
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป 

ประเทศไต้หวัน - ท่าอากาศยานนานาชาติออนแทรีโอ เมืองออนแทรีโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา - เมืองลอสแอนเจลิส - 

กริฟฟิธ พาร์ค - ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน์ - อัล เพอร์โบล เดอ ลอสแอนเจลิส - ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด - ถนน

ซันเซ็ท - ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม - ถนนเมลโรส - เบเวอร่ีฮิลส์ - เมืองออนแทรีโอ               (-/-/-) 

07.30 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู

ทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน China Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน China Airlines 

เที่ยวบินที่ CI834 

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

15.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ** เพื่อเปล่ียนเคร่ือง ** 

18.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติออนแทรีโอ เมืองออนแทรีโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน China 

Airlines เที่ยวบินที่ CI024 

** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

15.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติออนแทรีโอ เมืองออนแทรีโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลอสแอนเจลิส (Los Angeles) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง และเริ่มตั้งเป็นเมืองเมื่อวันที่ 4 เมษายน 

พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอส แอนเจลิสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากการ

อพยพของคนหลายเชื่อชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และ อเมริกาใต้ เนื่องจากลักษณะของอากาศที่อบอุ่นสบาย และลักษณะการ

เป็นอยู่ต่างๆ ชื่อเมืองลอส แอนเจลิส (Los Angeles) มาจากค าว่า โลส อังเคเลส ในภาษาสเปน หมายถึง ทูตสวรรค์หลายองค์ 

เป็นรูปพหูพจน์ของค าว่า el ángel ซึ่งเป็นเพศชาย ชื่อเมืองจึงมีความหมายว่า "เมืองแห่งทูตสวรรค์" ลอส แอนเจลิสได้เป็นที่รู้จัก

ในฐานะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด และปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ คือทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66)  

น าท่านเดินทางสู่ กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) ด้วยพื้นที่มากกว่า 4,000 เอเคอร์ ของภูมิประเทศอันเขียวขจี อีกทั้งยังเป็น

สวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ กริฟฟิธ พาร์ค ได้ชื่อว่าเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะ

ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ จากจุดนี้ท่านสามารถ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน์ (Hollywood 

Sign) ตั้งอยู่บนภูเขาลีในฮอลลีวูด ฮิลล์บนเขตพ้ืนที่ของเทือกเขาซานตาโมนิก้า ซึ่งเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คยอดฮิตส าหรับผู้คนที่แวะ

เวียนมายังเมืองนี้ ป้ายฮอลลีวูดสามารถมองเห็นได้จากทุกมุมในตัวเมืองลอสแอนเจลิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

น าท่าน ผ่านชม อัล เพอร์โบล เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็นย่านเก่าแก่ของเมืองลอสแอนเจลิส 

เคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน และ เม็กซิโก นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อัน

สวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวในอดีต 

น าท่านเดินทางสู่ ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด (Hollywood Boulevard) ไม่มีใครไม่รู้จักฮอลลีวูดแห่งนี้ สถานที่อันมีชื่อเสียง

ทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแหล่งบันเทิงเป็นจ านวนมาก มีถนนสายหลัก 3 แห่ง ที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาที่นี้ ได้แก่ ถนน

ซันเซ็ท (Sun Set Street) ที่คลาคล่ าไปด้วยคลับ และแหล่งบันเทิงยามค่ าคืน ถนนฮอลลีวูด มี ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม 

(Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจ านวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้อง 

ถนนแห่งนี้และ ถนนเมลโรส (Melrose Avenue) สวรรค์ของนักช้อปป้ิงทั้งหลาย นอกจากนี้ ก็ไม่ควรพลาดกับ โกดัก เธียร์

เตอร์ สถานที่จัดการประกาศรางวัลออสการ์ทุกปี  

น าท่านเดินทางสู่ เบเวอร่ีฮิลส์ (Beverly Hills) หากพูดถึงย่านเบเวอรี่ฮิลส์ หลายคนคงจินตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหรา

ไฮโซ ไลฟ์สไตล์ของสังคมชั้นสูงขึ้นมาเป็นล าดับแรก แม้กระทั่งเจ้ารหัสไปรษณีย์ของที่นี่คือ "90210" ยังถูกน าเอาไปใช้เป็นชื่อซี

รี่ย์ยอดฮิตของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ที่ส าคัญที่สุดย่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เหล่าดาราชื่อดังมักมาเป็นประจ า แทบ

จะเดินกระทบไหล่กันได้เลยทีเดียว 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองออนแทรีโอ (Ontario) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ทางตะวันออกของตัวเมืองลอสแองเจลิส เป็นส่วนหนึ่งของเขตเมืองลอสแองเจลิส เป็นที่ตั้งของท่า

อากาศยานนานาชาติออนแทริโอซึ่งเป็นสนามบินที่คึกคักที่สุดทางด้านการขนส่งสินค้า เป็นอันดับที่ 15 ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยจัดการขนส่งสินค้าจากท่าเรือเมืองลอสแองเจลิสและลองบีช  

** อิสระอาหารค่่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Ontario Airport Hotel, Ontario หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่สอง เมืองออนแทรีโอ - เมืองลาฟลิน - ลาฟลิน เอาท์เล็ท เซ็นเตอร์ - เมืองแฟลกแสตฟฟ์  - ถนนสายประวัติศาสตร์ รูท 66 - 

เมืองวิลเล่ียม                              (B/-/D)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาฟลิน (Laughlin) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองทางตอนใต้ของรัฐแอริโซนา (Arizona) 

เป็นเมืองใหญ่มีตึกสวยงามอยู่มากมาย อีกทั้งยังมีสถานบันเทิงหรือตลาด และห้างที่ใหญ่โตเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาก

ที่สุดเมืองหนึ่ง 

น าท่านเดินทางสู่ ลาฟลิน เอาท์เล็ท เซ็นเตอร์ (Laughlin) เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นน า ในราคาตรง

จากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, 

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling, Michael Kors เป็นต้น และอื่นๆอีกมากมาย 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว ** 



 

  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟลกแสตฟฟ์ (Flagstaff) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองทางตอนเหนือของรัฐแอริโซนา 

