริโซนา (Arizona) เปนเมืองตนนํ ้าของอุทยาน
แหงชาติแกรนดแคนยอน เนื่องจากแมนํ้าโคโลราโดจะไหลผานจากเมืองเพจ ลงไป
ยังอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน เมืองนี ้เต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติมากมาย เกี่ยวกับแมนํ้าโคโลราโด อาทิเชน ผานชม ทะเลสาปโพเวล 
(Lake Powell) เหนือ เขื่อนเกลน แคนยอน (Glen Canyon Dam) ที ่มี
นักทองเที่ยวมาเยือนปละกวา 2 ลานคน มีสีสันงดงามจากแรธรรมชาติ สรางขึ้น
เพื่อเก็บกักนํ้าและผลิตกระแสไฟฟ�า แมนํ้าใตเขื่อนแหงน้ีคือแมนํ้่าโคโลราโดซึ่งจะ
ไหลผานโคงเกือกมา แมนํ้าโคโลราโด ไปจนถึงแกรนดแคนยอน กอนจะไหลตอไป
ยังทะเลสาป เลคมีด (Lake Mead) เหนือเขื่อนฮเูวอร แดม (Hoover Dam) 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โคงเกือกมา แมนํ้าโคโลราโด (Horseshoe 
Bend) บนหนาผาสูงกวา 1,000 ฟุต หรือราวๆ 300 เมตร  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําคณะเขาสูที่พัก Hyatt Place / Courtyard By Marriott, Page 

หรือเทียบเทา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่ เมืองเพจ - แอนเทอโลป แคนยอน -  อุทยานแหงชาติไบรซแคนยอน - หิน

แดง - ฮูดู  (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน เขาชม แอนเทอโลป แคนยอน (Antelope Canyon) ภูเขาหินทราย 
(Sandstone) ที่มีริ ้วลวดลายสวยงาม ซึ่งเกิดจากการมีนํ้าหลากกัดเซาะหินมา
นานนับลานๆ ป เมื่อฝนตกจะมีนํ้าทวมทะลักเขามาในตัวแคนยอน จนกอใหเกิด 
แอนเทอโลป แคนยอน ดังที่ปรากฏในปจจุบัน เปนแคนยอนที่มีผูนิยมเขาชม และ 
ถายรูปเปนที่ระลึกกับความสวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา 
** รอบของการเขาชม อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไม
สามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานได ทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
 

 นาทาน เขาชม อุทยานแหงชาติไบรซแคนยอน (Bryce Canyon National 
Park) ตั้งอยูทางตอนใตของรัฐยูทาห (Utah) ภูมิประเทศของอุทยานแหงชาติ
ไบรซแคนยอน เปนหนาผาสูง อยู เหนือระดับนํ ้าทะเลถึง 8000-9000 ฟุต 
(2400-2700 เมตร) ขณะที ่แกรนดแคนยอน (Grand Canyon) สูงเพียง 
7000 ฟุต เทานั้น เปนความมหัศจรรยที่ธรรมชาติรังสรรคขึ้นมา ปรากฏการณ
ธรรมชาติ เมื่อ 60 ลานปมาแลวที่บริเวณนี้อยูใตผืนนํ้าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลกผืนแผนดินที่ราบสูงก็ถูกยกตัวขึ้น และเกิดการกัดเซาะอยางรุนแรง
บริเวณชั้นหินจนกอเกิดเปนเสาดินและหินมากมายกายกองในหุบเขาที ่สูงถึง 
2,800 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง เน่ืองจากสถานที่น้ีอยูตอนปลายของแก
รนดแคนยอน ทั้งที่จริงๆ ไมใชเปนแคนยอน เพราะไมใชภูเขาที่ถูกกัดเซาะดวย
แมนํ้า แตชาวอินเดียนเรียกที่นี่วา "หินแดง" หรือ "Red Rock" แตไมวาใครก็
ตามที่มายืนอยูบนหนาผาและมองไปในหุบกวางนี้ก็จะเห็นภาพเสาหินรูปรางตางๆ



 

 

นานา ซึ่งเราจินตนาการวานี่คือเสาหินรูปตุกตาอินเดียนแดง อุทยานแหงชาติไบรซ
แคนยอนเปรียบไดกับสถานที่จัดแสดงแสงสีธรรมชาติ ดวยรูปลักษณและสีของหิน
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแสงของวัน และ เวลา ขึ้นอยูกับการหักเหของแสง การ
เดินทางเขามาชมความงามน้ีจึงเริ่มไดตั้งอรุณรุงของวันไปจนกระทั่งพระอาทิตยขึ้น 
ที่ ที่ราบสูงอควาริอุส (Aquarius Plateau) และจุดชมพระอาทิตยตกที่ซันเซ็ต
พอยต (Sunset Point) เอกลักษณของอุทยานแหงชาติไบรซแคนยอน คือ แทง
หินยอดแหลมๆ เรียกวา ฮูดู (Hoodoos) ที่ขึ้นเรียงกันเปนแนว มีรูปราง รูปทรง
แปลกประหลาด ตํานานของพวกอินเดียนแดงกลาววา แทงหินเหลานี้เกิดจาก
มนุษยที ่ต องคําสาปกลายเปนหินไบรซแคนยอน ประกอบดวยหินทรายสลับ
หินดินดาน ตั้งแตยุคครีเทเชียสถึงชวงตนของมหายุคซีโนโซอิก ตกสะสมตัวใน
สภาพแวดลอมแบบทะเลสาบขนาดใหญ จนกระทั่งน้ําต้ืนขึ้นเรื่อยๆ เปนเวลาหลาย
ลานป ทําใหเริ ่มมีการกรอนของแมนํ ้าที่ไหลผานชั้นหิน รวมกับการยกตัวของ
พื้นดินขณะเกิดเทือกเขาร็อกกี้ (70-50 ลานปกอน) จากน้ันก็มีการยกตัวของ
เปลือกโลกอีกครั้ง และทําใหเกิดที่ราบสูงโคโลราโดเมื่อ 16 ลานปกอน การยกตัว
ทําใหหินเริ่มมีการแตกตามแนวดิ่ง ซึ่งทําใหงายตอการถูกกรอน จนกลายเปนแทง
เสาหินสวยงามในปจจุบัน สีนํ ้าตาลแดง สีชมพู และสีแดงไดจากแรฮีมาไทต 
(Hematite) ซึ ่งมีธาตุเหล็กเปนองคประกอบ สวนสีเหลือไดจากแรลิโมไนต 
(Limonite) สวนสีมวง ไดจากแรไพโรลูไซต (Pyrolusite) หินแตละชั้นมีความ
ทนทานตอการกรอนแตกตางกัน ทําใหเสาหินมีลักษณะเปนปลองๆ และเวาตรง
สวนที ่หินผุพังงาย ** รอบของการเขาชม อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานได ทุกกรณี 
เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําคณะเขาสูที่พัก Ruby Inn Bryce Canyon, Bryce Canyon หรือ

