
 

 

รหสัทวัร ZET2000683 
ทัวรอเมริกาตะวนัตก ลอสแอนเจลสิ ลาสเวกัส ซานฟรานซสิโก [เลทสโก พบรกัทีแ่กรนด
แคนยอน] 9วนั 6คืน (CI) 
บารสโตวแทงเจอรเอาทเล็ท - อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอนเซาทรมิ(เขาชม) - โคงเกอืกมา
แมนํ้าโคโลราโด(เขาชม) - ทะเลสาบโพเวล - เขื่อนเกลนแคนยอน - แอนเทอโลปแคนยอน(เขาชม) 
- อทุยานแหงชาติไบรซแคนยอน(เขาชม) - อทุยานแหงชาติไซออน(เขาชม) - เอาทเล็ทแอทแท
จอน - ถนนสายประวตัศิาสตรรูท66 - ยอดเขาทวินพคี - พาเลซออฟไฟนอารท - สะพานโกลเดน
เกต - ถนนลอมบารด - ทาเรือเพียร39 ฟชเชอรแมนวารฟ 
 

 



 

 

วันแรก สนามบนิสุวรรณภูมิ - สนามบินไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน - 
สนามบนิลอสแอนเจอลสิ เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมรกิา - เมือง
ลอสแอนเจลิส - กริฟฟธ พารค - ป�ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลวีูดไซน - ฮอลลีวดู 
เลอวารด - เบเวอรีฮ่ิลส - ยานไทยทาวน - เมืองออนแทรโีอ 

 
08.00 น. พรอมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา

หมายเลข 9 เคานเตอร S สายการบิน China Airlines เจาหนาทีค่อยใหการ
ตอนรบั และอํานวยความสะดวก 

10.55 น. นําทานเดินทางสู สนามบินไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน โดยสาย
การบนิ China Airlines เที่ยวบินที ่CI834 

                ** ใชเวลาบนิประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน ** 

15.25 น.   เดินทางถึง สนามบินไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวนั ** เพื่อเปลี่ยน
เครื่อง **  

 

 
 
16.50 น. นําทานเดินทางสู สนามบินลอสแอนเจอลสิ เมืองลอสแอนเจลสิ ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ CI006  
                ** ใชเวลาบนิประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบิน ** 
 



 

 

13.30 น.   เดินทางถึง สนามบินลอสแอนเจอลิส เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลงัจากผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว  
นําทานเดินทางสู เมืองลอสแอนเจลสิ (Los Angeles) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
50 นาท)ี เมืองในรฐัแคลิฟอรเนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่รูจกัใน
ชื่อ แอลเอ (L.A.) เปนเมอืงใหญทีม่ีประชากรมากที่สดุอันดับ 2 ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา และเปนหนึ่งในศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการ
บันเทิง และเริม่ตั้งเปนเมืองเมือ่วันที ่4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอส 
แอนเจลิสไดชื่อวาเปนเมืองทีม่กีารปะปนของวฒันธรรมมากที่สดุในโลกแหงหนึง่ 
เน่ืองจากการอพยพของคนหลายเชือ่ชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และ อเมริกาใต 
เน่ืองจากลักษณะของอากาศทีอ่บอุนสบาย และลักษณะการเปนอยูตางๆ ชื่อเมือง
ลอส แอนเจลิส (Los Angeles) มาจากคําวา โลส องัเคเลส ในภาษาสเปน 
หมายถงึ ทตูสวรรคหลายองค เปนรูปพหูพจนของคาํวา el ángel ซึง่เปนเพศชาย 
ชื่อเมืองจงึมคีวามหมายวา "เมืองแหงทตูสวรรค" ลอส แอนเจลิสไดเปนที่รูจกัในฐานะ
เปนที่ตัง้ของฮอลลวีูด และปลายทางของถนนสายประวตัิศาสตร คือทางหลวงสหรฐั
หมายเลข 66 (Route 66)  
นําทานเดินทางสู กรฟิฟธ พารค (Griffith Park) ดวยพื้นทีม่ากกวา 4,000 
เอเคอร ของภมูิประเทศอันเขียวขจี อกีทัง้ยังเปนสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญเปน
อันดับ 10 ในประเทศสหรฐัอเมริกา ทาํให กรฟิฟธ พารค ไดชื่อวาเปนสวนสาธารณะ
ที่เหมาะสําหรับการพกัผอนหยอนใจ จากจดุนีท้านสามารถ ถายรปูเปนที่ระลึก กับ 
ป�ายฮอลลวีูด หรือ ฮอลลีวดูไซน (Hollywood Sign) ตัง้อยูบนภูเขาลีในฮอลลี
วูด ฮิลลบนเขตพื้นที่ของเทือกเขาซานตาโมนิกา ซึ่งเปนหนึ่งแลนดมารคยอดฮติ
สําหรบัผูคนที่แวะเวียนมายังเมืองนี้ ป�ายฮอลลีวูดสามารถมองเหน็ไดจากทุกมมุในตัว
เมืองลอสแอนเจลิส 
นําทานเดินทางสู ฮอลลวีูด บูเลอวารด (Hollywood Boulevard) ไมมีใครไม
รูจักฮอลลีวดูแหงนี ้สถานที่อันมีชือ่เสียงทางดานอตุสาหกรรมภาพยนตรและแหลง
บันเทิงเปนจาํนวนมาก 

 



 

 

นําทานเดินทางสู เบเวอรีฮ่ลิส (Beverly Hills) หากพดูถงึยานเบเวอรีฮ่ิลส หลาย
คนคงจินตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหราไฮโซ ไลฟ�สไตลของสงัคมชัน้สูงขึ้นมาเปน
ลําดับแรก แมกระทั่งเจารหัสไปรษณียของที่นีค่ือ "90210" ยังถกูนําเอาไปใชเปนชื่อ
ซีรี่ยยอดฮติของประเทศสหรฐัอเมรกิาอกีดวย ที่สําคัญที่สุดยานนีไ้ดชื่อวาเปนแหลงช
อปปم�งที่เหลาดาราชือ่ดงัมักมาเปนประจํา แทบจะเดินกระทบไหลกันไดเลยทีเดียว 
นําทานเดินทางสู ยานไทยทาวน (Thai Town) เปนยานธุรกิจ การคาสําคัญของ
ชาวไทย ในเมอืงลอสแอนเจลิส ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
ทานเดินทางสู เมืองออนแทรโีอ (Ontario) (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี 
เปนเมืองทีต่ั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของรฐัแคลิฟอรเนีย (California) ทาง
ตะวันออกของตวัเมืองลอสแองเจลิส เปนสวนหนึง่ของเขตเมืองลอสแองเจลิส เปน
ที่ตัง้ของทาอากาศยานนานาชาติออนแทริโอซึง่เปนสนามบินทีค่กึคักที่สุดทางดานการ
ขนสงสินคา เปนอันดับที่ 15 ของประเทศสหรฐัอเมริกา โดยจดัการขนสงสนิคาจาก
ทาเรือเมืองลอสแองเจลิสและลองบีช  

เย็น อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย โดยมีหวัหนาทัวรใหคําแนะนํา 
พักที ่  Ontario Airport Hotel, Ontario หรือเทียบเทา 
 

 



 

 

วันทีส่อง เมืองออนแทรโีอ - เมืองบารสโตว - บารสโตว แทงเจอร เอาทเล็ท - เมืองวิ
ลเลี่ยม 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองบารสโตว (Barstow) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
30 นาท)ี เมืองในรฐัแคลิฟอรเนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปน
ศูนยกลางการขนสงที่สําคัญ มีทางหลวงหลายสายรวมถึง Interstate 15, 
Interstate 40 , California State Route 58 และ U.S. Route 66 รวมตวั
อยูในเมือง เปนที่ตัง้ของสถานรีถไฟขนาดใหญที่เปนของ  
นําทานเดินทางสู บารสโตว แทงเจอร เอาทเล็ท (Barstow Tanger Outlets) 
เปนเอาทเล็ทขนาดใหญ ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนํา ในราคาตรงจากโรงงาน 
อาทิเชน Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, 
Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, 
Calvin Klein, Samsonite, Kipling และอื่นๆอกีมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหวัหนาทัวรใหคําแนะนํา 
 

 
  
 นําทานเดินทางสู เมืองวลิเลี่ยม (William) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

เมืองขนาดเลก็ในรัฐแอริโซนา (Arizona) เปนเมืองทีต่ั้งสวนหนึง่ของอุทยานแหงชาติ
แกรนดแคนยอน เมอืงนีม้คีวามสําคัญตอการเดินทางไปอุทยานแหงชาติแกรนดแคน



 

 

ยอนไมนอย เพราะเปนเมืองที่อยูตรงทางแยกที่จะใชเดินทางไปอุทยานแหงชาติแก
รนดแคนยอนพอดี ไมวาจะมาดวยรถยนตหรอืรถไฟ เรียกไดวาคือประตูสูอุทยาน
แหงชาติแกรนดแคนยอน นกัทองเที่ยวจาํนวนมากนิยมแวะพกัที่เมืองวิลเลียมกอนที่
จะเดินทางตอสูอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน จึงมีรานอาหารและโรงแรมใหนอน
พักมากพอสมควร บรรยากาศเมอืงยงัคงไวซึง่อาคารเกาแกในยคุบกุเบิกตะวันตกของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พักที ่  La Quinta Inn & Suites by Wyndham Williams - Grand Canyon 

Area, William หรือเทียบเทา 
 

 
 

วันทีส่าม เมืองวิลเลี่ยม - อทุยานแหงชาติแกรนดแคนยอน เซาทริม - เมอืงเพจ - 
ทะเลสาปโพเวล - เขือ่นเกลน แคนยอน - โคงเกือกมา แมนํ้าโคโลราโด 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทาน เขาชม อุทยานแหงชาตแิกรนดแคนยอน เซาทริม (Grand Canyon 
South Rim) เพื่อชมความมหศัจรรยทางธรรมชาตทิี่ยิ่งใหญแหงหนึ่งของโลก ไดรับ
การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป 
ค.ศ. 1979 อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน ถกูคนพบเมื่อป ค.ศ. 1776 เปนป



