
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็

บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - ทา่อากาศยานนานาชาตลิอส แอนเจอลสิ เมอืงลอส แอน

เจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - เมอืงลอส แอนเจลสิ - เบเวอรร์ ี ่ฮลิลส์ - ฮอลลวีูด บูเลอวารด์ - มวิ

สคิ เซ็นเตอร ์- ไชนา่ ทาวน ์แอลเอ    

 

03.30 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์M สายการบนิ Cathay Pacific 

Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ 

และ หัวหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

06.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการ

บนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX616 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

10.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง ** เพือ่เปลีย่น

เครือ่ง ** 

12.45 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตลิอส แอนเจลสิ เมืองลอส แอนเจลสิ ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX884 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

09.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตลิอส แอนเจลสิ เมอืงลอส แอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 12 

ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลอส แอนเจลสิ (Los Angeles) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา หรอืทีรู่จ้ักในชือ่ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ทีม่ีประชากรมากทีส่ดุอันดับ 2 ในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา และเป็นหนึง่ในศูนย์กลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการบันเทงิ และเริม่ตัง้เป็น

เมอืงเมือ่วันที ่4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอส แอนเจลสิไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองทีม่ีการปะปนของ

วัฒนธรรมมากทีส่ดุในโลกแห่งหนึง่ เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชือ่ชาตโิดยเฉพาะชาวเอเชยี และ 

อเมริกาใต ้เนื่องจากลักษณะ

ของอากาศที่อบอุ่นสบาย และ

ลักษณะการเป็นอยู่ต่างๆ ชื่อ

เมื อ ง ลอส  แอน เ จลิส  ( Los 

Angeles) มาจากค าว่า โลส 

อั ง เ ค เ ล ส  ใ น ภ า ษ า ส เ ป น 

หมายถึง ทูตสวรรค์หลายองค ์

เ ป็นรูปพหูพจน์ของค า ว่ า  el 

ángel ซึง่เป็นเพศชาย ชือ่เมือง

จงึมคีวามหมายว่า "เมอืงแห่งทตู

สวรรค"์ ลอส แอนเจลสิไดเ้ป็นที่

รูจ้ักในฐานะเป็นทีต่ัง้ของฮอลลี

วูด และปลายทางของถนนสาย

ประวัต ิศาสตร์ คือทางหลวง

สหรัฐหมายเลข 66 (Route 66) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เบเวอรี ่ฮลิลส์ (Beverly Hills) หากพูดถงึย่านเบเวอรี่ ฮิลลส์ หลายคนคง

จนิตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหราไฮโซ ไลฟ์สไตลลข์องสงัคมชัน้สงูข ึน้มาเป็นล าดับแรก แมก้ระทั่ง

เจา้รหัสไปรษณียข์องทีน่ี่คอื "90210" ยังถกูน าเอาไปใชเ้ป็นชือ่ซรีีย่ย์อดฮติของประเทศอเมรกิาอีกดว้ย 

ทีส่ าคญัทีส่ดุย่านนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่หลา่ดาราชือ่ดงัมักมาเป็นประจ า แทบจะเดนิกระทบไหล่

กนัไดเ้ลยทเีดยีว 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 



 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ฮอลลวีูด บูเลอวารด์ (Hollywood Boulevard) ไม่มีใครไม่รูจ้ักฮอลลวีูดแห่งนี้ 

สถานทีอ่ันมชีือ่เสยีงทางดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละแหลง่บันเทงิเป็นจ านวนมาก มีถนนสายหลัก 3 

แห่ง ทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อไดม้าทีน่ี้ ไดแ้ก่ ถนนซันเซ็ท (Sun Set Street) ทีค่ลาคล ่าไปดว้ยคลับ และ

แหล่งบันเทงิยามค ่าคนื ถนนฮอลลวีูด มี ฮอลลวีูด วอลก์ ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึง่

เป็นถนนทีด่าราระดบัฮอลลวีูดเป็นจ านวนมาก ไดป้ระทบัรอยมอืและรอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนนแห่งนี้ และ

ถนนเมลโรส (Melrose Avenue) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงทัง้หลาย นอกจากนี้ ก็ไม่ควรพลาดกับ โกดัก 

เธยีรเ์ตอร ์สถานทีจ่ัดการประกาศรางวัลออสการท์กุปี 

 น าท่าน ผา่นชม มวิสคิ เซ็นเตอร ์(Music Center for the Performing Arts) ศูนย์รวมแรง