(Arizona) เมืองที่เส้นทาง ถนนสายประวัติศาสตร์ รูท 66 (Route 66 Road) ยาวกว่า 4,000 กิโลเมตร อันมีชื่อเสียงโด่งดัง

ไปทั่วโลกตัดผ่าน 8 รัฐ มีเรื่องราวคลาสสิกมากมายเกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้ รวมไปถึงโลกภาพยนต์ก็น าไปกล่าวถึง และถูกใช้เป็น

ฉากส าคัญอยู่บ่อยคร้ัง ถนนประวัติศาสตร์เส้นนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมีจุดสิ้นสุดที่ทะเลซาน

ตา โมนิกา เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย แต่กาลเวลาผ่านไป เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกามีถนนไฮต์เวย์มากขึ้น มีระบบทาง

พิเศษต่างๆ ที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ก็ดูเหมือนว่า Route 66 Road จะถูกลดบทบาทลง และมันถูกถอดออกจากการเป็นถนน

เส้นหลักทางหลวง ในปี ค.ศ. 1985 แต่ก็ยังมีผู้คนไม่น้อยที่ยังใช้ถนนเส้นทางนี้อยู่ เพราะเป็นถนนสายหลัก คู่รักก็ใช้เป็นเส้นทาง

ผจญภัย กลุ่มเพื่อนฝูงใช้เป็นเส้นทางร าลึกความหลัง ในบางรัฐบางพื้นที่ถนนเส้นนี้ก็ยังมีการอนุรักษ์ไว้และถูกใช้งานอยู่ ยังคงมี

ป๊ัมน้ ามัน โมเต็ล ร้านอาหาร เปิดให้บริการอยู่บ้าง ภาพที่เห็นชินตาจากภาพยนตร์หลายๆเรื่อง ภาพคือ ร้านอาหารอันโดดเดี่ยว

ตั้งอยู่บนพื้นที่ทะเลทราย หรือปั๊มน้ ามันทรุดโทรม แต่ยังคงใช้เติมน้ ามันได้อยู่ เป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของถนนเส้นนี้ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวิลเล่ียม (William) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองขนาดเล็กในรัฐแอริโซนา (Arizona) เป็น

เมืองที่ตั้งส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เมืองนี้มีความส าคัญต่อการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน

ไม่น้อย เพราะเป็นเมืองที่อยู่ตรงทางแยกที่จะใช้เดินทางไปอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนพอดี ไม่ว่าจะมาด้วยรถยนต์หรือรถไฟ 

เรียกได้ว่าคือประตูสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน นักท่องเที่ยวจ านวนมากนิยมแวะพักที่เมืองวิลเลียมก่อนที่จะเดินทางต่อสู่

อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน จึงมีร้านอาหารและโรงแรมให้นอนพักมากพอสมควร บรรยากาศเมืองยังคงไว้ซึ่งอาคารเก่าแก่ใน

ยุคบุกเบิกตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา  

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Suite William, William หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วันที่สาม เมืองวิลเล่ียม - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ริม - เมืองเพจ - ทะเลสาปโพเวล - เข่ือนเกลน แคนยอน - โค้ง

เกือกม้า แม่น ่าโคโลราโด                                      (B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เข้าชม อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ริม (Grand Canyon South Rim) เพื่อชมความมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาติที่ย่ิงใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ได้รับการขึ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือ

ปี ค.ศ. 1979 อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดียวกับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศเอก

ราชจากประเทศอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ าโคโลราโดไหลผ่านที่ราบสูง ท าให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินเป็น

ระยะเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ท าให้

เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดินท าให้ทางที่ล าธารไหลผ่านมีความลาดชัน

และน้ าไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ าเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปถึง

ก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหิน

ชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ าและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อน สูง ต่ า นานนับล้านปี เหล่านี้ก่อให้เกิดความ

งดงาม และ ความน่าอัศจรรย์ ทางธรรมชาติขึ้นที่นี่ ** รอบของการเข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่

สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่าน

ได้ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช่าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั งหมด ** 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพจ (Page) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) อยู่ทางตอนบนของรัฐแอริโซนา (Arizona) 

เป็นเมืองต้นน้ าของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เนื่องจากแม่น้ าโคโลราโดจะไหลผ่านจากเมืองเพจ ลงไปยังอุทยานแห่งชาติ

แกรนด์แคนยอน เมืองนี้เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เกี่ยวกับแม่น้ าโคโลราโด อาทิเช่น ผ่านชม 

ทะเลสาปโพเวล (Lake Powell) เหนือ เข่ือนเกลน แคนยอน (Glen Canyon Dam) ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละกว่า 2 

ล้านคน มีสีสันงดงามจากแร่ธรรมชาติ สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ าและผลิตกระแสไฟฟ้า แม่น้ าใต้เขื่อนแห่งนี้คือแม่น ้ โคโลราโดซึ่งจะ

ไหลผ่านโค้งเกือกม้า แม่น้ าโคโลราโด ไปจนถึงแกรนด์แคนยอน ก่อนจะไหลต่อไปยังทะเลสาป เลคมีด (Lake Mead) เหนือเขื่อน

ฮูเวอร์ แดม (Hoover Dam) 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โค้งเกือกม้า แม่น ่าโคโลราโด (Horseshoe Bend) บนหน้าผาสูงกว่า 1,000 ฟุต หรือราวๆ 

300 เมตร  

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Hyatt Place / Courtyard By Marriott, Page หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ส่ี เมืองเพจ - แอนเทอโลป แคนยอน -  อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน - หินแดง - ฮูดู            (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เข้าชม แอนเทอโลป แคนยอน (Antelope Canyon) ภูเขาหินทราย (Sandstone) ที่มีริ้วลวดลายสวยงาม ซึ่งเกิด

จากการมีน้ าหลากกัดเซาะหินมานานนับล้านๆ ปี เมื่อฝนตกจะมีน้ าท่วมทะลักเข้ามาในตัวแคนยอน จนก่อให้เกิด แอนเทอโลป 

แคนยอน ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน เป็นแคนยอนที่มีผู้นิยมเข้าชม และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ** รอบของการเข้าชม อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ ทุกกรณี เนื่องจาก