 

 

เดียวกับทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาประกาศเอกราชจากประเทศองักฤษ เกิดขึ้นโดย
อิทธิพลของแมนํ้าโคโลราโดไหลผานที่ราบสูง ทําใหเกิดการสึกกรอนพังทลายของหิน
เปนระยะเวลา 225 ลานปมาแลว ตอมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสงูขึน้ อันเน่ืองมาจาก
แรงดันและความรอนอันมหาศาลภายใตพืน้โลก ทาํใหเกิดการเปลี่ยนรูปและ
กลายเปนแนวเทอืกเขากวางใหญไพศาล การยกตวัของแผนดินทาํใหทางที่ลําธารไหล
ผานมีความลาดชันและนํา้ไหลแรงมากขึ้น พดัเอาทรายและตะกอนไปตามนํ้าเกิดการ
กัดเซาะลกึลงไปทีละนอยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลงไปถงึกนหบุเหวกวา 1 ไมล 
ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลกึกวาสองเทาของความหนาของเปลือกโลก 
กอใหเกิดหินแกรนติและหินชัน้แบบตางๆ พื้นดินที่เปนหินทรายถกูนํา้และลมกดัเซาะ
จนเปนรองลกึ สลับซับซอน สูง ตํา่ นานนับลานป เหลานีก้อใหเกิดความงดงาม และ 
ความนาอศัจรรย ทางธรรมชาติขึน้ที่นี ่  (รอบของการเขาชม อาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณใีดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ์ไมสามารถคนืคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานได ทกุกรณี 
เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 

 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองเพจ (Page) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี 
อยูทางตอนบนของรัฐแอริโซนา (Arizona) เปนเมืองตนนํ้าของอุทยานแหงชาตแิก
รนดแคนยอน เน่ืองจากแมนํ้าโคโลราโดจะไหลผานจากเมอืงเพจ ลงไปยังอทุยาน
แหงชาติแกรนดแคนยอน เมืองนี้เต็มไปดวยสถานทีท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย 
เกี่ยวกับแมนํา้โคโลราโด  
นําทาน เขาชม โคงเกือกมา แมนํ้าโคโลราโด (Horseshoe Bend) บนหนาผา
สูงกวา 1,000 ฟตุ หรือราวๆ 300 เมตร (รอบของการเขาชม อาจเปลี่ยนแปลง
ไดตามความเหมาะสม กรณไีมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบรษิัท
ขอสงวนสทิธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่ใหกบัทานได ทกุ
กรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด) 

 นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั ทะเลสาปโพเวล (Lake Powell) เหนอื เขือ่นเก
ลน แคนยอน (Glen Canyon Dam) ทีม่ีนกัทองเที่ยวมาเยือนปละกวา 2 ลานคน 
มีสีสันงดงามจากแรธรรมชาติ สรางขึ้นเพื่อเกบ็กกันํ้าและผลติกระแสไฟฟ�า แมนํ้าใต
เขื่อนแหงนีค้ือแมนํ้า่โคโลราโดซึง่จะไหลผานโคงเกือกมา แมนํา้โคโลราโด ไปจนถงึแก
รนดแคนยอน กอนจะไหลตอไปยังทะเลสาป เลคมดี (Lake Mead) เหนอืเขื่อนฮู
เวอร แดม (Hoover Dam) 

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารสไตลเอเชีย) 
พักที ่  Hyatt Place, Page หรอืเทียบเทา 

 

 



 

 

วันทีส่ี่  เมืองเพจ - แอนเทอโลป แคนยอน -  อุทยานแหงชาตไิบรซแคนยอน - หนิแดง 
- ฮดู ู

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทาน เขาชม แอนเทอโลป แคนยอน (Antelope Canyon) ภูเขาหินทราย 
(Sandstone) ที่มรีิ้วลวดลายสวยงาม ซึง่เกิดจากการมีนํ้าหลากกดัเซาะหินมานาน
นับลานๆ ป เมือ่ฝนตกจะมีนํ้าทวมทะลักเขามาในตวัแคนยอน จนกอใหเกิด แอน
เทอโลป แคนยอน ดงัทีป่รากฏในปจจุบนั เปนแคนยอนทีม่ีผูนิยมเขาชม และ ถายรูป
เปนที่ระลกึกบัความสวยงามมากที่สุดแหงหนึง่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา (รอบของ
การเขาชม อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณไีมสามารถเขาชมได 
ไมวากรณใีดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคนืคาใชจาย ไมวาสวนใด
สวนหนึ่งใหกับทานได ทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรยีบรอยแลวทัง้หมด)  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 

 



 

 

 
  
               นําทาน เขาชม อทุยานแหงชาตไิบรซแคนยอน (Bryce Canyon National 

Park) ตั้งอยูทางตอนใตของรฐัยูทาห (Utah) ภูมปิระเทศของอุทยานแหงชาตไิบรซ
แคนยอน เปนหนาผาสงู อยูเหนอืระดับนํ้าทะเลถึง 8000-9000 ฟุต (2400-
2700 เมตร) ขณะทีแ่กรนดแคนยอน (Grand Canyon) สูงเพียง 7000 ฟตุ 
เทานั้น เปนความมหัศจรรยทีธ่รรมชาติรงัสรรคขึน้มา ปรากฏการณธรรมชาติ เมื่อ 
60 ลานปมาแลวที่บริเวณน้ีอยูใตผืนนํ้าเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกผืน
แผนดนิที่ราบสงูกถ็ูกยกตัวขึ้น และเกิดการกดัเซาะอยางรุนแรงบรเิวณชั้นหินจนกอ
เกิดเปนเสาดินและหินมากมายกายกองในหบุเขาที่สงูถงึ 2,800 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง เน่ืองจากสถานทีน่ี้อยูตอนปลายของแกรนดแคนยอน ทัง้ที่
จริงๆ ไมใชเปนแคนยอน เพราะไมใชภูเขาทีถ่กูกดัเซาะดวยแมนํา้ แตชาวอนิเดีย
นเรียกที่นีว่า "หินแดง" หรือ "Red Rock" แตไมวาใครกต็ามที่มายนือยูบนหนาผา
และมองไปในหุบกวางนี้ก็จะเห็นภาพเสาหินรปูรางตางๆนานา ซึ่งเราจินตนาการวาน่ี
คือเสาหินรูปตุกตาอินเดียนแดง อุทยานแหงชาติไบรซแคนยอนเปรียบไดกับสถานที่
จัดแสดงแสงสธีรรมชาติ ดวยรูปลักษณและสีของหินที่เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแสง
ของวัน และ เวลา ขึ้นอยูกับการหักเหของแสง การเดินทางเขามาชมความงามนี้จึง
เริม่ไดตัง้อรุณรุงของวันไปจนกระทั่งพระอาทติยขึ้น ที่ ทีร่าบสงูอควาริอุส 
(Aquarius Plateau) และจดุชมพระอาทติยตกที่ซนัเซ็ตพอยต (Sunset Point) 
เอกลักษณของอทุยานแหงชาติไบรซแคนยอน คือ แทงหินยอดแหลมๆ เรียกวา ฮูดู 
(Hoodoos) ที่ขึ้นเรียงกันเปนแนว มีรปูราง รูปทรงแปลกประหลาด ตาํนานของ
พวกอินเดียนแดงกลาววา แทงหินเหลานี้เกิดจากมนุษยทีต่องคําสาปกลายเปนหิน



 

 

ไบรซแคนยอน ประกอบดวยหินทรายสลับหินดินดาน ตัง้แตยุคครีเทเชียสถงึชวงตน
ของมหายคุซีโนโซอกิ ตกสะสมตวัในสภาพแวดลอมแบบทะเลสาบขนาดใหญ 
จนกระทั่งน้ําตื้นขึ้นเรือ่ยๆ เปนเวลาหลายลานป ทําใหเริ่มมกีารกรอนของแมนํา้ที่ไหล
ผานชั้นหิน รวมกับการยกตวัของพื้นดินขณะเกิดเทือกเขารอ็กกี้ (70-50 ลานปกอน) 
จากนั้นกม็ีการยกตวัของเปลือกโลกอกีครัง้ และทําใหเกิดที่ราบสูงโคโลราโดเมือ่ 16 
ลานปกอน การยกตัวทําใหหินเริม่มกีารแตกตามแนวดิ่ง ซึง่ทําใหงายตอการถกูกรอน 
จนกลายเปนแทงเสาหินสวยงามในปจจบุัน สีนํ้าตาลแดง สีชมพู และสีแดงไดจากแร
ฮีมาไทต (Hematite) ซึ่งมีธาตุเหล็กเปนองคประกอบ สวนสีเหลือไดจากแรลิโมไนต 
(Limonite) สวนสีมวง ไดจากแรไพโรลูไซต (Pyrolusite) หินแตละชัน้มคีวาม
ทนทานตอการกรอนแตกตางกัน ทําใหเสาหินมีลักษณะเปนปลองๆ และเวาตรงสวน
ที่หินผุพงังาย (รอบของการเขาชม อาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม กรณี
ไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ไมสามารถคนื
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่ใหกับทานได ทกุกรณ ีเนื่องจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทัง้หมด) 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง)  
พักที ่  Best Western Plus Ruby's Inn หรือเทียบเทา 
 

 
 



 

 