บันดาลใจและความบันเทงิทีส่ าคญัของเมอืงแอลเอ ซึง่ทกุๆปีนัน้มวิสคิ เซ็นเตอร ์แห่งนี้จะเป็นสถานที่ๆ  

จะถกูน ามาใชจ้ัดงานศลิปะ บันเทงิตา่งๆ และจะมีคนมากกว่า 2 ลา้นคนมาเขา้ชม โดยจะมีงานใหญ่ๆ 4 

งาน ไดแ้ก่ Disney Concert Hall , Dorothy Chandler Pavilion , Ahmanson Theater and Mark 

Taper Forum ทัง้นี้ ทีน่ี้ยังเป็นผูบ้รจิาคส าคัญใหก้ับสถานทีจ่ัดงานทางดา้นวัฒนธรรมของลอส แอนเจ

ลสิ เพือ่เป็นการแสดงความชืน่ชมและอุทศิใหก้บัศลิปินผูม้มีากความสามารถ 

 น าท่านเดนิทางสู ่ไชนา่ ทาวน ์แอลเอ (China Town L.A.) ทีม่ีกระจายไปทั่วทุกมุมโลกส าหรับไช

น่า ทาวน ์แหลง่ชมุชนชาวจนีทีด่แูสนจะธรรมดาและเรยีบง่าย แต่มีเสน่หช์วนหลงใหล ซึง่ส ิง่ทีท่ าใหไ้ช

น่า ทาวนด์นู่าสนใจนัน้ ก็คงเป็นเรือ่งของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การคา้ รา้นอาหาร ยาสมุนไพร และการ

รักษาโรคแบบดัง้เดมิ เรือ่ยไปจนถงึเรือ่งการเป็นผูผ้ลติทีส่ าคญั และสิง่ทีท่ าใหไ้ชน่า ทาวน์ แอลเอ เป็น

ทีรู่จ้ักอกีเหตผุลหนึง่คอื เป็นฉากในหนังดงัหลายเรือ่ง เชน่ Rush Hour , Lethal Weapon 4 น่ันเอง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Buena Park , Los Angeles หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง เมอืงลอส แอนเจลสิ - อลั เพอรโ์บล เดอ ลอสแอนเจลสิ - กรฟิฟิธ พารค์ - ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ 

ฮอลลวีดู            (B/-/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ผา่นชม อลั เพอรโ์บล เดอ ลอสแอนเจลสิ (El Pueblo de Los Angeles) เป็นย่านเก่าแก่

ของเมืองลอส แอนเจลสิ เคยเป็นเมืองทีอ่ยู่ภายใตก้ารปกครองของสเปน เม็กซโิก และสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่องราวทางประวัตศิาสตร์อันสวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาคุณ

ยอ้นกลบัไปสมัผัสเรือ่งราวในอดตี  



 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่กรฟิฟิธ พารค์ (Griffith Park) เป็นจุดชมววิตัง้อยู่บนเชงิเขาฝ่ังซา้ยของภูเขาฮอล

ลวีูด ทีน่ี่ทา่นจะไดช้มววิดาวนท์าวนข์องฮอลลวีูดและมหาสมุทรแปซฟิิกรอบดา้นแบบ 360 องศา บนเชงิ

เขานี้ยังมีหอดูดาวสดุยิง่ใหญ่ทีเ่กดิจากแรงบันดาลใจของ Griffith J. Griffith ทีอ่ยากใหค้นธรรมดาๆ

อย่างเราไดเ้ห็นจักรวาล เขายังเป็นคนส าคญัทีบ่รจิาคพืน้ทีส่ว่นตวับนเขาแห่งนี้ใหก้บัรัฐเพือ่สรา้งสถานที่

แห่งนี้ข ึน้มา 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ฮอลลวีูด (Universal Studios Hollywood) ในเนื้อทีก่ว่า 

1,000 ไร่ ทา่นจะไดช้มเบือ้งหลงัเทคนคิและขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตรอ์ย่างละเอียด สมัผัสกับ

ฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ชใ้นการถ่ายท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดังเรื่องต่างๆ เชน่ คงิคอง จอวส ์ฯลฯ 

ชมอาคารบา้นเรือนที่ใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลวีูด ตื่นเตน้และสนุกสนานผจญภัย

เครื่องเล่นทันสมัยในโซนต่างๆมากมาย เชน่ Back To Future , Jurassic Park , Terminator เป็นตน้ 