เป็นการช่าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั งหมด ** 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา 

นาท่าน เข้าชม อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์ (Utah) 

ภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน เป็นหน้าผาสูง อยู่เหนือระดับน้ าทะเลถึง 8000-9000 ฟุต (2400-2700 เมตร) 

ขณะที่แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) สูงเพียง 7000 ฟุต เท่านั้น เป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ปรากฏการณ์

ธรรมชาติ เมื่อ 60 ล้านปีมาแล้วที่บริเวณนี้อยู่ใต้ผืนน้ าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกผืนแผ่นดินที่ราบสูงก็ถูกยกตัวขึ้น  



 

  
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงบริเวณชั้นหินจนก่อเกิดเป็นเสาดินและหินมากมายก่ายกองในหุบเขาที่สูงถึง 2,800 เมตร จาก

ระดับน้ าทะเลปานกลาง เนื่องจากสถานที่นี้อยู่ตอนปลายของแกรนด์แคนยอน ทั้งที่จริงๆ ไม่ใช่เป็นแคนยอน เพราะไม่ใช่ภูเขาที่ถูก

กัดเซาะด้วยแม่น้ า แต่ชาวอินเดียนเรียกที่นี่ว่า "หินแดง" หรือ "Red Rock" แต่ไม่ว่าใครก็ตามที่มายืนอยู่บนหน้าผาและมองไป

ในหุบกว้างนี้ก็จะเห็นภาพเสาหินรูปร่างต่างๆนานา ซึ่งเราจินตนาการว่านี่คือเสาหินรูปตุ๊กตาอินเดียนแดง อุทยานแห่งชาติไบรซ์

แคนยอนเปรียบได้กับสถานที่จัดแสดงแสงสีธรรมชาติ ด้วยรูปลักษณ์และสีของหินที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแสงของวัน และ 

เวลา ขึ้นอยู่กับการหักเหของแสง การเดินทางเข้ามาชมความงามนี้จึงเริ่มได้ตั้งอรุณรุ่งของวันไปจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้น ที่ ที่ราบ

สูงอควาริอุส (Aquarius Plateau) และจุดชมพระอาทิตย์ตกที่ซันเซ็ตพอยต์ (Sunset Point) เอกลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติ

ไบรซ์แคนยอน คือ แท่งหินยอดแหลมๆ เรียกว่า ฮูดู (Hoodoos) ที่ขึ้นเรียงกันเป็นแนว มีรูปร่าง รูปทรงแปลกประหลาด ต านาน

ของพวกอินเดียนแดงกล่าวว่า แท่งหินเหล่านี้เกิดจากมนุษย์ที่ต้องค าสาปกลายเป็นหินไบรซ์แคนยอน ประกอบด้วยหินทรายสลับ

หินดินดาน ตั้งแต่ยุคครีเทเชียสถึงช่วงต้นของมหายุคซีโนโซอิก ตกสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบทะเลสาบขนาดใหญ่ จนกระทั่ง

น้ าตื้นขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายล้านปี ท าให้เริ่มมีการกร่อนของแม่น้ าที่ไหลผ่านชั้นหิน ร่วมกับการยกตัวของพื้นดินขณะเกิด

เทือกเขาร็อกกี้ (70-50 ล้านปีก่อน) จากนั้นก็มีการยกตัวของเปลือกโลกอีกครั้ง และท าให้เกิดที่ราบสูงโคโลราโดเมื่อ 16 ล้านปี

ก่อน การยกตัวท าให้หินเริ่มมีการแตกตามแนวดิ่ง ซึ่งท าให้ง่ายต่อการถูกกร่อน จนกลายเป็นแท่งเสาหินสวยงามในปัจจุบัน สี

น้ าตาลแดง สีชมพู และสีแดงได้จากแร่ฮีมาไทต์ (Hematite) ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ ส่วนสีเหลือได้จากแร่ลิโมไนต์ 

(Limonite) ส่วนสีม่วง ได้จากแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) หินแต่ละชั้นมีความทนทานต่อการกร่อนแตกต่างกัน ท าให้เสาหินมี

ลักษณะเป็นปล้องๆ และเว้าตรงส่วนที่หินผุพังง่าย ** รอบของการเข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่

สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่าน

ได้ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช่าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั งหมด ** 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Ruby Inn Bryce Canyon, Bryce Canyon หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วันที่ห้า เมืองเพจ - อุทยานแห่งชาติไซออน - หุบเขาไซออน - เมืองลาสเวกัส - ถนนสตริป             (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาท่าน เข้าชม อุทยานแห่งชาติไซออน (Zion National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2452 ประธานาธิบดี William Howard Taft ได้ประกาศบริเวณนี้ให้เป็น National Monument เพื่อ

อนุรักษ์พื้นที่หุบเขา ภายใต้ชื่อว่า Mukuntuweap National Monument ต่อมาใน พ.ศ. 2461 Acting Director จาก National 

Park Service ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ได้เปลี่ยนชื่ออุทยานเป็น Zion เนื่องจากชื่อเดิมไม่เป็นที่นิยมในท้องถิ่น Zion เป็นค าในภาษาฮิบรู

โบราณ หมายถึง สถานที่หลบลี้ภัย ซึ่งชื่อนี้ได้รับการต้อนรับเชิงบวกมากขึ้นจากสาธารณชน ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2462 United States Congress ได้ประกาศให้ Monument แห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติ จนกระทั่ง พ.ศ. 2480 Kolob Section ได้

ประกาศ Zion National Monument แยกต่างหากอย่างเป็นทางการ แต่ได้น ามาผนวกรวมเข้ากับอุทยานเมื่อ พ.ศ. 2499 อุทยาน

แห่งนี้มีพื้นที่ 593 ตร.กม. หรือ 370,625 ไร่ มีสถานที่ส าคัญคือ หุบเขาไซออน (Zion Valley) ซึ่งยาว 15 กิโลเมตร และลึก 

800 เมตร ตัดผ่าน Najavo Sandstone สีแดงโดยเหนือของแม่น้ าเวอร์จิน เนื่องจากตั้งอยู่ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างที่ราบสูง