วันทีห่า เมืองเพจ - อุทยานแหงชาตไิซออน - หบุเขาไซออน - เมืองลาสเวกัส - ถนน
สตรปิ 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นาทาน เขาชม อุทยานแหงชาตไิซออน (Zion National Park) เปนอทุยาน
แหงชาติทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศสหรฐัอเมริกา เมื่อป พ.ศ. 2452 
ประธานาธบิด ีWilliam Howard Taft ไดประกาศบริเวณนี้ใหเปน National 
Monument เพื่ออนรุักษพื้นที่หบุเขา ภายใตชื่อวา Mukuntuweap National 
Monument ตอมาใน พ.ศ. 2461 Acting Director จาก National Park 
Service ทีก่อตัง้ขึ้นใหมไดเปลี่ยนชือ่อุทยานเปน Zion เน่ืองจากชือ่เดมิไมเปนที่
นิยมในทองถิ่น Zion เปนคําในภาษาฮิบรูโบราณ หมายถึง สถานที่หลบลี้ภัย ซึง่ชื่อนี้
ไดรับการตอนรับเชงิบวกมากขึ้นจากสาธารณชน ตอมาเมือ่วันที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2462 United States Congress ไดประกาศให Monument แหงนี้เปน
อุทยานแหงชาติ จนกระทั่ง พ.ศ. 2480 Kolob Section ไดประกาศ Zion 
National Monument แยกตางหากอยางเปนทางการ แตไดนํามาผนวกรวมเขากบั
อุทยานเมื่อ พ.ศ. 2499 อุทยานแหงนีม้ีพื้นที ่593 ตร.กม. หรอื 370,625 ไร มี
สถานทีส่ําคัญคอื หบุเขาไซออน (Zion Valley) ซึ่งยาว 15 กิโลเมตร และลึก 
800 เมตร ตดัผาน Najavo Sandstone สีแดงโดยเหนือของแมนํ้าเวอรจิน 
เน่ืองจากตั้งอยูที่จุดเชื่อมตอระหวางที่ราบสูงโคโลราโด , Great Basin , และ
ทะเลทราย Mojave อทุยานแหงนี้จงึมีสภาพทางภมูศิาสตรที่เปนเอกลักษณและมี 
Life Zone ที่หลากหลาย (รอบของการเขาชม อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์
ไมสามารถคนืคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานได ทุกกรณี เนื่องจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู เมืองลาสเวกสั (Las Vegas) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมง) เมืองในรฐัเนวาดา (Nevada) ประเทศสหรฐัอเมรกิา เปนสถานที่ที่ชาว
อเมรกิันและคนทั่วโลกใหฉายาวาเมอืงแหงบาป (Sin City) ลาสเวกัสเปนสถานที่ทีม่ี
ลักษณะพิเศษ เพราะเมอืงทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความกาวหนาของกิจการ 
ธุรกิจการพนัน เปนแรงดงึดูดหลักใหนกัทองเที่ยวหลัง่ไหลเขามา ตอมาก็ไดพัฒนา
ไปสูบริการ ธรุกิจ ใกลเคียง ไดแก โรงแรม ศนูยแสดงสินคา ศูนยประชมุ รานอาหาร 
หางสรรพสนิคาตางๆมากมาย ซึง่ลวนแลวแตมคีวามหรูหราอลงัการและขนาดใหญ
มากกวาที่ใดในโลก จะหาไดคอนขางยากทีจ่ะมีบอนคาสิโนและโรงแรมมารวมตวักนั
อยางแนนหนาทามกลางภูเขาและทะเลทราย 

 นําทาน ผานชม ความสวยงามตระการตา การประชันป�ายไฟ ป�ายโฆษณา รานคาแบ
รนดเนมและหางสรรพสินคาใหญๆมากมายเรยีงรายกัน รวมไปถึงโรงแรมและคาสิโน 
โดยรอบของ เมืองลาสเวกัสบน ถนนสตริป (Strip Road) ยามคํ่าคืน อสิระให
ทานเลือกชม นํ้าพเุตนระบาํประกอบดนตรีทีด่านหนาของโรงแรมเบลลาจิโอ 
(Bellagio) , โชวโจรสลัด (Treasure Island) , เวนิสจําลองและนํ้าพุเทียมแหง
โรงแรมเวเนเชี่ยน (Venetian Hotel) ที่ภายในโรงแรมตกแตงเพดานโดยการวาด
เปนลายทองฟ�าคลายการเนรมิตและมีลําคลองแบบเวนิสอยูกลางโรงแรม ชมความ



 

 

สวยงามของโรงแรมและคาสิโนระดับหาดาวแหงเมืองลาส เวกัส ทีโ่รงแรมเดอะ 
พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรอื ศึกษากลยุทธพรอมลองเสี่ยงโชคกับเกมส
พนันในรูปแบบตางๆ ตามสไตลทีคุ่ณถนดั เชน แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต เปน
ตน โดยทัง้หมดนี้ สามารถเดินถึงกันไดเพราะตั้งอยูบนถนนเสนเดียวกนัทั้งหมด คอื 
ถนนสตริป (Strip Road) ที่เปนถนนสายหลกัของเมืองลาส เวกัสแหงนี้ (กฏหมาย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา หามเดก็อายุตํ่ากวา 18 ป เลนการพนัน หรือ คาสิโน
โดยเดด็ขาด กรณุาปฏบิัตติามกฎโดยเครงครัด) 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
พักที ่ Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทียบเทา 
 

 
 

วันทีห่ก เมอืงลาสเวกสั - ป�ายยินดีตอนรับ สูเมืองลาสเวกสั - เอาทเล็ท แอท แทจอน - 
ถนนสายประวัตศิาสตร รูท 66 - เมืองเฟรสโน 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั ป�ายยินดีตอนรับ สูเมืองลาสเวกสั (Welcome 

to Las Vegas - Drive Carefully Come Back Soon Sign) ป�ายที่เปน
สัญลักษณของเมืองลาสเวกัสที่แทจริง ประตูสูความบันเทงิแหงเมอืงที่ไมเคย
หลับใหล สรางตัง้แต ค.ศ.1959 จดุทีต่ั้งนีอ้ยูชวงตนของลาสเวกัส บูเลอวารด  

 



 

 

 นําทานเดินทางสู เอาทเลท็ แอท แทจอน (Outlets Tejon) เปนเอาทเลท็ขนาด
ใหญ ศูนยรวมสนิคาแบรนดเนมชั้นนํา ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเชน Polo 
Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, 
American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin 
Klein, Samsonite, Kipling เปนตน และอื่นๆอกีมากมาย ผานชม ถนนสาย
ประวตัิศาสตร รูท 66 (Route 66 Road) ยาวกวา 4,000 กิโลเมตร อันมี
ชื่อเสียงโดงดงัไปทัว่โลกตดัผาน 8 รัฐ มีเรือ่งราวคลาสสิกมากมายเกิดขึ้นบนถนนเสน
นี้ รวมไปถึงโลกภาพยนตก็นําไปกลาวถึง และถูกใชเปนฉากสําคัญอยูบอยครั้ง ถนน
ประวัตศิาสตรเสนนีถู้กสรางขึน้เมื่อป ค.ศ. 1926 หลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 โดยมี
จุดสิ้นสุดที่ทะเลซานตา โมนิกา เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอรเนีย แตกาลเวลาผาน
ไป เมื่อประเทศสหรัฐอเมรกิามถีนนไฮตเวยมากขึ้น มีระบบทางพิเศษตางๆ ที่สะดวก
และรวดเรว็มากขึ้น กด็ูเหมือนวา Route 66 Road จะถกูลดบทบาทลง และมันถกู
ถอดออกจากการเปนถนนเสนหลักทางหลวง ในป ค.ศ. 1985 แตก็ยังมีผูคนไมนอยที่
ยังใชถนนเสนทางนี้อยู เพราะเปนถนนสายหลกั คูรกัก็ใชเปนเสนทางผจญภัย กลุม
เพื่อนฝงูใชเปนเสนทางราํลึกความหลงั ในบางรัฐบางพื้นที่ถนนเสนนี้ก็ยงัมกีาร
อนุรักษไวและถกูใชงานอยู ยงัคงมีปم�มนํ้ามัน โมเต็ล รานอาหาร เปดใหบรกิารอยูบาง 
ภาพที่เห็นชินตาจากภาพยนตรหลายๆเรือ่ง ภาพคอื รานอาหารอันโดดเดี่ยวตัง้อยูบน
พื้นที่ทะเลทราย หรือปم�มนํา้มันทรดุโทรม แตยงัคงใชเตมินํ้ามันไดอยู เปนมนตเสนห
อยางหนึ่งของถนนเสนนี ้

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั โดยมีหวัหนาทัวรใหคําแนะนํา 

 