เทียบเทา 



 

 

 
 
วันที่หา เมืองเพจ - อุทยานแหงชาติไซออน - หุบเขาไซออน - เมืองลาสเวกัส - ถนน

สตริป             (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นาทาน เขาชม อุทยานแหงชาติไซออน (Zion National Park) เปนอุทยาน
แหงชาติทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื ่อป พ.ศ. 2452 
ประธานาธิบดี William Howard Taft ไดประกาศบริเวณนี้ใหเปน National 
Monument เพื่ออนุรักษพื้นที่หุบเขา ภายใตชื่อวา Mukuntuweap National 
Monument ต อมาใน พ.ศ. 2461 Acting Director จาก National Park 
Service ที่กอตั้งขึ้นใหมไดเปลี่ยนชื่ออุทยานเปน Zion เนื่องจากชื่อเดิมไมเปนที่
นิยมในทองถิ่น Zion เปนคําในภาษาฮิบรูโบราณ หมายถึง สถานที่หลบลี้ภัย ซึ่ง
ช ื ่อนี ้ได รับการตอนรับเชิงบวกมากขึ ้นจากสาธารณชน ตอมาเมื ่อวันที ่ 19 
พฤศจิ ก ายน  พ .ศ .  2462  United States Congress ได  ป ร ะกาศให  
Monument แหงน้ีเปนอุทยานแหงชาติ จนกระทั่ง พ.ศ. 2480 Kolob Section 



 

 

ไดประกาศ Zion National Monument แยกตางหากอยางเปนทางการ แตได
นํามาผนวกรวมเขากับอุทยานเมื่อ พ.ศ. 2499 อุทยานแหงน้ีมีพื้นที่ 593 ตร.กม. 
หรือ 370,625 ไร มีสถานที่สําคัญคือ หุบเขาไซออน (Zion Valley) ซึ่งยาว 
15 กิโลเมตร และลึก 800 เมตร ตัดผาน Najavo Sandstone สีแดงโดยเหนือ
ของแมนํ ้าเวอรจิน เน่ืองจากตั ้งอยู ที ่จุดเชื ่อมตอระหวางที ่ราบสูงโคโลราโด , 
Great Basin , และทะเลทราย Mojave อุทยานแหงนี้จึงมีสภาพทางภูมิศาสตร
ที่เปนเอกลักษณและมี Life Zone ที่หลากหลาย ** รอบของการเขาชม อาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง
ใหกับทานได ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด ** 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมง) เมืองในรัฐเนวาดา (Nevada) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนสถานที่ที ่ชาว
อเมริกันและคนทั่วโลกใหฉายาวาเมืองแหงบาป (Sin City) ลาสเวกัสเปนสถานที่
ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความกาวหนาของ
กิจการ ธุรกิจการพนัน เปนแรงดึงดูดหลักใหนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามา ตอมาก็
ไดพัฒนาไปสูบริการ ธุรกิจ ใกลเคียง ไดแก โรงแรม ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม 
รานอาหาร หางสรรพสินคาตางๆมากมาย ซึ่งลวนแลวแตมีความหรูหราอลังการ
และขนาดใหญมากกวาที่ใดในโลก จะหาไดคอนขางยากที่จะมีบอนคาสิโนและ
โรงแรมมารวมตัวกันอยางแนนหนาทามกลางภูเขาและทะเลทราย 

 นําทาน ผานชม ความสวยงามตระการตา การประชันป�ายไฟ ป�ายโฆษณา รานคา
แบรนดเนมและหางสรรพสินคาใหญๆมากมายเรียงรายกัน รวมไปถึงโรงแรมและ
คาสิโน โดยรอบของ เมืองลาสเวกัสบน ถนนสตริป (Strip Road) ยามคํ่าคืน 
อิสระใหทานเลือกชม นํ้าพุเตนระบําประกอบดนตรีที่ดานหนาของโรงแรมเบลลา
จิโอ (Bellagio) , โชวโจรสลัด (Treasure Island) , เวนิสจําลองและน้ําพุเทียม
แหงโรงแรมเวเนเชี่ยน (Venetian Hotel) ที่ภายในโรงแรมตกแตงเพดานโดย
การวาดเปนลายทองฟ�าคลายการเนรมิตและมีลําคลองแบบเวนิสอยูกลางโรงแรม 
ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสิโนระดับหาดาวแหงเมืองลาส เวกัส ที่
โรงแรมเดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรือ ศึกษากลยุทธพรอมลอง
เส่ียงโชคกับเกมสพนันในรูปแบบตางๆ ตามสไตลที่คุณถนัด เชน แบล็คแจ็ค สล็อต
แมชชีน รูเล็ต เปนตน โดยทั้งหมดนี้ สามารถเดินถึงกันไดเพราะตั้งอยูบนถนนเสน
เดียวกันทั้งหมด คือ ถนนสตริป (Strip Road) ที่เปนถนนสายหลักของเมืองลาส 
เวกัสแหงน้ี ** กฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา หามเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 
เลนการพนัน หรือ คาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบัติตามกฎโดยเครงครัด ** 