โคโลราโด , Great Basin , และทะเลทราย Mojave อุทยานแห่งนี้จึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์และมี Life Zone ที่

หลากหลาย ** รอบของการเข้าชม อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการ

ช่าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั งหมด ** 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองในรัฐเนวาด้า (Nevada) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่าเมืองแห่งบาป (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะ

พิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ ธุรกิจการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยว

หลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่บริการ ธุรกิจ ใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร 

ห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหรูหราอลังการและขนาดใหญ่มากกว่าที่ใดในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมี

บ่อนคาสิโนและโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาท่ามกลางภูเขาและทะเลทราย 

 น าท่าน ผ่านชม ความสวยงามตระการตา การประชันป้ายไฟ ป้ายโฆษณา ร้านค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมาย

เรียงรายกัน รวมไปถึงโรงแรมและคาสิโน โดยรอบของ เมืองลาสเวกัสบน ถนนสตริป (Strip Road) ยามค่ าคืน อิสระให้ท่าน

เลือกชม น้ าพุเต้นระบ าประกอบดนตรีที่ด้านหน้าของโรงแรมเบลลาจิโอ (Bellagio) , โชว์โจรสลัด (Treasure Island) , เวนิ

สจ าลองและน้ าพุเทียมแห่งโรงแรมเวเนเชี่ยน (Venetian Hotel) ที่ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายท้องฟ้า

คล้ายการเนรมิตและมีล าคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสิโนระดับห้าดาวแห่งเมืองลาส 

เวกัส ที่โรงแรมเดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรือ ศึกษากลยุทธ์พร้อมลองเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันในรูปแบบต่างๆ ตาม

สไตล์ที่คุณถนัด เช่น แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้ สามารถเดินถึงกันได้เพราะตั้งอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน

ทั้งหมด คือ ถนนสตริป (Strip Road) ที่เป็นถนนสายหลักของเมืองลาส เวกัสแห่งนี้ ** กฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ห้ามเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี เล่นการพนัน หรือ คาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบัติตามกฎโดยเคร่งครัด ** 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทียบเท่า 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หก เมืองลาสเวกัส - ป้ายยินดีต้อนรับ สู่เมืองลาสเวกัส - เอาท์เล็ท แอท แทจอน - เมืองเฟรสโน            (B/-/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ป้ายยินดีต้อนรับ สู่เมืองลาสเวกัส (Welcome to Las Vegas – Drive Carefully Come 

Back Soon Sign) ป้ายที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลาสเวกัสที่แท้จริง ประตูสู่ความบันเทิงแห่งเมืองที่ไม่เคยหลับใหล สร้างตั้งแต่ 

ค.ศ.1959 จุดที่ตั้งนี้อยู่ช่วงต้นของลาสเวกัส บูเลอวาร์ด  

น าท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท แอท แทจอน (Outlets Tejon) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นน า ในราคา

ตรงจากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, 

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling เป็นต้น และอื่นๆอีกมากมาย 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์กลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลา อาคารสูงสุดไม่เกิน 20 



 

  
 
 
 

ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองส าหรับมนุษย์เดินดินมากกว่าหุ่นยนต์ ในขณะที่ชาวลอส แองเจลิส 

และชาวซาน ฟรานซิสโก ซึ่งมองชาวเมืองเฟรสโน ที่อยู่ระหว่างเมืองทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลก และ ค่อนข้างดูแคลนชาวเมืองเฟรส

โนว่าร้อนเหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืน ท่านจะได้สัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของชาวพื้นเมืองของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เจ็ด เมืองเฟรนโน - เมืองซานฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค - เซเว่น ซิสเตอร์ - พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท - สะพานโกลเดน 

เกต - ถนนลอมบาร์ด - ท่าเรือเพียร์ 39 - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - เกาะอัลคาทรัส - ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ - ท่า

อากาศยานนานาชาติซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา              (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 808,976 คน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสอง

ของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ชาวยุโรปกลุ่มแรกที่มาตั้งรกรากในซานฟรานฯ คือชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 

เมืองมีชื่อว่า เซนต์ฟรานซิส (St. Francis) ภายหลังจากช่วงยุคต่ืนทองในปี ค.ศ. 1848 ท าให้ประชากรในซานฟรานฯเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว และเมืองเติบโตอย่างมาก ถึงแม้ว่าซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผ่นดินไหวและไฟไหม้ขนาดใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1906 

ซานฟรานฯกลับฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว และได้ชื่อว่าเป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่งในแถบชายฝ่ังตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ซานฟรานฯมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขา และมีชายฝ่ังติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ และมีชาว

เอเชียอาศัยที่อ่าวซานฟรานฯเป็นจ านวนมาก 

 น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) จุดชมวิวใจกลางเมืองซาน ฟรานซิสโก จากจุดนี้ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของ

เมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา ผ่านชม เซเว่น ซิสเตอร์ (Seven Sisters) หรือ Painted Ladies มีลักษณะเป็นบ้านเรือน

เก่าแก่สไตล์วิคตอเรียน ตั้งเรียงรายกัน 7 หลัง อยู่ริมถนน Steiner Street ซึ่งเป็นแนวชัน อยู่ระหว่างบ้านเลขที่ 710–720 

บ้านเรือนเหล่านี้โดดเด่นด้วยสีสันแบบพาสเทลสวยงามสะดุดทุกสายตาเมื่อแรกพบ ด้านหน้าจะมีสนามเด็กเล่น ซึ่งชาวเมืองและ

นักท่องเที่ยวต่างนิยมมานั่งพักผ่อนกันบริเวณนี้ในวันช่วงวันหยุด 

น าท่าน ผ่านชม พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท (Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วิคตอเรียน ผสมผสานกับ

ศิลปวัฒนธรรมแบบอเมริกา หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่ Hollywood นิยมมาถ่ายท าภาพยนตร์ และเป็นสถานที่ ที่ชาวอเมริกันนิยมมา

ถ่าย Pre Wedding กันมากที่สุด 

น าท่านเดินทางสู่ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคือ "ประตูทอง" ต้อนรับทุกท่านที่มีจุดมุ่งหมาย