 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองเฟรสโน (Fresno) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 
นาที) เมืองในรัฐแคลฟิอรเนีย (California) ประเทศสหรฐัอเมรกิา เปนศูนยกลาง
การธนาคาร ถนนทกุสายดูเหมอืนใหมหมด รถเมลจอดป�ายตรงเวลา อาคารสูงสดุไม
เกิน 20 ชั้น จงึไมบดบงัทวิทศันที่นี ่ในฐานะเมืองใหมจึงมคีวามเปนเมอืงสาํหรบั
มนุษยเดินดินมากกวาหุนยนต ในขณะที่ชาวลอส แองเจลิส และชาวซาน ฟรานซิสโก 
ซึ่งมองชาวเมืองเฟรสโน ที่อยูระหวางเมืองทัง้สองนี้เปนเรื่องตลก และ คอนขางดู
แคลนชาวเมืองเฟรสโนวารอนเหมือนนรกไมมอีารยธรรมไมมีชวีติกลางคืน ทานจะได
สมัผัสกบัอกีหนึง่บรรยากาศของชาวพื้นเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พักที ่ Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรือเทียบเทา 
 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด เมืองเฟรนโน - เมืองซานฟรานซสิโก - ยอดเขาทวินพคี - พาเลซ ออฟ ไฟน 
อารท - สะพานโกลเดน เกต - ถนนลอมบารด - ทาเรือเพียร 39 - ลองเรือชม
อาวซานฟรานซสิโก - เกาะอัลคาทรสั - ฟชเชอรแมน วารฟ - สนามบินซาน 
ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองซานฟรานซสิโก (San Francisco) (ใชเวลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองในรฐัแคลิฟอรเนีย (California) ประเทศสหรฐัอเมรกิา มี
ประชากรประมาณ 808,976 คน ซึ่งเปนเมอืงทีม่คีวามหนาแนนของประชากรเปน
อนัดับสองของประเทศ ตัง้อยูบริเวณอาวซานฟรานซิสโก ชาวยุโรปกลุมแรกที่มาตั้ง
รกรากในซานฟรานฯ คือชาวสเปน โดยในป ค.ศ. 1776 เมืองมีชื่อวา เซนตฟรานซสิ 
(St. Francis) ภายหลงัจากชวงยุคตื่นทองในป ค.ศ. 1848 ทาํใหประชากรในซานฟ
รานฯเพิม่ขึ้นอยางรวดเรว็ และเมืองเติบโตอยางมาก ถงึแมวาซานฟรานฯจะประสบ
ปญหาแผนดินไหวและไฟไหมขนาดใหญในชวงป ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลบัฟم�นตัว
ไดอยางรวดเร็ว และไดชือ่วาเปนเมอืงสําคัญเมืองหนึง่ในแถบชายฝم�งตะวันตกของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซานฟรานฯมีลกัษณะภมูิประเทศที่เปนเขา และมชีายฝم�งตดิกบั
มหาสมุทรแปซิฟกเปนเมืองเศรษฐกิจทีม่ีขนาดใหญ และมีชาวเอเชียอาศัยทีอ่าว
ซานฟรานฯเปนจาํนวนมาก 

 นําทานเดินทางสู ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) จุดชมววิใจกลางเมืองซาน ฟราน
ซสิโก จากจดุนี้ทานจะไดชมทศันยีภาพของเมอืงซานฟรานฯแบบ 360 องศา  
นําทาน เขาชม พาเลซ ออฟ ไฟน อารท (Palace of Fine Art) สถาปตยกรรม
แบบโดมโคงสไตลวคิตอเรียน ผสมผสานกบัศลิปวัฒนธรรมแบบอเมรกิา หนึง่ใน
สถานทีย่อดฮติที่ Hollywood นยิมมาถายทาํภาพยนตร และเปนสถานที่ ทีช่าว
อเมรกิันนิยมมาถาย Pre Wedding กันมากที่สุด เปนหนึ่งในฉากละครดงัอยาง 
“ทรายสีเพลิง” (รอบของการเขาชม อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่ใหกบัทานได ทกุกรณี เนือ่งจากเปน
การชําระลวงหนากบัผูแทนเรียบรอยแลวทัง้หมด) 



 

 

นําทานเดินทางสู สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคอื 
"ประตูทอง" ตอนรับทุกทานที่มีจดุมุงหมายมายังเมอืงซานฟรานซิสโก ทําสถิติเปน
สะพานแขวนแหงแรกที่ใหญที่สุดในโลก เปนเสนทางสูอาวซานฟรานซิสโกและเชื่อม
ระหวางซานฟรานฯ กับ มาริน เคาทตี ใชงบประมาณในการสราง 35 ลานดอลลารส
หัฐ เริม่กอสรางเมื่อวันที่ 5 มกราคม 1933 อนัเปนชวงสมัยของประธานาธิบดีแฟรง
กิน ดี. รูสเวลต มี โจเซฟ สเตราส เปนวิศวกร ฝากฝมือบันทึกไวบนสะพานโกลเดน
เกต สะพานทาสีแดงอมสมตามสีสัญลักษณสขีองเมืองซานฟรานฯ ที่จะเปลงแสง
สะทอนเมื่อยามแสงอาทติยตกกระทบ ความงามทางดานวศิวกรรมไดรับการยกยอง
จากสมาคมวศิวกรพลเรือนอเมรกิันใหเปนหนึง่ใน 7 สิง่มหัศจรรยของโลกจนทําให
กลายเปนสัญลกัษณของเมืองซานฟรานซสิโกแหงนี ้

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหวัหนาทัวรใหคําแนะนํา 
 

 
 
นําทาน ผานชม ถนนลอมบารด (Lombard Street) เปนถนนที่ไดชื่อวาคดเคี้ยว
ที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตัง้อยูระหวาง Jones Street และ Hyde Street มี
ลกัษณะเปนถนนที่คดเคี้ยวแบบโคงหกัศอกอยูบนเนินชัน มีทัง้หมด 8 โคง เปนโคง
ชวงสั้นๆ และแคบมาก การเดินรถจะเดินรถทางเดียว จากบนเนินเขาลงสูดานลาง 
รอบขางของถนนเสนนี้จะเปนบานเรือนอันสวยหรูสไตลวิคตอเรียน มีการประดับ



 

 

ประดาถนนดวยตนไมและดอกไมสวยงามตามฤดูกาล โดยดานบนสุดของถนนเสนนี้
จะสามารถมองเห็นววิของอาวซาน ฟรานซิสโก สะพานเบย และ คอยน ทาวเวอร ได
อยางสวยงาม 
นําทานเดินทางสู ทาเรือเพียร 39 (Pier 39) ตั้งอยูทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมืองซานฟรานฯ อยูตรงกลางระหวาง สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate 
Bridge) และ สะพานเบย (Bay Bridge) เนือ่งดวยเมืองซานฟรานฯเปนเมืองที่
ตั้งอยูตดิกับมหาสมทุรแปซฟิก ในอดีตจงึมีทาเรือเพื่อขนสงสินคามากมายโดยมี
ตัวเลขกาํกบัตัง้แต Pier 1 ไปเรื่อยๆ แตดวยเหตผุลที่ทาเรอืเพยีร 39 แหงนี้ มี
ชื่อเสียงโดงดงัเปนที่นยิมของนกัทองเที่ยวมากที่สุด อาจเปนเพราะอยูในทําเลทีต่ัง้ที่
สวยงามเหมาะสม ทาํใหปจจุบนัเปนยานชอปปم�ง และ รานอาหารตางๆมากมาย  
นําทาน ลองเรือชมอาวซานฟรานซิสโก (San Francisco Cruise) ผานชม 
ความยิ่งใหญและสวยงามของ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) 
จากมมุใกล และ มมุไกล ผานชม เกาะอัลคาทรสั (Alcatraz Island) เกาะที่เคย
เปนที่คมุขงันกัโทษอเมริกาในอดตี ตั้งอยูกลางทะเลบริเวณริมอาวซานฟรานฯ ใกล
กันจะเปน ฟชเชอรแมน วารฟ (Fisherman’s Wharf) หรือรูจักกันในลกัษณะ
ของสะพานปลา สามารถมองเหน็อาวซานฟรานซิสโก และ สะพานโกลเดน เกต 
(Golden Gate Bridge) ที่นีจ่งึมีรานอาหารทะเลสดๆไวรอตอนรบันักทองเที่ยว
มากมาย (รอบของการลองเรือชมอาวซานฟรานซิสโก อาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบรษิัทขอ
สงวนสทิธิ์ไมสามารถคนืคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานได ทกุกรณี 
เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด) 

เย็น อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย โดยมีหวัหนาทัวรใหคําแนะนํา 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู สนามบินซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซสิโก ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา เพื่อใหทานมีเวลาในการเลอืกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษ ีหรอื 
รานอาหาร 
 

 
 



 

 

วันทีแ่ปด สนามบนิซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซสิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา - 
สนามบนิไตหวนั เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน 

 
01.05 น. นําทานเดินทางสู สนามบินไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน โดยสาย

การบิน China Airlines เที่ยวบินที ่CI003 
                ** ใชเวลาบนิประมาณ 14 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
 

วันที่เกา สนามบนิไตหวนั เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวัน - สนามบินสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินไตหวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตหวนั ** เพื่อเปลี่ยน

เครื่อง ** 
07.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

China Airlines เที่ยวบินที ่CI833 
                ** ใชเวลาบนิประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 
09.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทบัใจ 

 

อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

 
รายละเอียดเที่ยวบนิ 

ราคาทัวร 
หองละ 2-3 

ทาน 

ราคาพกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทัวรไม
รวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

18 - 26 มีนาคม 

2563 

18MAR CI834 BKK-
TPE 10.55-15.25 

18MAR CI006 TPE-

LAX 16.50-13.30 
25MAR CI003 SFO-
TPE 01.05-06.00+1 

 
 

75,999 
12,999 60,999 



 

 

26MAR CI833 TPE-
BKK 07.00-09.50 

08 - 16 พฤษภาคม 
2563 

08MAY CI834 BKK-
TPE 11.00-15.40 

08MAY CI006 TPE-

LAX 16.45-13.45 
25MAR CI003 SFO-
TPE 01.05-05.25+1 
26MAR CI833 TPE-
BKK 07.05-09.45 

 
 
 

79,999 
15,999 64,999 

 
** อตัราคาบริการ สําหรบัเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
25,000 บาท ** 
 
** อัตรานี ้ไมรวม คาทปิรวมตลอดการเดนิทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลลาร
สหรฐัอเมรกิา (USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนีท้านสามารถ
ใหมากกวานีไ้ดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน ** 
 