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



 

 

 
 
วันที่หก เมืองลาสเวกัส - ป�ายยินดีตอนรับ สูเมืองลาสเวกัส - เอาทเล็ท แอท แทจอน 

- เมืองเฟรสโน            (B/-/D)  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ป�ายยินดีตอนรับ สูเมืองลาสเวกัส (Welcome 

to Las Vegas – Drive Carefully Come Back Soon Sign) ป�ายที่เปน
สัญลักษณของเมืองลาสเวกัสที่แทจริง ประตูสู ความบันเทิงแหงเมืองที่ไมเคย
หลับใหล สรางตั้งแต ค.ศ.1959 จุดที่ต้ังน้ีอยูชวงตนของลาสเวกัส บูเลอวารด  
นําทานเดินทางสู เอาทเล็ท แอท แทจอน (Outlets Tejon) เปนเอาทเล็ทขนาด
ใหญ ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนํา ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเชน Polo 
Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, 
American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin 
Klein, Samsonite, Kipling เปนตน และอ่ืนๆอีกมากมาย 
** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองเฟรสโน (Fresno) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอรเนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปน
ศูนยกลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนใหมหมด รถเมลจอดป�ายตรงเวลา 
อาคารสูงสุดไมเกิน 20 ชั้น จึงไมบดบังทิวทัศนที่นี่ ในฐานะเมืองใหมจึงมีความ
เปนเมืองสําหรับมนุษยเดินดินมากกวาหุนยนต ในขณะที่ชาวลอส แองเจลิส และ
ชาวซาน ฟรานซิสโก ซึ่งมองชาวเมืองเฟรสโน ที่อยูระหวางเมืองทั้งสองนี้เปนเรื่อง
ตลก และ คอนขางดูแคลนชาวเมืองเฟรสโนวารอนเหมือนนรกไมมีอารยธรรมไมมี
ชีวิตกลางคืน ทานจะไดสัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของชาวพื้นเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 น ําคณะเขาสู ท ี่ พัก Holiday Inn Express Fresno South, Fresno 
หรือเทียบเทา 



 

 

 
 

วันที่เจ็ด เมืองเฟรนโน - เมืองซานฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค - เซเวน ซิสเตอร - 
พาเลซ ออฟ ไฟน อารท - สะพานโกลเดน เกต - ถนนลอมบารด - ทาเรือ
เพียร 39 - ลองเรือชมอาวซานฟรานซิสโก - เกาะอัลคาทรัส - ฟชเชอรแมน 
วารฟ - ทาอากาศยานนานาชาติซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา   (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองในรัฐแคลิฟอรเนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีประชากรประมาณ 808,976 คน ซึ่งเปนเมืองที่มีความหนาแนนของประชากร
เปนอันดับสองของประเทศ ตั้งอยูบริเวณอาวซานฟรานซิสโก ชาวยุโรปกลุมแรก
ที่มาตั้งรกรากในซานฟรานฯ คือชาวสเปน โดยในป ค.ศ. 1776 เมืองมีชื ่อวา 
เซนตฟรานซิส (St. Francis) ภายหลังจากชวงยุคตื่นทองในป ค.ศ. 1848 ทําให
ประชากรในซานฟรานฯเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และเมืองเติบโตอยางมาก ถึงแมวา
ซานฟรานฯจะประสบปญหาแผนดินไหวและไฟไหมขนาดใหญในชวงป ค.ศ. 1906 
ซานฟรานฯกลับฟم�นตัวไดอยางรวดเร็ว และไดชื่อวาเปนเมืองสําคัญเมืองหนึ่งใน
แถบชายฝم�งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซานฟรานฯมีลักษณะภูมิประเทศที่
เปนเขา และมีชายฝم�งติดกับมหาสมุทรแปซิฟกเปนเมืองเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ 
และมีชาวเอเชียอาศัยที่อาวซานฟรานฯเปนจํานวนมาก 



 

 

 นําทานเดินทางสู ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) จุดชมวิวใจกลางเมืองซาน 
ฟรานซิสโก จากจุดน้ีทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา 
ผานชม เซเวน ซิสเตอร (Seven Sisters) หรือ Painted Ladies มีลักษณะ
เปนบานเรือนเกาแกสไตลวิคตอเรียน ตั้งเรียงรายกัน 7 หลัง อยูริมถนน Steiner 
Street ซึ่งเปนแนวชัน อยูระหวางบานเลขที่ 710–720 บานเรือนเหลาน้ีโดดเดน
ดวยสีสันแบบพาสเทลสวยงามสะดุดทุกสายตาเมื่อแรกพบ ดานหนาจะมีสนามเด็ก
เลน ซึ่งชาวเมืองและนักทองเที่ยวตางนิยมมานั่งพักผอนกันบริเวณน้ีในวันชวง
วันหยุด 
น ํ าท  าน  ผ  านชม  พาเลซ  ออฟ ไฟน   อาร  ท  (Palace of Fine Art) 
สถาปตยกรรมแบบโดมโคงสไตลวิคตอเรียน ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมแบบ
อเมริกา หน่ึงในสถานที่ยอดฮิตที่ Hollywood นิยมมาถายทําภาพยนตร และเปน
สถานที่ ที่ชาวอเมริกันนิยมมาถาย Pre Wedding กันมากที่สุด 
นําทานเดินทางสู สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมาย
คือ "ประตูทอง" ตอนรับทุกทานที่มีจุดมุงหมายมายังเมืองซาน 
ฟรานซิสโก ทําสถิติเปนสะพานแขวนแหงแรกที่ใหญที่สุดในโลก เปนเสนทางสูอาว
ซานฟรานซิสโกและเชื่อมระหวางซานฟรานฯ กับ มาริน เคาทตี ใชงบประมาณใน
การสราง 35 ลานดอลลารสหัฐ เริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 5 มกราคม 1933 อันเปน
ชวงสมัยของประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี. รูสเวลต มี โจเซฟ สเตราส เปนวิศวกร 
ฝากฝมือบันทึกไวบนสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสีแดงอมสมตามสีสัญลักษณสี
ของเมืองซานฟรานฯ ที่จะเปลงแสงสะทอนเมื่อยามแสงอาทิตยตกกระทบ ความ
งามทางดานวิศวกรรมไดรับการยกยองจากสมาคมวิศวกรพลเรือนอเมริกันใหเปน
หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกจนทําใหกลายเปนสัญลักษณของเมืองซานฟราน
ซิสโกแหงน้ี 