มายังเมืองซาน 

ฟรานซิสโก ท าสถิติเป็นสะพานแขวนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเส้นทางสู่อ่าวซานฟรานซิสโกและเชื่อมระหว่างซานฟรานฯ 

กับ มาริน เคาท์ตี ใช้งบประมาณในการสร้าง 35 ล้านดอลลาร์สหัฐ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 มกราคม 1933 อันเป็นช่วงสมัยของ

ประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี. รูสเวลต์ มี โจเซฟ สเตราส์ เป็นวิศวกร ฝากฝีมือบันทึกไว้บนสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสีแดงอมส้ม

ตามสีสัญลักษณ์สขีองเมืองซานฟรานฯ ที่จะเปล่งแสงสะท้อนเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบ ความงามทางด้านวิศวกรรมได้รับการ

ยกย่องจากสมาคมวิศวกรพลเรือนอเมริกันให้เป็นหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกจนท าให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซานฟราน

ซิสโกแห่งนี้ 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ผ่านชม ถนนลอมบาร์ด (Lombard Street) เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าคดเคี้ยวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ระหว่าง Jones 

Street และ Hyde Street มีลักษณะเป็นถนนที่คดเคี้ยวแบบโค้งหักศอกอยู่บนเนินชัน มีทั้งหมด 8 โค้ง เป็นโค้งช่วงสั้นๆ และแคบ

มาก การเดินรถจะเดินรถทางเดียว จากบนเนินเขาลงสู่ด้านล่าง รอบข้างของถนนเส้นนี้จะเป็นบ้านเรือนอันสวยหรูสไตล์วิคตอเรียน 

มีการประดับประดาถนนด้วยต้นไม้และดอกไม้สวยงามตามฤดูกาล โดยด้านบนสุดของถนนเส้นนี้จะสามารถมองเห็นวิวของอ่าวซาน 

ฟรานซิสโก สะพานเบย์ และ คอย์น ทาวเวอร์ ได้อย่างสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพียร์ 39 (Pier 39) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานฯ อยู่ตรงกลางระหว่าง 

สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย์ (Bay Bridge) เนื่องด้วยเมืองซานฟรานฯเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับ

มหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตจึงมีท่าเรือเพื่อขนส่งสินค้ามากมายโดยมีตัวเลขก ากับตั้งแต่ Pier 1 ไปเรื่อยๆ แต่ด้วยเหตุผลที่ท่าเรือ

เพียร์ 39 แห่งนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากที่สุด อาจเป็นเพราะอยู่ในท าเลที่ตั้งที่สวยงามเหมาะสม ท าให้

ปัจจุบันเป็นย่านช้อปป้ิง และ ร้านอาหารต่างๆมากมาย  

น าท่าน ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Cruise) ผ่านชม ความย่ิงใหญ่และสวยงามของ สะพานโกลเดน 

เกต (Golden Gate Bridge) จากมุมใกล้ และ มุมไกล ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz Island) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขัง

นักโทษอเมริกาในอดีต ตั้งอยู่กลางทะเลบริเวณริมอ่าวซานฟรานฯ ใกล้กันจะเป็น ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) 

หรือรู้จักกันในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) 

ที่นี่จึงมีร้านอาหารทะเลสดๆไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมาย  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

น าท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 



 

  
 
 
 

 

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ท่าอากาศยานนานาชาติ 

ไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน                              (-/-/-) 

01.05 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน China Airlines

เที่ยวบินที่ CI003 

** ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชั่วโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

** เดินทางข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากลโลก บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

 

วันที่เก้า ท่าอากาศยานนานาชาติ ไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                  (-/-/-) 

05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

10.15 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ 

CI831 

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

13.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมเีตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ป)ี 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไมม่ีเตยีง 
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ป)ี 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

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. วันปยิมหาราช) 

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. วันคล้ายวันเฉลิมฯ 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 

 

** อัตรานี  ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

 

 

 



 

  
 
 
 

** อัตรานี  ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท ** 

กรณีผู้เดินทางที่ยังไม่มีวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเร่ิมด่าเนินกระบวนการขอวีซ่าทันที ที่ท่านช่าระเงินมัดจ่า พร้อม 

ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าฯ โดยไม่จ่าเป็นต้องรอให้คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง (มียอดจองถึง 10 ท่าน) และหากคณะไม่

สามารถออกเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าให้กับท่านได้ทุก

กรณี ตัวอย่างเช่น ท่านจอง และ ช่าระเงินเรียบร้อย ทางบริษัทด่าเนินการขอวีซ่าให้ท่านสัมภาษณ์และได้รับวีซ่าเรียบร้อย แต่คณะนั นๆมี

ยอดจองไม่ถึง 10 ท่าน คณะจะไม่สามารถออกเดินทางได้ ท่านสามารถใช้วีซ่าเดินทางในช่วงเวลาอ่ืน หรือ คณะอ่ืน ที่ท่านตอ้งการได้ 

เพราะส่วนใหญ่ ท่านที่ขอวีซ่าทอ่งเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี (แต่ทั งนี  ทางบริษัทจะไม่สามารถยืนยันว่าท่านจะ

ได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี หรือไม่แต่ประการใด ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียว โดยสิทธิขาด) กรณีที่ท่าน

ไม่ได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่าน ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 

 

** อัตราค่าบริการ ส่าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 25,000 บาท ** 

 

** หากท่านทีต่้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท่าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบิน

อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

** ส่าหรับอัตราค่าบริการนี  จ่าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ่านวน 10 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ่านวนที่ก่าหนด 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตาม

ความต้องการของผู้เดินทาง) ** 

 

** กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก่าหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไม่ว่ามื อใดมื อ

หนึ่ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเติมขณะมื ออาหาร เนื่องจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมี

ข้อจ่ากัดเร่ืองของวัตถุดิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าวผัด และ บะหม่ีกึ่งส่าเร็จรูป เท่านั น กรณีที่

ท่านมีความประสงค์ที่จะส่ังเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทางจะต้องช่าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี ด้วยตนเอง **  

 

อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)  

กรณีต้องการ Upgrade เป็น ที่นั่งพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) จ าเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ 