สนุกกบัเครือ่งเลน่ และ โซนใหม่ ทีเ่ป็นไฮไลทส์ าคัญคอื เดอะ วซิซารด์ เวริล์ ออฟ แฮรี ่พ็อตเตอร ์

(The Wizarding World of Harry Potter) ผูท้ีช่ ืน่ชอบภาพยนตเ์รือ่งแฮรี ่พ็อตเตอร ์ไม่ควรพลาด 

ทีจ่ะท าใหท้า่นรูส้กึเหมอืนอยู่ในดนิแดนแห่งเวทมนตจ์รงิๆ  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Buena Park , Los Angeles หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงลอส แอนเจลสิ - เมอืงลาส เวกสั - ลาส เวกสั นอรท์ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท - ถนนสตรปิ 

   (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลาส เวกสั (Las Vegas) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองในรัฐเน

วาดา้ (Nevada) ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นสถานทีท่ี่ชาวอเมรกิันและคนทั่วโลกใหฉ้ายาว่าเมืองแห่ง

บาป (Sin City) ลาส เวกัสเป็นสถานทีท่ี่มีลักษณะพเิศษ เพราะเมืองทัง้เมืองเจรญิเตบิโตขึน้มาจาก

ความกา้วหนา้ของกจิการ ธุรกจิ “การพนัน” เป็นแรงดงึดูดหลักใหนั้กท่องเทีย่วหลั่งไหลเขา้มา ต่อมาก็

ไดพ้ัฒนาไปสู่บรกิาร ธุรกจิ ใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสนิคา้ ศูนย์ประชุม รา้นอาหาร 

หา้งสรรพสนิคา้ตา่งๆมากมาย ซึง่ลว้นแลว้แต่มีความหรูหราอลังการและขนาดใหญ่มากกว่าทีใ่ดในโลก 

จะหาไดค้่อนขา้งยากที่จะมีบ่อนคาสโินและโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาท่ามกลางภูเขาและ

ทะเลทราย  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ลาส เวกสั พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท นอรท์ (Las Vegas Premium Outlets North) 

เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า ในราคาตรงจากโรงงาน อาทเิชน่ Polo Ralph 

Lauren , Coach , Ray Ban , Tommy Hilfiger , GAP , Guess , American Eagle Outfitters , 

Timberland , Banana Republic , Calvin Klein , Samsonite , Kipling และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 น าท่าน ผ่านชม ความสวยงามตระการตา การประชันป้ายไฟ ป้ายโฆษณา รา้นคา้แบรนดเ์นมและ

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆมากมายเรยีงรายกนั รวมไปถงึโรงแรมและคาสโิน โดยรอบของ เมืองลาสเวกัสบน 

ถนนสตรปิ (Strip Road) ยามค า่คนื อสิระใหท้า่นเลอืกชม น ้าพุเตน้ระบ าประกอบดนตรีทีด่า้นหนา้

ของโรงแรมเบลลาจโิอ (Bellagio) , โชวโ์จรสลดั (Treasure Island) , เวนสิจ าลองและน ้าพุเทยีมแห่ง

โรงแรมเวเนเชีย่น (Venetian Hotel) ทีภ่ายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายทอ้งฟ้าคลา้ย

การเนรมติและมลี าคลองแบบเวนสิอยู่กลางโรงแรม , ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสโินระดับหา้

ดาวแห่งเมอืงลาส เวกสั ทีโ่รงแรมเดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรอื ศกึษากลยุทธพ์รอ้มลอง

เสีย่งโชคกบัเกมสพ์นันในรูปแบบตา่งๆ ตามสไตลทท์ีค่ณุถนัด เชน่ แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชนี รูเล็ต เป็น

ตน้ โดยทัง้หมดนี้ สามารถเดนิถงึกันไดเ้พราะตัง้อยู่บนถนนเสน้เดยีวกันทัง้หมด คอื ถนนสตรปิ (Strip) 

ทีเ่ป็นถนนสายหลักของเมืองลาส เวกัสแห่งนี้ ** กฏหมายในประเทศสหรฐัอเมรกิา หา้มเด็กอายุ

ต า่กวา่ 18 ปี เลน่การพนนั หรอื คาสโินโดยเด็ดขาด กรณุาปฏบิตัติามกฎโดยเครง่ครดั ** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Excalibur Hotel and Casino , Las Vegas หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงลาส เวกสั - อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลาส เวกสั ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั                            