 

 

 
 

นําทาน ผานชม ถนนลอมบารด (Lombard Street) เปนถนนที่ไดชื่อวาคด
เคี้ยวที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตั้งอยูระหวาง Jones Street และ Hyde Street 
มีลักษณะเปนถนนที่คดเคี้ยวแบบโคงหักศอกอยูบนเนินชัน มีทั้งหมด 8 โคง เปน
โคงชวงสั้นๆ และแคบมาก การเดินรถจะเดินรถทางเดียว จากบนเนินเขาลงสู
ดานลาง รอบขางของถนนเสนนี้จะเปนบานเรือนอันสวยหรูสไตลวิคตอเรียน มีการ
ประดับประดาถนนดวยตนไมและดอกไมสวยงามตามฤดูกาล โดยดานบนสุดของ
ถนนเสนนี้จะสามารถมองเห็นวิวของอาวซาน ฟรานซิสโก สะพานเบย และ คอยน 
ทาวเวอร ไดอยางสวยงาม 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู ทาเรือเพียร 39 (Pier 39) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมืองซานฟรานฯ อยูตรงกลางระหวาง สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate 
Bridge) และ สะพานเบย (Bay Bridge) เนื่องดวยเมืองซานฟรานฯเปนเมืองที่
ตั้งอยูติดกับมหาสมุทรแปซิฟก ในอดีตจึงมีทาเรือเพื่อขนสงสินคามากมายโดยมี
ตัวเลขกํากับตั้งแต Pier 1 ไปเรื่อยๆ แตดวยเหตุผลที่ทาเรือเพียร 39 แหงนี้ มี
ชื่อเสียงโดงดังเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวมากที่สุด อาจเปนเพราะอยูในทําเลที่ตั้ง
ที่สวยงามเหมาะสม ทําใหปจจุบันเปนยานชอปปم�ง และ รานอาหารตางๆมากมาย  
นําทาน ลองเรือชมอาวซานฟรานซิสโก (San Francisco Cruise) ผานชม 
ความยิ่งใหญและสวยงามของ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) 
จากมุมใกล และ มุมไกล ผานชม เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz Island) เกาะที่
เคยเปนที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต ตั้งอยูกลางทะเลบริเวณริมอาวซานฟรานฯ 
ใกลกันจะเปน ฟชเชอรแมน วารฟ (Fisherman’s Wharf) หรือรู จักกันใน
ลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอาวซานฟรานซิสโก และ สะพานโกลเดน 



 

 

เกต (Golden Gate Bridge) ที ่น ี ่จ ึงม ีร านอาหารทะเลสดๆไว รอต อนรับ
นักทองเที่ยวมากมาย  

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

วันที่แปด ทาอากาศยานนานาชาติซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา - ทาอากาศยานนานาชาติ ไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป 
ประเทศไตหวัน   (-/-/-) 

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

** ใชเวลาบินประมาณ 14 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
** เดินทางขามผานเสนแบงเวลาสากลโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

 
วันที่เกา ทาอากาศยานนานาชาติ ไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน - ทา

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย    (-/-/-) 
05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศ

ไตหวัน โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
10.15 น.  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โดยสายการบิน China Airlines เท่ียวบินที ่CI831 
** ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

13.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 



 

 

 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

21 - 29 กันยายน 
2562 

21SEP CI834 BKK-
TPE 11.00-15.40 
21SEP CI024 TPE-
ONT 18.10-15.15 
28SEP CI003 SFO-
TPE 01.05-05.25+1 
29SEP CI833 TPE-
BKK 07.05-09.45 

79,999 79,999 79,999 12,999 61,999 



 

 

19 - 27 ตุลาคม 
2562 

(23 ต.ค. วันปย
มหาราช) 

19OCT CI834 BKK-
TPE 11.00-15.40 
19OCT CI024 TPE-
ONT 18.10-15.15 
26OCT CI003 SFO-
TPE 01.05-05.25+1 
27OCT CI831 TPE-
BKK 10.15-13.05 

75,999 75,999 75,999 12,999 57,999 

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 

77,999 77,999 77,999 12,999 59,999 

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

 
** อัตรานี ้ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ทานละ 8,000 บาท ** 
กรณีผูเดินทางที่ยังไมมีวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ่มดําเนิน

กระบวนการขอวีซาทนัที ที่ทานชําระเงินมัดจํา พรอม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวี
ซาฯ โดยไมจําเปนตองรอใหคณะคอนเฟรมออกเดินทาง (มียอดจองถึง 10 ทาน) และหาก
คณะไมสามารถออกเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคนื

คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาใหกับทานไดทุกกรณี ตัวอยางเชน ทานจอง และ 
ชําระเงินเรียบรอย ทางบริษัทดําเนินการขอวีซาใหทานสัมภาษณและไดรับวีซาเรียบรอย 