จองเป็นราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง สิ่งส าคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งว่าคณะคอนเฟิร์มอ

อกเดินทางหรือไม่ 

 ค่าภาษีน้ ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน China Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน

ได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ าหนักแต่ละชิ้นไม่เกิน 23 กก.  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พั กไปเป็น

เมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณา

ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้า

ทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกคร้ัง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั งหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค่านวนเป็นเงินไทยประมาณ 

2,275 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่า

นี ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ช่าระพร้อมเงินมัดจ่า) 



 

  
 
 
 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช่าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท่าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วัน พร้อมช่าระเงินมัดจ่า ท่านละ 30,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 38,000 บาท (กรณีมีวีซ่า

เรียบร้อยแล้ว ช่าระเฉพาะเงินมัดจ่า 30,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้

ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมี

ความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด

ทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 31 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ท าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 31 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทาง

บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 

หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการ

แทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวัน

หนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก่าหนด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ

ส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

2.4 กรณีที่ท่านให้ทางบริษัทด าเนินการขอวีซ่า และได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว แม้จะอยู่ในระยะเวลาที่สามารถยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้กับท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ทุกกรณี กล่าวคือ กรณีได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้วจะไม่

สามารถยกเลิกทัวร์ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เนื่องจากทุกท่านที่ให้ทางบริษัทด าเนินการขอวีซ่า ทางบริษัทได้แนบรายละเอียดข้อมูลการ

ติดต่อของบริษัทให้กับทุกท่าน เปรียมเสมือนการยืนยันกับทางสถานทูต ว่าท่านจะเดินทางกับเราจริง 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทาง

บริษัทจะแจ้งให้กับนักทอ่งเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน 

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศทีม่ีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วี

ซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบริษัท 

 

 

 



 

  
 
 
 

ข้อมูลส่าคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ

จ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มีลักษณะเป็นเตียงใหญ่ 2  เตียง (2 Queen Bed) 

และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียง (2 Queen Bed) เช่นกัน ไม่มีเตียงเสริมด้วยเงื่อนไข

มาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะติดตั้งอุปกรณ์ดัก

จับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และ ถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจ าเป็นต้องช าระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 

1,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา (USD.) ต่อคร้ัง 

 

ข้อมูลส่าคัญเก่ียวกับ การยื่นค่าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ท่านควรทราบ 
1. การย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จ าเป็นต้องด าเนินการตรงกับสถานทูตอเมริกาประจ าประเทศไทย เท่านั้น (ยังไม่ผ่านตัวแทนรับ

ย่ืน) โดยสถานทูตมีที่ เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านต้องการย่ืนและสัมภาษณ์ที่ใด ให้แจ้งตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ กรณีด าเนินการแล้ว หาก

ต้องการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกคร้ัง 

2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปิดให้ผู้สมัครที่ย่ืนค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวสัมภาษณ์ช่วงเวลาเช้า 7.00 น.-10.00 น. เท่านั้น สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วี

ซ่าท่องเที่ยวช่วงเวลาบ่าย กรณีที่ท่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวัน และ เวลาใดบ้าง กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ (ผู้สมัคร

ทุกท่านจ าเป็นต้องมาแสดงตนที่สถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี) 

3. ส าหรับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการย่ืนเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะต้องแยก ย่ืนเอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็น

ครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น และสถานทูตจะพิจารณาวีซ่าให้เป็นรายบุคคล 

4. กรณีที่ท่านต้องการย่ืนวีซ่าเร็วที่สุด และคณะยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง (ยังมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) สามารถท าได้โดยให้ท่านช าระเงินมัด

จ า พร้อมค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอร์มกรอกเพื่อขอย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 

ส าเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก แจ้งช่วงวัน เวลา ที่ท่านสะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่ หลังจากช าระเงินประมาณ 10 วันท าการ 

เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าจะติอต่อกลับเพื่อให้ท่านเลือกคิวนัดหมายตามวัน และ เวลาที่ท่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง ไม่สามารถ

ออกเดินทางได้ (ยังมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่อง เที่ยว

ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าท่านจะได้รับอนุมัติวีซ่าอายุเท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจองคณะเดินทางวันที่ 1-9 ต.ค. 

และท่านยืนยันจะย่ืนวีซ่าก่อนคณะคอนเฟิร์ม แต่เมื่อถึงก าหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดินทางได้ และท่านได้รับอนุมัติวีซ่าเพียง 

1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช่ 10 ปี) นั่นหมายถึงท่านจ าเป็นต้องขอวีซ่าใหม่ และ มีค่าใช้จ่ายใหม่อีกคร้ัง เป็นต้น  

5. กรณีผู้เดินทางที่ยังไม่มีวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ่มด าเนินกระบวนการขอวีซ่าทันที ที่ท่านช าระเงินมัดจ า พร้อม 

ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวีซ่าฯ โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง (มียอดจองถึง 10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออก

เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวีซ่าให้กับท่านได้ทุกกรณี ตัวอย่า งเช่น 

ท่านจอง และ ช าระเงินเรียบร้อย ทางบริษัทด าเนินการขอวีซ่าให้ท่านสัมภาษณ์และได้รับวีซ่าเรียบร้อย แต่คณะนั้นๆมียอดจองไม่ถึง 10 ท่าน 

คณะจะไม่สามารถออกเดินทางได้ ท่านสามารถใช้วีซ่าเดินทางในช่วงเวลาอื่น หรือ คณะอื่น ที่ท่านต้องการได้ เพราะส่วนใหญ่ ท่านที่ขอวีซ่ า

ท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี (แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทจะไม่สามารถยืนยันว่าท่านจะได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี หรือไม่แต่ประการ

ใด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียว โดยสิทธิขาด) กรณีที่ท่านไม่ได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่าน ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 

6. การอนุมัติวีซ่าไม่สามารถการันตีได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น โดยสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคล ไม่สามารถยืนยันได้ว่าทุก

ท่านจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี  

7. กรณีต้องการเล่ือนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า เนื่องจากติดธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถท าได้ 1 คร้ัง และ ต้องด าเนินการก่อนถึงวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า 