  (B/-/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลาส เวกสั ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้ 

ส าหรบัคณะ) 

- ท่านสามารถเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัร ์เสรมิ เพือ่ท่องเทีย่ว อุทยานแห่งชาตแิกรนด ์แคนยอน 

(Grand Canyon National Park) ** แพ็คเกจโดยรถโคช้ ราคาประมาณ 180 เหรยีญดอล

ล่ารส์หรฐั (USD.) แพ็คเกจโดยเฮลคิอปเตอรเ์พือ่ชมแกรนด ์แคนยอน จากมุมสูง ราคา

ประมาณ 300 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) กรณุาแจง้กบัหวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั 

ก่อนถงึวนัเดนิทางไปแกรนด ์แคนยอน และจ าเป็นจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางร่วมเฮลคิอปเตอรล์ า

เดยีวกนั 6-8 ท่าน ขึน้อยู่กบัเฮลคิอปเตอรล์ าทีว่่างอยู่ และ หวัหนา้ทวัรอ์าจไม่สามารถร่วม

เดนิทางเพือ่ดูแลคณะได ้โดยหวัหนา้ทวัรจ์ะตอ้งดูแลคณะสว่นมากก่อน (คณะใหญ่) จะรวม

บรกิารรถรบัส่งไปยงัจุดเขา้อุทยาน ราคา และ รายละเอยีด เง ือ่นไข อาจมกีารเปลีย่นแปลง 

กรณุาตรวจสอบกอ่นทกุคร ัง้ ส าหรบัทา่นทีซ่ือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมินี ้** เพื่อชมความมหัศจรรยท์าง

ธรรมชาติที่ย ิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ได้รบัการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 อุทยานแห่งชาตแิกรนด ์แคนยอน ถูกคน้พบเมื่อปี 

ค.ศ. 1776 เป็นปีเดยีวกบัทีอ่เมรกิาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกดิข ึน้โดยอทิธพิลของแม่น ้าโคโลราโด

ไหลผ่านทีร่าบสงู ท าใหเ้กดิการสกึกร่อนพังทลายของหนิเป็นระยะเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ตอ่มาพืน้โลก

เริม่ยกตวัสงูข ึน้ อันเนื่องมาจากแรงดนัและความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้ื้นโลก ท าใหเ้กดิการเปลีย่นรูป

และกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ่ไพศาล การยกตวัของแผ่นดนิท าใหท้างทีล่ าธารไหลผ่านมีความ

ลาดชนัและน ้าไหลแรงมากขึน้ พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกดิการกัดเซาะลกึลงไปทลีะนอ้ยๆใน

เปลอืกโลก วัดจากขอบลงไปถงึกน้หุบเหวกว่า 1 ไมล ์ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลกึกว่าสองเท่า

ของความหนาของเปลอืกโลก กอ่ใหเ้กดิหนิแกรนติและหนิชัน้แบบตา่งๆ พืน้ดนิทีเ่ป็นหนิทรายถกูน ้าและ

ลมกดัเซาะจนเป็นร่องลกึ สลบัซบัซอ้น สงู ต า่ นานนับลา้นปี เหลา่นี้กอ่ใหเ้กดิความงดงาม และ ความน่า

อัศจรรย์ ทางธรรมชาตขิ ึน้ที่นี่  ** กรณีทีท่่านซื้อแพ็คเกจทวัรเ์สรมิ เพือ่ท่องเทีย่ว อุทยาน

แหง่ชาตแิกรนด ์แคนยอน ** เดนิบน สกาย วอลค์ (Sky Walk) ** บรเิวณนีท้า่นจ าเป็นตอ้ง

ฝากของไวท้ ีช่อ่งบรกิาร (ล็อคเกอร)์ ทีท่างอุทยานฯเตรยีมไวร้องรบั รวมไปถงึโทรศพัทม์อืถอื 

และ กลอ้งถ่ายภาพ กรณีทีต่อ้งการถ่ายภาพ จะมบีรกิารของอุทยานฯโดยสามารถเลอืกซือ้

เฉพาะภาพทีท่า่นชืน่ชอบได ้** ซึง่เป็นกระจกแกว้รูปตวัยู ยื่นออกมาจากหนา้ผา เหมือนท่านไดเ้ดนิ