แตคณะนั้นๆมียอดจองไมถึง 10 ทาน คณะจะไมสามารถออกเดินทางได ทานสามารถใชวี
ซาเดินทางในชวงเวลาอื่น หรือ คณะอื่น ที่ทานตองการได เพราะสวนใหญ ทานที่ขอวีซา
ทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะไดรับวีซาอายุ 10 ป (แตทั้งนี้ ทางบริษัทจะไมสามารถ
ยืนยันวาทานจะไดรับวีซาอายุ 10 ป หรือไมแตประการใด ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูต



 

 

เปนผูพิจารณาแตเพียงผูเดียว โดยสิทธิขาด) กรณีที่ทานไมไดรับวีซาอายุ 10 ป ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจายใหทาน ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม 

 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 

25,000 บาท ** 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด 
ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวาม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณา

เตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะ
มีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัด

ผัก ขาวผัด และ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เทานั้น กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนู
นอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **  

 

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

Class) จําเปนออกบัตรโดยสารใบใหมแยกจากคณะ และ จองเปนราคาทัวร ไมรวมตั๋ว 
(Join Land) ตั้งแตขั้นตอนการจอง สิ่งสําคัญกอนออกบัตรโดยสาร กรุณาติดตอเจาหนาที่
กอนทุกครั้งวาคณะคอนเฟรมออกเดินทางหรือไม 



 

 

 คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื ่องบิน โดยสายการบิน China 

Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื ่องบินได ทานละ 2 ชิ ้น โดยมี
น้ําหนักแตละช้ินไมเกิน 23 กก.  

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

กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอื ่นๆ ที ่ทําใหโรงแรมตามรายการที ่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง ื ่อนไขตาม

กรมธรรม) กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา 
(USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุ



 

 

มากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถ
ใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทานละ 8,000 
บาท (ชําระพรอมเงินมัดจํา) 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซา
ทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทานละ 8,000 บาท รวมเปน ทานละ 38,000 บาท 
(กรณีมีวีซาเรียบรอยแลว ชําระเฉพาะเงินมัดจํา 30,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจาก
วันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 
14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลา
ที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วาง
และทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขา
มาตามลําดับ เน่ืองจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 31 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่
ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทาง
อยางนอย 31 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั ้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

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

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที ่ชําระแลวเนื ่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

2.4 กรณีที่ทานใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซา และไดรับวีซาเรียบรอยแลว แมจะอยูใน
ระยะเวลาที่สามารถยกเลิกไดโดยไมเสียคาใชจาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืน
คาใชจายใหกับทานได ไมวาสวนใด สวนหนึ่ง ทุกกรณี กลาวคือ กรณีไดรับวีซา
เรียบรอยแลวจะไมสามารถยกเลิกทัวรได ไมวากรณีใดก็ตาม เนื่องจากทุกทานที่ใหทาง



 

 

บริษัทดําเนินการขอวีซา ทางบริษัทไดแนบรายละเอียดขอมูลการติดตอของบริษัทใหกับทุก
ทาน เปรียมเสมือนการยืนยันกับทางสถานทูต วาทานจะเดินทางกับเราจริง 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิาร
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

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 และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 



 

 

(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โดยส วนใหญ ตามธรรมเน ียม ประเทศสหรัฐอเมริกา ห องพักค ู  แบบ 2 ท าน 
(Twin/Double) มีลักษณะเปนเตียงใหญ 2  เตียง (2 Queen Bed) และ หองพักแบบ 3 
ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเปนเตียงใหญ 2 เตียง (2 Queen Bed) 
เชนกัน ไมมีเตียงเสริมดวยเงื่อนไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โดยสวนใหญตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเปนหองพักที่หามสูบบุหรี่ (Non 
Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะติดตั้งอุปกรณดักจับควันไวในหอง กรณีที่มีการ
ลักลอบสูบบุหรี่ในหองพัก และ ถูกตรวจสอบได ผูเขาพักจําเปนตองชําระคาปรับกับโรงแรม
โดยตรงประมาณ 1,000 เหรียญดอลลาหสหรัฐอเมริกา (USD.) ตอครั้ง 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่ทานควรทราบ 
1. การยื ่นขอวีซาทองเที ่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จําเปนตองดําเนินการตรงกับสถานทูต

อเมริกาประจําประเทศไทย เทานั้น (ยังไมผานตัวแทนรับยื่น) โดยสถานทูตมีที่ เชียงใหม 
และ กรุงเทพฯ ทานตองการยื่นและสัมภาษณที่ใด ใหแจงตั้งแตขั้นตอนการจองทัวร กรณี
ดําเนินการแลว หากตองการเปลี่ยนแปลง จําเปนตองชําระคาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวี
ซาทองเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาใหมอีกครั้ง 

2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปดใหผูสมัครที่ยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวสัมภาษณชวงเวลาเชา 
7.00 น.-10.00 น. เทานั้น สถานทูตไมเปดสัมภาษณวีซาทองเที่ยวชวงเวลาบาย กรณีที่
ทานไมสะดวกสัมภาษณชวงวัน และ เวลาใดบาง กรุณาแจงกับเจาหนาที่ ตั้งแตขั้นตอนการ
จองทัวร (ผูสมัครทุกทานจําเปนตองมาแสดงตนที่สถานทูตดวยตนเองทุกกรณี) 

3. สําหรับวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ไมมีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณแบบหมู
คณะ จะตองแยก ยื่นเอกสาร และ สัมภาษณ เปนครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของสถานทูตเทาน้ัน และสถานทูตจะพิจารณาวีซาใหเปนรายบุคคล 



 

 