ที่จะมาถึง 5 วันท าการ เท่านั้น นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านจ าเป็นต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่า

ท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกคร้ัง 

8. หลังจากสัมภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแล้ว สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสือเดินทางของท่านไว้ที่สถานทูตประมาณ 7 วัน ท าการ และส่งกลับคืนให้

ท่านทางไปรษณีย์ ดังนั้น ท่านจ าเป็นต้องกรอกที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน เพราะหากที่อยู่ไม่ชัดเจนเล่มหนังสือเดินทางที่สถานทูตส่งคืนท่าน อาจ

ต้องถูกส่งกลับเข้าไปยังสถานทูตตามเดิม และจ าเป็นจะต้องส่งอีเมล (เท่านั้น ไม่มีบริการโทรศัพท์ติดต่อ) แจ้งความประสงค์ และ ยืนยันตัวตน

ต่อสถานทูตซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด 30 วันท าการเป็นอย่างน้อย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาให้เข้าไปรับเล่มหนังสือเดินทาง

ด้วยตัวผู้สมัครเองอีกคร้ังทางอีเมล 

9. กรณีที่ผู้สมัครต้องการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ หรือ จ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานส าคัญที่ยืนยันได้ว่าท่านจ าเป็นจะต้องใช้หนังสือเดินทางจริงๆ ให้ทางสถานทูตพิจารณาในวันสัมภาษณ์



 

  
 
 
 

ทันทีเท่านั้น หากย่ืนไปแล้ว และ ออกมาจากสถานทูตแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเล่มหนังสือเดินทางกระทันหันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น  

10. ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาให้ส าหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย วีซ่ามีอายุ 10 ปี (แต่

สามารถพ านักได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตามด่านตรวจคนเข้าเมืองก าหนดเท่านั้น ไม่เกิน 3 หรือ 6 เดือน) แต่ตั้งแต่ มกราคม 2561 ที่ผ่าน

มา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพิจารณาอายุวีซ่าให้เป็นรายบุคคล ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจได้พอดี

ระยะเวลาช่วงที่ต้องการจะเดินทางก็เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น 

11. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะต้องเตรียมหลักฐานการ

จอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพ านักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทางให้ครอบคลุมวันที่ท่านเดินทาง ไป และ 

กลับ เพื่อใช้ในการประกอบการย่ืนขอวีซ่าให้ครบตามเงื่อนไข ด้วยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถย่ืนขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ โดยท่านจ าเป็นจะต้องยอมรับเงื่อนไข และ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายย่ืน

ขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไปถึง

กรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อย่ืนขอวีซ่า ท่านไม่สามารถย่ืนขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ

เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

12. กรณีที่ท่านให้ทางบริษัทด าเนินการขอวีซ่า และได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว แม้จะอยู่ในระยะเวลาที่สามารถยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้กับท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ทุกกรณี กล่าวคือ กรณีได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้วจะไม่

สามารถยกเลิกทัวร์ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เนื่องจากทุกท่านที่ให้ทางบริษัทด าเนินการขอวีซ่า ทางบริษัทได้แนบรายละเอียดข้อมูลการ

ติดต่อของบริษัทให้กับทุกท่าน เปรียมเสมือนการยืนยันกับสถานทูต ว่าท่านจะเดินทางกับเราจริง 

 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  

(หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่

มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง  เลขที่วีซ่า 

และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการ

ช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น 

ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา

ค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย

สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ

บริษัทก ากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท 

อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่

บริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 

มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือ

ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน

เท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณี



 

  
 
 
 

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจ าเป็น

จะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง 

ท่านจ าเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายที่ใชใ้นการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หาก

ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด 

 

 

การเตรียมเอกสารเบื องต้นเพื่อ ขอคิว สัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 
- กรอกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบ้ืองต้น เพื่อใช้ขอย่ืนวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทางบริษัทส่งให้ ให้ละเอียดครบถ้วน เขียน หรือ 

พิมพ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ 

- ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า ส่าหรับประทับ

วีซ่า 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (หน้าเลขที่บ้าน และ หน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง) 

- ส าเนาหน้าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกประเภท (ถ้าเคยมี) 

- ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ , เปล่ียนนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหย่า  (ถ้ามี) 

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 

เตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งส าเนา หรือ สแกนส่งมาที่บริษัท ไม่จ าเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงมา 

 

การเตรียมเอกสารเพื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครทุกท่าน จ่าเป็นต้องไปแสดงตนที่สถานทูต 

เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี ตามวัน เวลาที่สถานทูตนัด

หมายเท่านั น และ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  

โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงทั งหมด ไม่จ่าเป็นต้องถ่ายส่าเนา  

เพ่ือแสดงกับสถานทูตในวันสัมภาษณ์ ดังนี  
1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และ มีหน้าว่าง

อย่างน้อย 4 หน้า ส่าหรับประทับวีซ่า (กรณที่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้เตรียมมาแสดงด้วย) 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ ว ขนาดเท่ากันทุกด้าน เป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส เน้นใบหน้า จ านวน 2 รูป พื นฉากหลังรูปต้องเป็นพื นสีขาว

เท่านั น  

ข้อก่าหนดเบื องต้นของรูปถ่าย ทั งนี อยู่ที่ดุลยพนิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเท่านั น 

- ห้ามสวมแว่นสายตา 

- ห้ามสวมเครื่องประดับ 

- รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

- ไม่เป็นรูปเดียวกันกับวีซ่าที่เคยได้รับแม้จะยังไม่เกิน 6 เดือน ก็ตาม จ าเป็นต้องถ่ายใหม่ 

- ห้ามถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ไม่สามารถใช้ได้ 

3. บัตรประชาชน  

4. ทะเบียนบ้าน 

5. ทะเบียนสมรส กรณีเพศหญิง หากมีหลักฐานการเปลี่ยนค่าน่าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบเอกสารใบส่าคัญมาด้วย 

6. ทะเบียนหย่า กรณีเพศหญิง หากหย่าและหากมีการใช้ค่าน่าหน้าเป็น ...นางสาว... ต้องแนบเอกสารใบส่าคัญมาด้วย 