อยู่บนอากาศซึง่บรเิวณนี้จะสงูจากพืน้แม่น ้าประมาณ 1,200 เมตร 

** กรณีทีท่า่นซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิ เพือ่ท่องเทีย่ว อุทยานแหง่ชาตแิกรนด ์แคนยอน ** น า

ท่าน ผ่านชม เขือ่นฮูเวอร ์หรอื ฮูเวอร ์แดม (Hoover Dam) และรูจ้ักในชือ่ โบลเดอร์ แดม 

(Boulder Dam) หรือเขือ่นหนิยักษ์ เป็นเขือ่นคอนกรีตรูปโคง้ก ึง่ถ่วงน ้าหนัก (Arch-Gravity Dam) ใน

บรเิวณแบล็ก แคนยอนของแม่น ้าโคโลราโด บนชายแดนของรัฐแอรโิซนาและรัฐเนวาดา เขือ่นสรา้งขึน้

ระหว่าง ค.ศ. 1931-1936 ระหว่างชว่งภาวะเศรษฐกจิตกต ่าครัง้ใหญ่และเปิดใชง้านวันที ่30 กันยายน 

ค.ศ. 1935 โดยประธานาธบิดแีฟรงคลนิ ดี. รูสเวลต ์การก่อสรา้งเกดิจากความพยายามของคนงาน

มากกว่า 1,000 คน และคร่าชวีติคนไปมากกว่า 100 คน มีขอ้ถกเถยีงว่าชือ่เขือ่นตัง้ตามประธานาธบิดี

เฮอรเ์บริต์ ฮูเวอร ์ตัง้แต่ราว ค.ศ. 1900 มีการส ารวจความเป็นไปไดท้ีจ่ะรองรับเขือ่นทีค่วบคุมอุทกภัย 

ท าการชลประทาน และผลติไฟฟ้าพลังน ้าที่แบล็ก แคนยอนและบรเิวณรอบๆ โบลเดอร ์แคนยอน ใน 

ค.ศ. 1928 คองเกรสอนุมัตโิครงการ การประมูลเพือ่สรา้งเขือ่นไดร้ับการสนับสนุนจากกลุม่บรษัิทเรยีกว่า 

ซกิซ ์คอมพานีส ์(Six Companies, Inc.) เร ิม่สรา้งเขือ่นในตน้ปี ค.ศ. 1931 โครงสรา้งคอนกรีตขนาด

ใหญ่นี้ยังไม่เคยมกีารสรา้งมากอ่น และเทคนคิการสรา้งบางเทคนคิยังไม่ไดร้ับการพสิจูน์ อากาศรอ้นจัด

ชว่งฤดูรอ้นและสาธารณูปโภคทีข่าดแคลนบรเิวณก่อสรา้งท าใหเ้กดิความยากล าบาก แมก้ระนัน้ กลุ่ม

บรษัิทซกิซ ์คอมพานีสส์่งมอบเขื่อนใหร้ัฐบาลในวันที ่1 มีนาคม ค.ศ. 1936 เกนิก าหนดเดมิถงึ 2 ปี 

เขือ่นฮูเวอรฯ์ กกัน ้าจากทะเลสาบมีด้ ซ ึง่เป็นแหลง่กกัเก็บน ้าทีม่ปีรมิาตรมากทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิา เขือ่น



 

 

ตัง้อยู่บรเิวณใกลเ้มอืงโบลเดอร ์ซติ ีรัฐเนวาดา เมืองทีเ่ดมิสรา้งเพื่อใหค้นงานก่อสรา้งเขือ่นอาศัยราวๆ 

30 ไมล ์ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องลาส เวกสั เครือ่ง 

จ่ายกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนนี้สามารถสรา้งพลังงานใหส้าธารณูปโภคทัง้สาธารณะและส่วนตัวในรัฐ

เนวาดา แอรโิซนา และแคลฟิอรเ์นีย ทัง้หมด 

- หรอืใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ศูนยก์ารคา้ เอาทเ์ล็ท ภายในเมอืงมากมาย หรอื เลอืกเสีย่งโชค

ตามอธัยาศยั และในยามค ่าคนื ท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาส เวกัส โดยการเดนิเล่นที่ถนนสตรปิ 

(Strip) หรอืพบกบัการแสดงโชวข์องโรงแรมต่างๆ ซึง่แต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป ขึน้อยู่กับ

คอนเซ็ปทข์องโรงแรม 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Excalibur Hotel and Casino , Las Vegas หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

วนัทีห่า้ เมอืงลาส เวกสั - เมอืงบารส์โตว ์- บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงเฟรนโน  