4. กรณีที่ทานตองการยื่นวีซาเร็วที่สุด และคณะยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง (ยังมีผูเดินทางไม
ถึง 20 ทาน) สามารถทําไดโดยใหทานชําระเงินมัดจํา พรอมคาธรรมเนียมและคาบริการยื่น
วีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอรมกรอกเพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศ
สหรัฐอเมริกา สําเนาหนาหนังสือเดินทางหนาแรก แจงชวงวัน เวลา ที ่ทานสะดวกไป
สัมภาษณกับทางเจาหนาที่ หลังจากชําระเงินประมาณ 10 วันทําการ เจาหนาท่ีแผนกวีซาจะ
ติอตอกลับเพื ่อใหทานเลือกคิวนัดหมายตามวัน และ เวลาที ่ทานสะดวก กรณีคณะไม
คอนเฟรมออกเดินทาง ไมสามารถออกเดินทางได (ยังมีผู เดินทางไมถึง 20 ทาน) ทาง
บริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายในสวนของคาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว
ประเทศสหรัฐอเมริกาใหทานได ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ไมวาทานจะไดรับอนุมัติวีซาอายุ
เทาไหรก็ตาม เชน ทานจองคณะเดินทางวันที่ 1-9 ต.ค. และทานยืนยันจะยื่นวีซากอนคณะ
คอนเฟรม แตเมื่อถึงกําหนดออกบัตรโดยสาร คณะไมสามารถออกเดินทางได และทาน
ไดรับอนุมัติวีซาเพียง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไมใช 10 ป) นั่นหมายถึงทานจําเปนตองขอวีซาใหม 
และ มีคาใชจายใหมอีกครั้ง เปนตน  

5. กรณีผู เดินทางที่ยังไมมีวีซาทองเที ่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ ่มดําเนิน
กระบวนการขอวีซาทันที ที่ทานชําระเงินมัดจํา พรอม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซา
ฯ โดยไมจําเปนตองรอใหคณะคอนเฟรมออกเดินทาง (มียอดจองถึง 10 ทาน) และหาก
คณะไมสามารถออกเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืน
คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาใหกับทานไดทุกกรณี ตัวอยางเชน ทานจอง และ ชําระ
เงินเรียบรอย ทางบริษัทดําเนินการขอวีซาใหทานสัมภาษณและไดรับวีซาเรียบรอย แตคณะ
นั้นๆมียอดจองไมถึง 10 ทาน คณะจะไมสามารถออกเดินทางได ทานสามารถใชวีซา
เดินทางในชวงเวลาอื่น หรือ คณะอื่น ที่ทานตองการได เพราะสวนใหญ ทานที่ขอวีซา
ทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะไดรับวีซาอายุ 10 ป (แตทั้งนี้ ทางบริษัทจะไมสามารถ
ยืนยันวาทานจะไดรับวีซาอายุ 10 ป หรือไมแตประการใด ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูต
เปนผูพิจารณาแตเพียงผูเดียว โดยสิทธิขาด) กรณีที่ทานไมไดรับวีซาอายุ 10 ป ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจายใหทาน ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม 

6. การอนุมัติวีซาไมสามารถการันตีได ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทาน้ัน โดยสถานทูตจะ
พิจารณาเปนรายบุคคล ไมสามารถยืนยันไดวาทุกทานจะไดวีซาอายุ 10 ป  



 

 

7. กรณีตองการเลื่อนการนัดสัมภาษณวีซา เนื่องจากติดธุระเรงดวนกะทันหัน สามารถทําได 1 
ครั ้ง และ ตองดําเนินการกอนถึงวันนัดสัมภาษณวีซา ที ่จะมาถึง 5 วันทําการ เทาน้ัน 
นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตนไมวากรณีใดก็ตาม ทานจําเปนตองชําระคาธรรมเนียมและ
คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหมอีกครั้ง 

8. หลังจากสัมภาษณวีซาเรียบรอยแลว สถานทูตจะเก็บรักษาเลมหนังสือเดินทางของทานไวที่
สถานทูตประมาณ 7 วัน ทําการ และสงกลับคืนใหทานทางไปรษณีย ดังน้ัน ทานจําเปนตอง
กรอกที่อยูปจจุบันใหชัดเจน เพราะหากที่อยูไมชัดเจนเลมหนังสือเดินทางที่สถานทูตสงคืน
ทาน อาจตองถูกสงกลับเขาไปยังสถานทูตตามเดิม และจําเปนจะตองสงอีเมล (เทานั้น ไมมี
บริการโทรศัพทติดตอ) แจงความประสงค และ ยืนยันตัวตนตอสถานทูตซึ่งอาจจะตองใช
ระยะเวลาทั้งหมด 30 วันทําการเปนอยางนอย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาใหเขาไป
รับเลมหนังสือเดินทางดวยตัวผูสมัครเองอีกครั้งทางอีเมล 

9. กรณีที่ผูสมัครตองการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช หรือ จําเปนตองใชหนังสือ
เดินทาง ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจะตองเตรียมหลักฐาน
สําคัญที่ยืนยันไดวาทานจําเปนจะตองใชหนังสือเดินทางจริงๆ ใหทางสถานทูตพิจารณาใน
วันสัมภาษณทันทีเทาน้ัน หากยื่นไปแลว และ ออกมาจากสถานทูตแลว จะไมสามารถขอคืน
เลมหนังสือเดินทางกระทันหันได ไมวากรณีใดๆก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูต
เทาน้ัน  

10. ที่ผานมาโดยสวนใหญสถานทูตจะอนุมัติวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหสําหรับทาน
ที่ถือหนังสือเดินทางไทย วีซามีอายุ 10 ป (แตสามารถพํานักไดในประเทศสหรัฐอเมริกาได
ตามดานตรวจคนเขาเมืองกําหนดเทาน้ัน ไมเกิน 3 หรือ 6 เดือน) แตตั้งแต มกราคม 2561 
ที ่ผานมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม วาจะพิจารณาอายุวีซาใหเปนรายบุคคล ไม
สามารถยืนยันไดวาจะไดวีซาอายุ 10 ป ทุกทาน อาจไดพอดีระยะเวลาชวงที่ตองการจะ
เดินทางก็เกิดขึ้นได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทาน้ัน 

11. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื ้อตั๋ว
เครื ่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตั ๋วเครื่องบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ



 

 

วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเนื่องจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพิ่มเติมสวนนี้ หรือ สวนใดสวนหนึ่งดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

12. กรณีที ่ทานใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซา และไดรับวีซาเรียบรอยแลว แมจะอยู ใน
ระยะเวลาที่สามารถยกเลิกไดโดยไมเสียคาใชจาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืน
คาใชจายใหกับทานได ไมวาสวนใด สวนหนึ่ง ทุกกรณี กลาวคือ กรณีไดรับวีซา
เรียบรอยแลวจะไมสามารถยกเลิกทัวรได ไมวากรณีใดก็ตาม เนื่องจากทุกทานที่ใหทาง
บริษัทดําเนินการขอวีซา ทางบริษัทไดแนบรายละเอียดขอมูลการติดตอของบริษัทใหกับทุก
ทาน เปรียมเสมือนการยืนยันกับสถานทูต วาทานจะเดินทางกับเราจริง 
 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ ไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน



 

 

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัท
พรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

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

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 



 

 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื ้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะ
อยูในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทานั้น ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

 
การเตรียมเอกสารเบื้องตนเพ่ือ ขอคิว สัมภาษณวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 
- กรอกแบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพื่อใชขอยื่นวีซาทองเท่ียว ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่ทางบริษัทสงให ใหละเอียดครบถวน เขียน หรือ พิมพเปนภาษาไทย หรือ 
ภาษาอังกฤษก็ได 
- สําเนาหนาหนังสือเดินทาง คงเหลืออายุใชงานมากกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 
และ มีหนาวางอยางนอย 4 หนา สําหรับประทับวีซา 
- สําเนาทะเบียนบาน (หนาเลขท่ีบาน และ หนาที่มีชื่อผูเดินทาง) 
- สําเนาหนาวีซาประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกประเภท (ถาเคยมี) 
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหยา  (ถามี) 
- สําเนาเอกสารรับรองการทํางาน (เปนภาษาอังกฤษ) 
เตรียมเอกสารขางตนเรียบรอยแลว กรุณาสงสําเนา หรือ สแกนสงมาที่บริษัท ไม
จําเปนตองสงเอกสารฉบับจรงิมา 

 



 

 

การเตรียมเอกสารเพ่ือ เขารับการสัมภาษณ วีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 
วีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองไปแสดงตนที่สถานทูต 
เพ่ือเขารับการสัมภาษณกับเจาหนาที่ของสถานทูตดวยตนเองทุกกรณี ตามวัน เวลาที่

สถานทูตนัดหมายเทานั้น และ โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ  
โดยผูสมัครจะตองเตรียมเอกสารฉบับจริงทั้งหมด ไมจําเปนตองถายสําเนา  

เพ่ือแสดงกับสถานทูตในวันสัมภาษณ ดังน้ี 
1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน คงเหลืออายุใชงาน

มากกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และ มีหนาวางอยางนอย 4 หนา สําหรับประทับ
วีซา (กรณีทานที่มีพาสปอรตเลมเกา ใหเตรียมมาแสดงดวย) 

2. รูปถายสีหนาตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ขนาดเทากันทุกดาน เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เนนใบหนา 
จํานวน 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปตองเปนพื้นสขีาวเทานั้น  
ขอกําหนดเบ้ืองตนของรูปถาย ทั้งนี้อยูที่ดุลยพนิจของเจาหนาทีส่ถานทูตเทานั้น 
- หามสวมแวนสายตา 
- หามสวมเครื่องประดบั 
- รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน  
- ไมเปนรูปเดียวกันกับวีซาท่ีเคยไดรับแมจะยังไมเกิน 6 เดือน ก็ตาม จําเปนตองถายใหม 
- หามถายเอง เพราะพื้นเปนสีเทา ไมสามารถใชได 

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

แนบเอกสารใบสําคัญมาดวย 
6. ทะเบียนหยา กรณีเพศหญิง หากหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ...นางสาว... ตอง

แนบเอกสารใบสําคัญมาดวย 
7. ใบมรณะบัตร สามี/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) มีความสัมพันธ
อยางไรกับครอบครัว บิดา และ มารดา ลงนามตอหนาเจาหนาที่  
- เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางกับบิดา หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ 
ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอที่พํานักอยู และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับ
ใคร (ระบชุื่อ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครวั มารดา ลงนามตอหนาเจาหนาที่  
- เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางกับมารดา หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศ ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอที่พํานักอยู และใหระบุวา ยินยอมใหเด็ก
เดินทางกับใคร (ระบชุือ่) มีความสัมพันธอยางไรกบัครอบครวั บิดา ลงนามตอหนา
เจาหนาที่  
- กรณีเด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึง จําเปนตองมีหลักฐานการ
รับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน เชน สําเนาใบหยา พรอมทั้งบันทึกการหยาซ่ึง
แสดงวาเปนผูรับผิดชอบเด็ก บันทึกสลักหลักใบหยา  
- กรณีเด็กอยูในความปกครองของผูอ่ืน จําเปนตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใต การ
ดูแลของผูน้ัน เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม 
โดยในวันสัมภาษณ บิดา และ มารดา จะตองเขาสัมภาษณพรอมเด็กดวยทุกกรณี 

10. หลักฐานการทํางาน จดหมายรับรองการทํางานจากบริษัท หรือ หนวยงาน เปน
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
- จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ หัวจดหมายวา To Whom It May Concern (ไม
จําเปนตองระบุสถานทตู / ประเทศ และพีเรียดวันที่จะเดินทาง) แคยืนยันตําแหนงงาน 
เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเร่ิมงานเทาน้ัน หากตองการระบุ จะตองระบุใหถูกตอง) 
โดยหลักฐานการทํางาน จะตองออกมาแลวอายุไมเกิน 1 เดือน นับจากวันที่ย่ืนวีซา 
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายช่ือผูประกอบ
กิจการ เปนช่ือผูเดินทาง จะตองออกมาแลวอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ย่ืนวีซา 
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา ใชทะเบียนพาณิชย ที่มีช่ือผูเปนเจาของรานคา เปน
ช่ือผูเดินทาง 