** อตัรานี ้ไมรวม คาธรรมเนยีม และ คาบริการยืน่วีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ทานละ 8,000 บาท (ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
กรณีผูเดินทางที่ยังไมมีวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทางบรษิัทจะเริ่มดําเนิน
กระบวนการขอวีซาทันที ทีท่านชําระเงินมัดจํา พรอม คาธรรมเนียม และ คาบรกิารยืน่วีซาฯ 
โดยไมจําเปนตองรอใหคณะคอนเฟรมออกเดินทาง (มียอดจองถงึ 10 ทาน) และหากคณะไม
สามารถออกเดนิทางได ไมวากรณีใดกต็ามทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืน
คาธรรมเนียม และ คาบรกิารยื่นวีซาใหกบัทานไดทกุกรณ ีตัวอยางเชน ทานจอง และ ชําระ
เงนิเรียบรอย ทางบริษทัดําเนินการขอวซีาใหทานสัมภาษณและไดรบัวีซาเรียบรอย แตคณะ
นั้นๆมียอดจองไมถึง 10 ทาน คณะจะไมสามารถออกเดินทางได ทานสามารถใชวีซาเดินทาง
ในชวงเวลาอื่น หรือ คณะอืน่ ทีท่านตองการได เพราะสวนใหญ ทานที่ขอวีซาทองเที่ยว



 

 

ประเทศสหรฐัอเมริกา จะไดรับวีซาอายุ 10 ป (แตทั้งนี้ ทางบรษิัทจะไมสามารถยืนยันวาทาน
จะไดรบัวีซาอายุ 10 ป หรือไมแตประการใด ขึ้นอยูกบัดลุยพนิิจของสถานทูตเปนผูพิจารณา
แตเพียงผูเดียว โดยสทิธิขาด) กรณทีี่ทานไมไดรบัวีซาอายุ 10 ป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ไม
สามารถคืนคาใชจายใหทาน ไมวาสวนใดสวนหนึ่งกต็าม 
 
** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรณุา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกบัตรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** อตัราคาบริการนี้ จําเปนตองมผีูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณทีี่มผีู
เดินทางไมถงึตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ
เปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) ** 
 
** กรณีผูเดนิทางเปนอสิลาม หรือ ไมสามารถรบัประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไม
วาเหตผุลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมวามือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบริษทัขอใหทานผูเดนิทางกรุณาเตรยีม
อาหารสวนตัวของทานมาเพิ่มเติมขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรานอาหารแตละรานจะมี
ขอจํากัดเรื่องของวัตถุดบิ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผดัผกั 
ขาวผัด และ บะหมีก่ึ่งสําเร็จรูป เทานัน้ กรณีทีท่านมคีวามประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือ
ขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนนีด้วยตนเอง **  
 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา สวนใหญ จะปดทาํการในวนัอาทติย หากมโีปรแกรมที่
สถานที่ดงักลาวตรงกับวันอาทิตย ทางบรษิทัอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตาม
ความเหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปลี่ยนได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิง่ใดเปนการทดแทนไดทกุกรณ ีเนือ่งจากเงือ่นไข
ของบตัรโดยสาร และ ชวงวันเดนิทางที่จะตองเปนไปตามกําหนดการเทานั้น ** 
 



 

 

** การเดินทางทองเที่ยวสวนใหญ จําเปนจะตองเดนิเทาเพื่อเขาถงึสถานทีบ่างจดุ และ อาจ
เปนระยะทางที่คอนขางไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ 
อปุกรณ เชน รองเทาทีส่ามารถเดนิไดสะดวกสวนบคุคล ใหพรอมสําหรับการเดนิทาง เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของผูเดนิทางเอง รวมถึงผูเดินทางสงูอายุ และ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทาน
จําเปนจะตองมผีูรวมเดินทางดวย เพือ่คอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานที่บางจุด ทานอาจไม
สามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย หรือ 
ชดเชยสิ่งใดเปนการทดแทนไดทกุกรณ ี** 
 
** ทางบรษิัทขอความกรณุาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอยีด

ทุกขอ ** 
 

อตัราคาบริการนีร้วม 
 คาบตัรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม
สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดินทาง หรอื อัพเกรดได 
 คาภาษนีํ้ามัน ภาษสีนามบินทุกแหงทีม่ ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน China Airlines 
อนญุาตใหโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเครือ่งบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีนํ้าหนกัรวมกันไมเกิน 
23 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนกัไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.) 
 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบ ุ(ยงัไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบ ุ(พกัหองละ 2 ทาน หรอื 3 ทาน ตอหอง 
กรณทีี่โรงแรมมหีองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณมีีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรอื กิจกรรม
อื่นๆ ทีท่ําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่
พกัไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคาํนงึถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณไีมรวมจะชีแ้จงไวในโปรแกรมชดัเจน เชน ถายรปู
เปนที่ระลกึ หรือ ผานชม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจรงิอกีครัง้  
 คาอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคาํนึงถงึประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาจางมคัคุเทศกคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอบุตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณตีองการซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุมครองสขุภาพกรุณาตดิตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการนีไ้มรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน คาทําหนงัสือเดินทาง คาโทรศพัท คา
โทรศพัททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรีด มนิบิารในหอง รวมถงึคาอาหาร เครือ่งดืม่ที่สัง่เพิม่
นอกเหนอืรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคาบริการ
จากหวัหนาทวัรกอนการใชบรกิารทกุครัง้) 
 คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 
 คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา 
(USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 2,275 บาท (THB)รวมไปถงึเดก็อายุมากกวา 2 
ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานีไ้ด
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบรกิารยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทานละ 8,000 บาท 
(ชําระพรอมเงินมดัจํา) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเที่ยว กรณุาทาํการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน พรอมชําระเงนิมดั

จํา ทานละ 30,000 บาท คาธรรมเนียมและคาบรกิารยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ทานละ 8,000 บาท รวมเปน ทานละ 38,000 บาท (กรณีมีวซีา
เรียบรอยแลว ชําระเฉพาะเงินมัดจํา 30,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง 
ตัวอยางเชน ทานทาํจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมดัจํา สวนนี้ภายในวนัที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. 
เทานั้น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยังไมไดรบัยอดเงินมดัจําตามเวลาทีก่ําหนด และ
หากทานมคีวามประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดมิ ทานจําเปนตองเชค็ทีว่างและทําจองเขามา
ใหมอกีครัง้ กรณีทีค่ณะเตม็ มคีิวรอ (Waiting List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการใหสทิธิ์
ลูกคารายถดัไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทาํรายการจองเขามาตามลาํดบั 
เน่ืองจากทกุพีเรียดทางบรษิัทมีทีน่ัง่ราคาพิเศษจํานวนจาํกดั 



 

 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนกัทองเทีย่วหรอืเอเยนตไมชาํระเงิน หรอื ชาํระเงินไมครบภายในกาํหนด ไมวา
สวนใดสวนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเชค็ของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆกต็าม 
รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูในชวงรอผลการอนุมัตวิีซา รอนดัสัมภาษณวีซา ที่ทาํใหทางบริษทัไมได
รบัเงินตามเวลาทีก่ําหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คอื กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นกัทองเที่ยวสละสิทธกิารเดินทางในทวัรนั้นๆทันท ี

3. การตดิตอใดๆ กับทางบรษิทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังนี ้วันจนัทร ถงึ ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนกัขตัฤกษที่รฐับาลประกาศในปนัน้ๆถอืวา
เปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีนกัทองเที่ยว ตองการขอยกเลกิการเดินทาง หรอื เล่ือน หรอื เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นกัทองเที่ยวหรอืเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทาง
มาทีบ่ริษัทอยางใดอยางหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจงยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเปน
ลายลักษณอกัษรเทานัน้ ทางบริษทัไมรับยกเลกิการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบรกิารคืน นกัทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหนึง่ เพือ่ลงนาม
ดําเนินการขอรบัเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอาํนาจประกอบ (กรณีดาํเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลกัฐาน ไดแก ใบเรียกเกบ็เงนิ หลักฐานการชําระเงนิคาบรกิารตางๆทัง้หมด 
พาสปอรตหนาแรกของผูเดนิทาง สําเนาบตัรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมดุบญัชี
ธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบรกิารดงันี ้

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป กอนการเดนิทาง คืนคาใชจายทัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนกัขัตฤกษ ไมวาวันใดวนัหนึง่ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วนั ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่มคีาใชจายตามจรงิมากกวากําหนด ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 



 

 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งนี ้ทางบรษิทัจะหกัคาใชจายที่ไดจายจรงิจากคาบริการทีช่ําระแลวเน่ืองจากการจดัเตรียม 
การจดัการนาํเที่ยวใหแกนกัทองเทีย่ว เชน การสํารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกั เปนตน 
** 

3. การเดินทางทีต่องการันตมีดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาลํา Charter 
Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรือผานตวัแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณใีดๆกต็าม   

4. สําหรับอตัราคาบรกิารนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณทีีม่ี
ผูเดินทางไมถึงตามจาํนวนที่กาํหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิ เล่ือน หรอื 
เปลี่ยนแปลง อตัราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนกัทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสาํหรับประเทศที่ไมมวีีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา แตหากทางนกัทองเที่ยวหรอืเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพิม่จาก
การที่มีนกัทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาทีท่างบริษทักาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบรษิัท
ยินดทีี่จะใหบริการและดาํเนนิการตอไป 

5. ในกรณีทีล่กูคาดําเนนิการยืน่วีซาเรยีบรอยแลว ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรทีลู่กคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึง่ ยกเวนในกรณทีี่วีซาไมผานการอนมุัติจากทางสถานทตู 
กรณีนีท้างบรษิัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ กรณอีอกบตัรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบนิ อาจไมสามารถคืนคาบตัรโดยสาร
บางสวน สวนใดสวนหนึง่ได และ หากสามารถคนืได (Refunds) จาํเปนไปตามกระบวนการ
ของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การตดิตอใดๆ กับทางบรษิทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงันี้ วันจนัทร ถึงศกุร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลาวและวันหยดุนกัขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนัน้ๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 

 
 



 