7. ใบมรณะบัตร สามี/ภรรยา เพื่อยืนยันสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวิตแล้ว 

8. สูติบัตร กรณีเด็กมีอายุต่่ากว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ  

9. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี ณ วนัเดินทางกลับ ไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

- เด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี เดินทางกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บิดา หรือ มารดา ให้ บิดา และ มารดา ขอ หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอที่พ านักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ

ครอบครัว บิดา และ มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

- เด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปตา่งประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอที่พ านักอยู่ 

และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

- เด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี เดินทางกับมารดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอที่พ านัก

อยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว บิดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  



 

  
 
 
 

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จ าเป็นต้องมีหลักฐานการรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น 

ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก บันทึกสลักหลักใบหย่า  

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จ าเป็นต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม 

โดยในวันสัมภาษณ์ บิดา และ มารดา จะต้องเข้าสัมภาษณ์พร้อมเด็กด้วยทุกกรณี 

10. หลักฐานการท างาน จดหมายรับรองการท่างานจากบริษัท หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษเทา่นั น 

- จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ หัวจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จ าเป็นต้องระบุสถานทูต / ประเทศ และพีเรียดวันที่จะ

เดินทาง) แค่ยืนยันต าแหน่งงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเริ่มงานเท่านั้น หากต้องการระบุ จะต้องระบุให้ถูกต้อง) 

โดยหลักฐานการท่างาน จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า 

- กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ เป็นชื่อผู้เดินทาง จะต้องออกมาแล้วอายุ

ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นวซี่า 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า เป็นชื่อผู้เดินทาง 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใช้บัตรข้าราชการบ่านาญ หรือ จดหมายค่าสั่งเกษียณอายุราชการ 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา ระบุยืนยันสถานะว่าเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จริง และ ก าลังศึกษา

อยู่ระดับชั้นใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ (Saving) โดยควรมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ไม่ต่ ากว่า 1 แสน

บาท โดย ใช้สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) เตรียมไปในวันสัมภาษณ์ เกี่ยวกับบัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถ

แนบประกอบได้ แต่ท่านจ าเป็นต้องเตรียมบัญชีออมทรัพย์ (Saving) เป็นหลักเท่านั้น  

สามารถใช้ สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) ได้หากมีรายการ การท ารายการย้อนหลังไป 6 เดือน ทุกเดือน หาก

ข้ามเดือนใดเดือนหนึ่งไปในสมุด หรือมีรายการไม่ครบเนื่องจากไม่ได้อัพเดทนาน จ าเป็นต้องขอ สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน   

12. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จ าเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุว่า “สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และกรมธรรม์ประกนัสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ส าหรับผู้สูงอายุในกรณีนี้ทางสถานทูต

ฯ อาจต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความไม่สะดวก

แก่ท่านได้ ทางบริษัท ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในส่วนนี้ และโปรดปฏิบัติตาม เพื่อการขอวีซ่าในคร้ังต่อไป 

14. การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์

ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหาก

ต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่าใหม่ จ าเป็นต้องช าระค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

หลังเข้ารับการสัมภาษณ์โดยประมาณ 7-15 วันท่าการ  

หนังสือเดินทางของท่าน จะถูกส่งคืนมาที่บ้านท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่กรอกในแบบฟอร์มไว้ 

 

 

 

     ตัวอย่างรูปถ่ายเพื่อย่ืนขอวีซ่า U.S.A. 

 

 

 

  
สถานที่ตั ง สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประจ่าประเทศไทย 

ตั งอยู่ ถนนวิทยุ ฝัง่เดียวกับโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถานี เพลินจิต ทางออกที่ 2 เดินทางเชื่อมเข้าสู่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เพื่อเข้าสู่ถนนวิทยุ เดินผา่นโรงแรม 

Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถึงสะพานลอย สถานทูตจะอยู่หน้าสะพานลอยแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของสถานฑูตอเมริกา 

ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานทูตอเมริกาเพ่ือสัมภาษณ์วีซ่า  

หากท่านน่าสิ่งต่างๆดังต่อไปนี ติดตัวมาด้วย 
• อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่ดิจิตอล เพจเจอร์ กล้อง เทปเสียง/วิดีโอเทป แผ่นซีดี 

MP3 แผ่นดิสก์ แล็บท็อป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค์ 

• กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครสามารถถือกระเป๋าใสใส่เอกสารที่

จ าเป็นส าหรับการสัมภาษณ์วีซ่าได้เท่านั้น 

• อาหารทุกประเภท (มีจุดจ าหน่ายกาแฟพร้อมอาหารว่างด้านในสถานทูต) 

• ซองจดหมายหรือหีบห่อที่มีการปิดผนึก 

• บุหรี่ / ซิการ์ / กล่องไม้ขีดไฟ / ไฟแช็ก 

• ของมีคมทกุชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ 

• อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 

รายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีสิ่งของอื่นๆที่ห้ามน าเข้าสถานทูตอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถอืหนึ่งเคร่ืองที่ได้รับอนุญาตแล้ว สถานทูตอเมริกาจะไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามใดๆตามรายการข้างต้น ท่านจะต้อง

ด าเนินการจัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นด้วยวิธีอื่นก่อนเข้าไปในสถานทูต 

 

ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 1 

เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความ

เสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมาย

ไว้ หากน าสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย 

 

ค่าแนะน่า 
เอกสารที่ท่านต้องย่ืนในวันสัมภาษณ์มีดังนี้  

1. ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์  

2. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160  

3. หนังสือเดินทางทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มเดิมทั้งหมดที่ท่านเคยมี 

4. รูปถ่ายส าหรับท าวีซ่าขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว  

5. โดยเฉพาะท่านที่สมัครวีซ่าประเภท B1/B2 วีซ่า ท่านควรจะเตรียมหลักฐานการเงินส าหรับการเดินทางของท่านมาด้วย 

6. ท่านควรจะสามารถอธิบายได้ถึงแผนการของท่านในช่วงเวลาที่ท่านพ านักในสหรัฐฯและหลังจากที่ท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว 

7. ผู้สมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านั้น 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