 

 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใชบัตรขาราชการบํานาญ หรือ จดหมายคําสั่งเกษียณอายุ
ราชการ 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา ระบุยืนยันสถานะ
วาเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา จรงิ และ กําลังศึกษาอยูระดับช้ันใด ปใด  

11. หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย (Saving) 
โดยควรมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ไมต่ํากวา 1 แสนบาท โดย ใชสมุดบัญชีเงินฝากฉบับ
จริงหรือบุคแบงค (Book Bank) เตรียมไปในวันสัมภาษณ เกี่ยวกับบญัชีฝากประจํา 
(Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานจําเปนตองเตรียมบัญชีออมทรัพย (Saving) 
เปนหลักเทาน้ัน  
สามารถใช สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุคแบงค (Book Bank) ไดหากมีรายการ 
การทํารายการยอนหลังไป 6 เดือน ทุกเดือน หากขามเดือนใดเดือนหน่ึงไปในสมุด หรือมี
รายการไมครบเน่ืองจากไมไดอัพเดทนาน จําเปนตองขอ สเตทเมน (Statement) 
ยอนหลัง 6 เดือน   

12. กรณีเปนผูสูงอายุ อายุ 70 ปขึ้นไป จําเปนตองมีใบรับรองแพทย การตรวจสุขภาพ ออกโดย
โรงพยาบาล โดย ระบวุา “สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปตางประเทศได” 
และกรมธรรมประกันสขุภาพสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ สําหรับผูสูงอายุในกรณีน้ีทาง
สถานทูตฯ อาจตองการใหมีการตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมขึ้นอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่
สถานทูตฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนังสือเดินทางของทาน หลังจากที่คณะ
เดินทางกลับมาแลว ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได ทางบริษัท ตองขออภัยใน
ความไมสะดวกในสวนน้ี และโปรดปฏิบัตติาม เพื่อการขอวีซาในครั้งตอไป 

14. การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตจะรับ
พิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยัง
ประเทศที่ระบุเทาน้ัน หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมท่ี
ไดชําระไปแลว และหากตองการยื่นคํารองขอวีซาใหม จําเปนตองชําระคาบริการ และ 
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 
 



 

 

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 สถานี เพลินจิต ทางออกที่ 2 เดินทางเช่ือมเขาสูอาคารปารคเวนเชอร อี

โคเพล็กซ เพ่ือเขาสูถนนวิทยุ เดินผานโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All 
Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถึงสะพานลอย สถานทูตจะอยูหนา

สะพานลอยแรก 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กฎระเบียบดานการรักษาความปลอดภัยของสถานฑูตอเมริกา 
ทานจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสถานทูตอเมริกาเพ่ือสัมภาษณวีซา  

หากทานนาํสิ่งตางๆดังตอไปน้ีติดตัวมาดวย 
• อุปกรณที่ใชแบตเตอร่ีหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ไดอารี่
ดิจิตอล เพจเจอร กลอง เทปเสียง/วิดีโอเทป แผนซีดี MP3 แผนดิสก แล็บท็อป หรืออุปกรณ
เลนเพลงแบบพกพา 
• กระเป�าสะพายไหลขนาดใหญหรือกระเป�าสตางค 
• กระเป�าถือขนาดใหญและกระเป�าเดินทาง เป�สะพายหลังขนาดใหญ กระเป�าเอกสาร หรือ
กระเป�าเส้ือผา ผูสมัครสามารถถือกระเป�าใสใสเอกสารที่จําเปนสําหรับการสัมภาษณวีซาได
เทาน้ัน 
• อาหารทุกประเภท (มีจุดจําหนายกาแฟพรอมอาหารวางดานในสถานทูต) 
• ซองจดหมายหรือหีบหอที่มีการปดผนึก 
• บุหร่ี / ซิการ / กลองไมขีดไฟ / ไฟแช็ก 
• ของมีคมทุกชนิด เชน กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ 
• อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 
รายการที่กลาวมาขางตนเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน อาจมีส่ิงของอ่ืนๆท่ีหามนําเขาสถานทูตอีก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่รักษาความปลอดภยั นอกจากโทรศัพทมือถือหน่ึงเครื่องที่
ไดรับอนุญาตแลว สถานทูตอเมริกาจะไมรับฝากสิ่งของตองหามใดๆตามรายการขางตน ทาน
จะตองดําเนินการจดัเกบ็สิ่งของเหลาน้ันดวยวิธีอ่ืนกอนเขาไปในสถานทูต 
 
ผูติดตอสถานทูตฯทุกทานตองไดรบัการตรวจรักษาความปลอดภัยตามข้ันตอนรักษาความ
ปลอดภัยของสถานทูตฯ ทานสามารถฝากโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง ไวกับเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยท่ีหนาประตู แตสถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมรับผิดชอบหากเกิด
การสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพทมือถือของทานในขณะที่ฝากไวกับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ทานไมสามารถเขาไปในสถานทูตฯตามท่ีนัดหมายไว หากนํา
สิ่งของดังตอไปน้ีมาดวย 
 
 



 

 

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

การเดินทางของทานมาดวย 
6. ทานควรจะสามารถอธิบายไดถึงแผนการของทานในชวงเวลาที่ทานพํานักในสหรัฐฯและ

หลังจากที่ทานเดินทางกลับสูประเทศไทยแลว 
7. ผูสมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีกอนเวลาสัมภาษณเทานั้น 
 

 
 

 
 