 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพ่ัก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทาํใหหองพกัแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพกัแบบหองคู 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพกัแตละประเภท อาจจะไมตดิกัน หรอื อยูคนละชั้นกนั และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียง
ใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรอื อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกั เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์น
การเรียกเก็บคาบริการเพิม่ตามจรงิที่เกิดขึ้นจากนกัทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โดยสวนใหญตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) 
มีลักษณะเปนเตียงใหญ 2  เตียง (2 Queen Bed) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) ก็จะมีลกัษณะเปนเตียงใหญ 2 เตียง (2 Queen Bed) เชนกนั ไมมีเตียง
เสริมดวยเงือ่นไขมาตราฐานกฎการรกัษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรฐัอเมริกา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกัใน
เมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรอืยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โดยสวนใหญตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเปนหองพกัทีห่ามสูบบหุรี่ (Non 
Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะตดิตั้งอุปกรณดกัจับควันไวในหอง กรณีทีม่กีารลกัลอบ
สูบบุหรี่ในหองพัก และ ถกูตรวจสอบได ผูเขาพักจําเปนตองชาํระคาปรบักับโรงแรมโดยตรง
ประมาณ 1,000 เหรียญดอลลาหสหรฐัอเมรกิา (USD.) ตอครัง้ 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การยื่นคาํรองขอวซีาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทีท่านควรทราบ 
1. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศสหรฐัอเมรกิา จําเปนตองดาํเนนิการตรงกับสถานทตูอเมริกา

ประจําประเทศไทย เทานั้น (ยงัไมผานตัวแทนรับยื่น) โดยสถานทตูมทีี่ เชียงใหม และ 
กรงุเทพฯ ทานตองการยื่นและสัมภาษณที่ใด ใหแจงตัง้แตขัน้ตอนการจองทวัร กรณี
ดําเนินการแลว หากตองการเปลีย่นแปลง จาํเปนตองชาํระคาธรรมเนียมและคาบรกิารยื่นวซีา
ทองเที่ยวประเทศสหรฐัอเมรกิาใหมอีกครัง้ 

2. สถานทตูสหรฐัอเมรกิาเปดใหผูสมคัรที่ยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวสัมภาษณชวงเวลาเชา 7.00 
น.-10.00 น. เทานั้น สถานทูตไมเปดสัมภาษณวีซาทองเที่ยวชวงเวลาบาย กรณีทีท่านไม



 

 

สะดวกสมัภาษณชวงวัน และ เวลาใดบาง กรณุาแจงกับเจาหนาที่ ตั้งแตขั้นตอนการจองทวัร 
(ผูสมคัรทกุทานจําเปนตองมาแสดงตนที่สถานทูตดวยตนเองทกุกรณี) 

3. สําหรับวีซาทองเที่ยวประเทศสหรฐัอเมรกิา ไมมีการยืน่เอกสาร และ การสัมภาษณแบบหมู
คณะ จะตองแยก ยื่นเอกสาร และ สมัภาษณ เปนครอบครัว หรอื รายบุคคล ขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของสถานทตูเทานั้น และสถานทตูจะพิจารณาวีซาใหเปนรายบคุคล 

4. กรณีทีท่านตองการยื่นวีซาเรว็ที่สดุ และคณะยงัไมคอนเฟรมออกเดินทาง (ยงัมผีูเดนิทางไมถงึ 
20 ทาน) สามารถทําไดโดยใหทานชาํระเงินมดัจํา พรอมคาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซา
ทองเที่ยวประเทศสหรฐัอเมรกิา แบบฟอรมกรอกเพื่อขอยืน่วีซาทองเที่ยวประเทศ
สหรฐัอเมรกิา สาํเนาหนาหนงัสือเดินทางหนาแรก แจงชวงวนั เวลา ที่ทานสะดวกไปสัมภาษณ
กับทางเจาหนาที่ หลงัจากชําระเงินประมาณ 10 วันทําการ เจาหนาทีแ่ผนกวีซาจะติอตอกลบั
เพือ่ใหทานเลือกควินดัหมายตามวัน และ เวลาที่ทานสะดวก กรณคีณะไมคอนเฟรมออก
เดินทาง ไมสามารถออกเดินทางได (ยงัมีผูเดนิทางไมถึง 20 ทาน) ทางบริษัทจะไมสามารถคืน
คาใชจายในสวนของคาธรรมเนียมและคาบรกิารยืน่วีซาทองเทีย่วประเทศสหรฐัอเมริกาใหทาน
ได ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น ไมวาทานจะไดรับอนมุตัิวีซาอายุเทาไหรกต็าม เชน ทานจองคณะ
เดินทางวันที่ 1-9 ต.ค. และทานยืนยันจะยื่นวซีากอนคณะคอนเฟรม แตเมื่อถึงกาํหนดออก
บัตรโดยสาร คณะไมสามารถออกเดินทางได และทานไดรบัอนมุตัิวีซาเพยีง 1-9 ต.ค. (9 วนั 
ไมใช 10 ป) นัน่หมายถงึทานจาํเปนตองขอวีซาใหม และ มคีาใชจายใหมอีกครัง้ เปนตน  

5. กรณีผูเดินทางที่ยังไมมีวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทางบริษทัจะเริม่ดําเนิน
กระบวนการขอวีซาทันที ที่ทานชําระเงินมดัจํา พรอม คาธรรมเนียม และ คาบรกิารย่ืนวีซาฯ 
โดยไมจําเปนตองรอใหคณะคอนเฟรมออกเดนิทาง (มียอดจองถงึ 10 ทาน) และหากคณะไม
สามารถออกเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตามทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืน
คาธรรมเนยีม และ คาบรกิารยื่นวีซาใหกับทานไดทกุกรณี ตัวอยางเชน ทานจอง และ ชาํระ
เงินเรียบรอย ทางบริษัทดําเนินการขอวีซาใหทานสัมภาษณและไดรับวีซาเรียบรอย แตคณะ
นัน้ๆมียอดจองไมถึง 10 ทาน คณะจะไมสามารถออกเดินทางได ทานสามารถใชวีซาเดินทาง
ในชวงเวลาอื่น หรือ คณะอื่น ทีท่านตองการได เพราะสวนใหญ ทานที่ขอวีซาทองเที่ยว
ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะไดรับวีซาอายุ 10 ป (แตทั้งนี้ ทางบริษทัจะไมสามารถยืนยันวาทาน
จะไดรบัวีซาอาย ุ10 ป หรือไมแตประการใด ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทตูเปนผูพิจารณา



 

 

แตเพียงผูเดียว โดยสิทธิขาด) กรณีที่ทานไมไดรับวีซาอายุ 10 ป ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม
สามารถคืนคาใชจายใหทาน ไมวาสวนใดสวนหนึ่งกต็าม 

6. การอนุมตัวิีซาไมสามารถการนัตีได ขึน้อยูกับดุลยพินิจของสถานทตูเทานั้น โดยสถานทูตจะ
พิจารณาเปนรายบคุคล ไมสามารถยืนยันไดวาทุกทานจะไดวีซาอาย ุ10 ป  

7. กรณตีองการเล่ือนการนดัสมัภาษณวีซา เน่ืองจากตดิธุระเรงดวนกะทันหัน สามารถทําได 1 
ครัง้ และ ตองดาํเนินการกอนถึงวันนดัสัมภาษณวีซา ทีจ่ะมาถงึ 5 วันทําการ เทานัน้ 
นอกเหนอืจากทีก่ลาวมาขางตนไมวากรณีใดกต็าม ทานจําเปนตองชาํระคาธรรมเนียมและ
คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศสหรฐัอเมรกิาใหมอีกครัง้ 

8. หลังจากสมัภาษณวีซาเรียบรอยแลว สถานทูตจะเก็บรักษาเลมหนังสือเดินทางของทานไวที่
สถานทตูประมาณ 7 วัน ทําการ และสงกลบัคืนใหทานทางไปรษณีย ดงันั้น ทานจําเปนตอง
กรอกทีอ่ยูปจจบุันใหชดัเจน เพราะหากทีอ่ยูไมชดัเจนเลมหนังสือเดินทางที่สถานทตูสงคืนทาน 
อาจตองถกูสงกลับเขาไปยงัสถานทตูตามเดมิ และจําเปนจะตองสงอีเมล (เทานัน้ ไมมีบริการ
โทรศพัทตดิตอ) แจงความประสงค และ ยืนยันตัวตนตอสถานทูตซึง่อาจจะตองใชระยะเวลา
ทั้งหมด 30 วันทาํการเปนอยางนอย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาใหเขาไปรับเลมหนังสอื
เดินทางดวยตวัผูสมัครเองอีกครัง้ทางอีเมล 

9. กรณีทีผู่สมคัรตองการยมืหนงัสือเดินทางจากสถานทตูออกมาใช หรือ จาํเปนตองใชหนงัสอื
เดินทาง ระหวางขัน้ตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆกต็าม ทานจะตองเตรียมหลกัฐาน
สําคัญที่ยนืยันไดวาทานจําเปนจะตองใชหนังสอืเดินทางจริงๆ ใหทางสถานทตูพิจารณาในวนั
สัมภาษณทันทีเทานั้น หากยื่นไปแลว และ ออกมาจากสถานทตูแลว จะไมสามารถขอคืนเลม
หนังสือเดินทางกระทันหันได ไมวากรณใีดๆกต็าม ทัง้นีข้ึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทานัน้  

10. ที่ผานมาโดยสวนใหญสถานทูตจะอนมุตัิวีซาทองเทีย่วประเทศสหรฐัอเมริกาใหสําหรับทานที่
ถือหนงัสือเดินทางไทย วีซามอีายุ 10 ป (แตสามารถพํานกัไดในประเทศสหรฐัอเมริกาไดตาม
ดานตรวจคนเขาเมืองกําหนดเทานั้น ไมเกิน 3 หรือ 6 เดอืน) แตตั้งแต มกราคม 2561 ที่ผาน
มา สถานทูตฯออกมาตราการใหม วาจะพิจารณาอายวุีซาใหเปนรายบคุคล ไมสามารถยืนยนั
ไดวาจะไดวีซาอายุ 10 ป ทุกทาน อาจไดพอดรีะยะเวลาชวงทีต่องการจะเดินทางก็เกิดขึ้นได 
ทั้งนี้ขึน้อยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทานัน้ 

11. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตัว๋เครือ่งบนิ
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลกัฐานการจอง ตัว๋เครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ 



 

 

ที่ทานพาํนกักอน หรือ ตอจากคณะ ประกนัการเดินทางใหครอบคลมุวันที่ทานเดินทาง ไป และ 
กลับ เพือ่ใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทกุกรณีไมวากรณใีด
ก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยืน่ขอวีซาในควินดัหมายของคณะได โดย
ทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมคีาใชจายเพิม่เตมิเนื่องจากไมใชการนดัหมายยืน่
ขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเตมิสวนน้ี หรอื สวนใดสวนหนึ่ง
ดวยตนเองทัง้หมดไมวากรณีไดกต็าม รวมไปถึงกรณทีี่ในวันนดัหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไม
สามารถยื่นขอได ไมวากรณใดกต็าม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลกิทัง้หมด  

12. กรณีทีท่านใหทางบริษทัดาํเนินการขอวีซา และไดรบัวีซาเรียบรอยแลว แมจะอยูในระยะเวลาที่
สามารถยกเลิกไดโดยไมเสียคาใชจาย ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคนืคาใชจายใหกับ
ทานได ไมวาสวนใด สวนหนึง่ ทุกกรณี กลาวคอื กรณีไดรับวีซาเรียบรอยแลวจะไม
สามารถยกเลกิทวัรได ไมวากรณใีดกต็าม เนื่องจากทกุทานทีใ่หทางบรษิัทดําเนินการขอวซีา 
ทางบริษัทไดแนบรายละเอียดขอมูลการตดิตอของบริษัทใหกบัทกุทาน เปรียมเสมอืนการ
ยืนยันกับสถานทตู วาทานจะเดินทางกบัเราจรงิ 
 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทัวรนีส้ําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานัน้ 
2. ทัวรนีข้อสงวนสิทธิ์สําหรบัผูเดินทางทีถ่ือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทานั้น กรณีที่ทานถือหนงัสอืเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนงัสือเดินทางทตู 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พเิศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมตัขิองเคาทเตอรเชค็อิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ฝم�งประเทศ
ไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอ
สงวนสทิธิ์ไมรบัผดิชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ในสวนนี ้ไมวาสวนใดสวนหนึง่ 

3. ทัวรนีเ้ปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรยีบรอยแลวทัง้หมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรอืถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง 
หรือดวยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ์ไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมดใหแกทานไมวากรณใีดๆกต็าม 



 

 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานาํหนาชื่อ เลขที่หนงัสือเดนิทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนงัสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษทัพรอมการ
ชําระเงินมัดจาํหรอืสวนที่เหลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเทีย่วที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุ
งาน การปฏวิตัิ อบุัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสญูหายหรอืเสียหายของสมัภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอืน่ เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครือ่งบนิ คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกนัภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมมีอาํนาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทานั้น 

9. นักทองเที่ยวตองมคีวามพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตสุดุวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อนัไมใชเหตุที่เกี่ยวของกบัทางบริษทั อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอบุตัิภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนคาทวัร
เฉพาะสวนที่บริษทัยงัไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลกัปฏิบตัิเทานัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําตดิตัวขึ้นเครือ่งบิน ตองมขีนาดบรรจภุัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทกุชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสตกิใสซ่ึงมีซปิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอก็ซเรย อนญุาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทานัน้ ถาสิง่ของดงักลาวมขีนาดบรรจภุัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 



 

 

11. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานัน้ 

12. คณะทัวรนี ้เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษิัทที่ไดรับการรบัรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึง่ ไมวา
กรณีใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเตมิขึ้นตามมาเปนบาง
กรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเกบ็คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจรงิทัง้หมดกบัผูเดินทาง กรณทีี่
เกิดเหตกุารณนี้ขึน้ ไมวากรณใีดก็ตาม 

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ
แยกเอง) ในวันเริม่ทัวร (วันที่หนึง่) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัทไมสามารถ
ใหคณะ รอทานได ไมวากรณใีดกต็าม กรณทีีไ่ฟลทของทานถงึชากวาคณะ และ ยนืยันเดินทาง 
ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวทีค่ณะอยูในเวลานั้นๆ 
กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิม่ ทานจาํเปนจะตองชาํระคาใชจายที่ใชในการเดนิทางดวยตนเอง
ทั้งหมดเทานั้น ไมวากรณใีดกต็าม และ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชดเชย หรือ 
ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมอืง หรือ สถานทีท่องเที่ยวใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณ ี
เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตวัแทนแลวทัง้หมด 

 

การเตรียมเอกสารเบื้องตนเพื่อ ขอคิว สัมภาษณวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา 
- กรอกแบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพื่อใชขอยืน่วีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ที่
ทางบริษัทสงให ใหละเอยีดครบถวน เขียน หรือ พิมพเปนภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็
ได 
- สําเนาหนาหนังสือเดินทาง คงเหลืออายุใชงานมากกวา 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ 
และ มหีนาวางอยางนอย 4 หนา สําหรับประทบัวีซา 
- สําเนาทะเบียนบาน (หนาเลขที่บาน และ หนาทีม่ีชื่อผูเดินทาง) 
- สําเนาหนาวีซาประเทศสหรฐัอเมรกิา ทุกประเภท (ถาเคยมี) 
- สําเนาใบเปล่ียนชือ่ , เปล่ียนนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหยา  (ถามี) 



 

 

- สําเนาเอกสารรับรองการทํางาน (เปนภาษาอังกฤษ) 
เตรียมเอกสารขางตนเรียบรอยแลว กรุณาสงสําเนา หรอื สแกนสงมาที่บริษัท ไมจําเปนตอง
สงเอกสารฉบับจรงิมา 

 
การเตรียมเอกสารเพื่อ เขารบัการสัมภาษณ วซีาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา 
วีซาทองเที่ยวประเทศสหรฐัอเมริกา ผูสมคัรทุกทาน จําเปนตองไปแสดงตนทีส่ถานทูต 
เพื่อเขารับการสัมภาษณกับเจาหนาทีข่องสถานทตูดวยตนเองทุกกรณี ตามวนั เวลาที่

สถานทูตนัดหมายเทานัน้ และ โปรดแตงกายดวยชดุสภุาพ  
โดยผูสมัครจะตองเตรียมเอกสารฉบับจริงทัง้หมด ไมจําเปนตองถายสําเนา  
เพือ่แสดงกับสถานทตูในวันสัมภาษณ ดงันี ้
1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทานั้น คงเหลืออายุใชงานมากกวา 

6 เดือน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนาวางอยางนอย 4 หนา สําหรับประทบัวีซา (กรณี
ทานทีม่ีพาสปอรตเลมเกา ใหเตรียมมาแสดงดวย) 

2. รูปถายสหีนาตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ขนาดเทากันทกุดาน เปนสี่เหลี่ยมจตัุรัส เนนใบหนา 
จํานวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรปูตองเปนพื้นสีขาวเทานัน้  
ขอกําหนดเบือ้งตนของรูปถาย ทัง้นี้อยูทีด่ลุยพนิจของเจาหนาที่สถานทตูเทานั้น 
- หามสวมแวนสายตา 
- หามสวมเครือ่งประดับ 
- รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดอืน  
- ไมเปนรูปเดียวกันกับวีซาที่เคยไดรับแมจะยงัไมเกิน 6 เดือน กต็าม จาํเปนตองถายใหม 
- หามถายเอง เพราะพื้นเปนสีเทา ไมสามารถใชได 

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

เอกสารใบสาํคญัมาดวย 
6. ทะเบียนหยา กรณีเพศหญิง หากหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ...นางสาว... ตอง

แนบเอกสารใบสําคัญมาดวย 
7. ใบมรณะบตัร สามี/ภรรยา เพื่อยืนยันสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวติแลว 



 

 

8. สูติบตัร กรณีเด็กมีอายุตํ่ากวา 18 ป ณ วันเดินทางกลับ  
9. กรณีเด็กอายตุํ่ากวา 18 ป ณ วันเดนิทางกลับ ไมไดเดินทางพรอม บิดา หรือ มารดา 

จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่มเตมิดังนี ้ 
- เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางกับบคุคลอืน่ที่ไมใชบดิา หรือ มารดา ให บดิา และ 
มารดา ขอ หนังสือยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศ ซึ่งออกใหโดยทีว่าการเขตหรือ
อําเภอที่พํานกัอยู และใหระบุวา ยินยอมใหเดก็เดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มคีวามสัมพนัธ
อยางไรกับครอบครวั บดิา และ มารดา ลงนามตอหนาเจาหนาที่  
- เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางกับบดิา หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ 
ซึ่งออกใหโดยทีว่าการเขตหรอือาํเภอทีพ่ํานกัอยู และใหระบุวา ยินยอมใหเดก็เดินทางกบัใคร 
(ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอยางไรกบัครอบครวั มารดา ลงนามตอหนาเจาหนาที่  
- เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางกับมารดา หนังสือยินยอมใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศ 
ซึง่ออกใหโดยทีว่าการเขตหรอือาํเภอทีพ่ํานกัอยู และใหระบวุา ยินยอมใหเดก็เดินทางกบัใคร 
(ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอยางไรกบัครอบครวั บิดา ลงนามตอหนาเจาหนาที่  
- กรณีเดก็อยูในความปกครองของบิดาหรอืมารดาคนใดคนหนึ่ง จําเปนตองมหีลักฐานการ
รบัรองวาเดก็อยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน สําเนาใบหยา พรอมทัง้บันทกึการหยาซึง่
แสดงวาเปนผูรบัผดิชอบเดก็ บันทึกสลกัหลกัใบหยา  
- กรณีเดก็อยูในความปกครองของผูอื่น จาํเปนตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใต การ
ดูแลของผูนั้น เชน หนงัสือรับรองบุตรบญุธรรม 

โดยในวันสัมภาษณ บดิา และ มารดา จะตองเขาสัมภาษณพรอมเด็กดวยทกุกรณ ี
10. หลักฐานการทํางาน จดหมายรับรองการทํางานจากบริษทั หรอื หนวยงาน เปน

ภาษาอังกฤษเทานัน้ 
- จดหมายรบัรองการทํางานใหระบ ุหวัจดหมายวา To Whom It May Concern (ไม
จําเปนตองระบุสถานทูต / ประเทศ และพีเรียดวันที่จะเดินทาง) แคยนืยันตาํแหนงงาน 
เงินเดือน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเทานัน้ หากตองการระบุ จะตองระบุใหถกูตอง) 

โดยหลักฐานการทํางาน จะตองออกมาแลวอายุไมเกิน 1 เดอืน นับจากวันที่ยื่นวซีา 
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ ใชหนังสอืจดทะเบียนบรษิทั ที่มรีายชือ่ผูประกอบ
กิจการ เปนชื่อผูเดินทาง จะตองออกมาแลวอายุไมเกิน 3 เดือนนบัจากวันที่ยื่นวีซา 



 

 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา ใชทะเบียนพาณิชย ที่มชีื่อผูเปนเจาของรานคา เปนชือ่
ผูเดินทาง 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ใชบัตรขาราชการบํานาญ หรือ จดหมายคําสั่งเกษียณอายุ
ราชการ 
- กรณเีปนนกัเรียน หรือ นกัศึกษา ใชหนังสือรับรองจากสถาบันศกึษา ระบุยนืยันสถานะวา
เปนนักเรียน หรือ นกัศกึษา จริง และ กาํลังศกึษาอยูระดับชัน้ใด ปใด  

11. หลักฐานการเงิน สถานทตูพิจารณาเฉพาะบญัชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย (Saving) โดย
ควรมียอดเงินคงเหลอืในบัญชี ไมตํา่กวา 1 แสนบาท โดย ใชสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจรงิ
หรือบุคแบงค (Book Bank) เตรียมไปในวนัสัมภาษณ เกี่ยวกับบัญชีฝากประจํา (Fixed) 
สามารถแนบประกอบได แตทานจําเปนตองเตรียมบัญชีออมทรัพย (Saving) เปนหลักเทานั้น  
สามารถใช สมดุบญัชีเงินฝากฉบบัจรงิหรือบุคแบงค (Book Bank) ไดหากมรีายการ การ
ทํารายการยอนหลงัไป 6 เดอืน ทกุเดอืน หากขามเดือนใดเดือนหนึ่งไปในสมดุ หรือมีรายการ
ไมครบเนื่องจากไมไดอัพเดทนาน จําเปนตองขอ สเตทเมน (Statement) ยอนหลงั 6 
เดือน   

12. กรณีเปนผูสงูอายุ อายุ 70 ปขึ้นไป จาํเปนตองมีใบรับรองแพทย การตรวจสุขภาพ ออกโดย
โรงพยาบาล โดย ระบุวา “สุขภาพรางกายแขง็แรง สามารถเดนิทางไปตางประเทศได” 
และกรมธรรมประกันสุขภาพสําหรับผูสงูอายุโดยเฉพาะ สําหรับผูสงูอายุในกรณีน้ีทางสถานทูต
ฯ อาจตองการใหมกีารตรวจสขุภาพเพิม่เติมขึน้อยูในดุลยพินจิของเจาหนาทีส่ถานทูตฯ 

13. ในบางกรณทีางสถานทตู อาจมกีารขอเรียกดหูนังสือเดินทางของทาน หลังจากทีค่ณะเดินทาง
กลับมาแลว ซึง่อาจจะทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได ทางบริษทั ตองขออภัยในความไม
สะดวกในสวนนี ้และโปรดปฏิบตัติาม เพือ่การขอวีซาในครั้งตอไป 

14. การพจิารณาอนมุตัิวีซานั้น ขึ้นอยูกบัดุลยพินจิของทางสถานทตู ซึง่ทางสถานทตูจะรับพิจารณา
เฉพาะทานทีม่ีเอกสารพรอมและมคีวามประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยงัประเทศที่ระบุ
เทานั้น หากทานถกูปฏิเสธการออกวีซา ทางสถานทตูจะไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว 
และหากตองการยื่นคํารองขอวีซาใหม จําเปนตองชําระคาบริการ และ คาธรรมเนียมใหมทกุ
ครัง้  

 
 



 

 

หลงัเขายรบัการสัมภาษณโดยประมาณ 7-15 วันทําการ  
หนังสือเดินทางของทาน จะถูกสงคืนมาที่บานทานทางไปรษณีย ตามที่อยูที่กรอกใน
แบบฟอรมไว 
 
 
 
     ตัวอยางรูปถายเพื่อยืน่ขอวีซา U.S.A. 
 
  
สถานที่ตัง้ สถานทูตอเมริกา กรงุเทพฯ ประจําประเทศไทย 
ตั้งอยู ถนนวทิย ุฝم�งเดียวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 
ลงรถไฟฟ�า BTS สถาน ีเพลินจิต ทางออกที่ 2 เดนิทางเชื่อมเขาสูอาคารปารคเวนเชอร อีโค

เพล็กซ เพือ่เขาสูถนนวทิยุ เดนิผานโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season 
Place ประมาณ 500 เมตร จะถึงสะพานลอย สถานทูตจะอยูหนาสะพานลอยแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กฎระเบียบดานการรกัษาความปลอดภัยของสถานฑตูอเมรกิา 
ทานจะไมไดรบัอนญุาตใหเขาสถานทตูอเมริกาเพือ่สัมภาษณวีซา  
หากทานนําสิ่งตางๆดังตอไปนี้ตดิตวัมาดวย 
• อุปกรณที่ใชแบตเตอรี่หรืออปุกรณอเิล็กทรอนิกสตางๆ เชน แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ไดอารี่
ดิจติอล เพจเจอร กลอง เทปเสียง/วิดีโอเทป แผนซีด ีMP3 แผนดิสก แล็บทอ็ป หรืออุปกรณเลน
เพลงแบบพกพา 
• กระเป�าสะพายไหลขนาดใหญหรือกระเป�าสตางค 
• กระเป�าถือขนาดใหญและกระเป�าเดินทาง เป�สะพายหลังขนาดใหญ กระเป�าเอกสาร หรือกระเป�า
เส้ือผา ผูสมคัรสามารถถือกระเป�าใสใสเอกสารที่จําเปนสําหรับการสัมภาษณวีซาไดเทานั้น 
• อาหารทุกประเภท (มีจุดจาํหนายกาแฟพรอมอาหารวางดานในสถานทูต) 
• ซองจดหมายหรอืหีบหอทีม่กีารปดผนกึ 
• บุหรี ่/ ซิการ / กลองไมขีดไฟ / ไฟแช็ก 
• ของมีคมทกุชนดิ เชน กรรไกร มดีพก หรือตะไบเล็บ 
• อาวุธหรือวัตถุระเบดิทกุชนดิ 
รายการทีก่ลาวมาขางตนเปนเพียงตวัอยางเทานั้น อาจมีสิง่ของอื่นๆทีห่ามนําเขาสถานทตูอกี ทัง้นี้
ขึ้นอยูกับดุลยพนิิจของเจาหนาที่รกัษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพทมือถือหนึง่เครื่องที่ไดรับ
อนุญาตแลว สถานทตูอเมรกิาจะไมรบัฝากสิง่ของตองหามใดๆตามรายการขางตน ทานจะตอง
ดําเนินการจดัเก็บสิ่งของเหลานั้นดวยวธิีอื่นกอนเขาไปในสถานทตู 
 
ผูตดิตอสถานทตูฯทกุทานตองไดรบัการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรกัษาความปลอดภัย
ของสถานทูตฯ ทานสามารถฝากโทรศพัทมือถอื 1 เครือ่ง ไวกับเจาหนาทีร่ักษาความปลอดภยัที่
หนาประตู แตสถานทตูฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมรับผดิชอบหากเกิดการสูญหาย
หรือความเสียหายใดๆทีเ่กิดขึ้นกับโทรศพัทมอืถือของทานในขณะที่ฝากไวกับพนกังานรกัษาความ
ปลอดภัย ทานไมสามารถเขาไปในสถานทตูฯตามที่นดัหมายไว หากนําสิง่ของดงัตอไปน้ีมาดวย 
 
 
 
 



 

 

คําแนะนํา 
เอกสารที่ทานตองยื่นในวันสัมภาษณมดีงันี้  
1. ใบยืนยันนัดสมัภาษณ  
2. ใบยืนยันแบบฟอรม DS-160  
3. หนงัสือเดินทางทั้งเลมปจจุบันและเลมเดมิทัง้หมดทีท่านเคยม ี
4. รูปถายสําหรบัทําวีซาขนาด 2 x 2 นิว้ 2 ใบ พืน้หลังสขีาว  
5. โดยเฉพาะทานที่สมคัรวีซาประเภท B1/B2 วซีา ทานควรจะเตรียมหลกัฐานการเงินสําหรับการ

เดินทางของทานมาดวย 
6. ทานควรจะสามารถอธิบายไดถึงแผนการของทานในชวงเวลาทีท่านพาํนกัในสหรฐัฯและหลังจาก

ที่ทานเดินทางกลับสูประเทศไทยแลว 
7. ผูสมคัรกรุณามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอนเวลาสัมภาษณเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