              (B/-/D)   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบารส์โตว ์(Barstow) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองในรัฐ

แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศูนย์กลางการขนสง่ที่ส าคัญ มีทางหลวงหลายสายรวมถงึ 

Interstate 15 , Interstate 40 , California State Route 58 และ U.S. Route 66 รวมตัวอยู่ในเมือง 

เป็นทีต่ัง้ของสถานีรถไฟขนาดใหญ่ทีเ่ป็นของ  

น าท่านเดนิทางสู ่บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท (Barstow Tanger Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า ในราคาตรงจาก

โรงงาน อาทเิชน่ Polo Ralph Lauren , Coach , Ray Ban , Tommy Hilfiger , GAP , Guess , 

American Eagle Outfitters , Timberland , Banana Republic , Calvin Klein , Samsonite , Kipling 

และอืน่ๆอกีมากมาย 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเฟรสโน (Fresno) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมืองในรัฐ

แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนใหม่หมด รถเมล์

จอดป้ายตรงเวลา อาคารสงูสดุไม่เกนิ 20 ชัน้ จงึไม่บดบังทวิทัศน์ทีน่ี่ ในฐานะเมืองใหม่จงึมีความเป็น

เมอืงส าหรับมนุษยเ์ดนิดนิมากกว่าหุ่นยนต ์ในขณะทีช่าวลอส แองเจลสิ และชาวซาน ฟรานซสิโก ซึง่

มองชาวเมอืงเฟรสโน ทีอ่ยู่ระหว่างเมอืงทัง้สองนี้เป็นเรือ่งตลก และ คอ่นขา้งดแูคลนชาวเมอืงเฟรสโนว่า

รอ้นเหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มีชวี ิตกลางคืน ท่านจะไดส้ัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของชนบท

อเมรกิา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Fresno South , Fresno หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงเฟรนโน - เมอืงซาน ฟรานซสิโก - ยอดเขาทวนิพคี - เซเวน่ ซสิเตอร ์- พาเลซ ออฟ ไฟน ์

อารท์ - สะพานโกลเดน เกต - ถนนลอมบารด์ - ทา่เรอืเพยีร ์39 - ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟราน ซสิ

โก - เกาะอลัคาทรสั - ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ - ทา่อากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซสิโก เมอืง

ซาน ฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา    (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาน ฟรานซสิโก (San Francisco) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา มีประชากรประมาณ 808,976 คน ซึง่เป็นเมืองทีม่ีความ

หนาแน่นของประชากรเป็นอันดบัสองของประเทศ ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวซาน ฟรานซสิโก ชาวยุโรปกลุ่มแรก

ที่มาตัง้รกรากในซานฟรานฯ คือชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 เมืองมีชื่อว่า เซนต์ฟรานซสิ (St. 

Francis) ภายหลงัจากชว่งยุคตืน่ทองในปี ค.ศ. 1848 ท าใหป้ระชากรในซานฟรานฯเพิม่ข ึน้อย่างรวดเร็ว 

และเมอืงเตบิโตอย่างมาก ถงึแมว้่าซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผ่นดนิไหวและไฟไหมข้นาดใหญ่ในชว่ง

ปี ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลับฟ้ืนตัวไดอ้ย่างรวดเร็ว และไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่งในแถบ

ชายฝ่ังตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมรกิา ซานฟรานฯมลีกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นเขา และมชีายฝ่ังตดิกบั



 

 

มหาสมุทรแปซฟิิกเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่ และมชีาวเอเชยีอาศัยทีอ่่าวซานฟรานฯเป็นจ านวน

มาก 

 น าท่านเดนิทางสู ่ยอดเขาทวนิพคี (Twin Peak) จุดชมววิใจกลางเมืองซาน ฟรานซสิโก จากจุดนี้

ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา ผ่านชม เซเว่น ซสิเตอร ์(Seven 

Sisters) หรอื Painted Ladies มลีกัษณะเป็นบา้นเรือนเก่าแก่สไตลว์คิตอเรียน ตัง้เรียงรายกัน 7 หลัง 

อยู่รมิถนน Steiner Street ซึง่เป็นแนวชนั อยู่ระหว่างบา้นเลขที ่710–720 บา้นเรอืนเหลา่นี้โดดเด่นดว้ย

สสีันแบบพาสเทลสวยงามสะดุดทุกสายตาเมื่อแรกพบ ดา้นหนา้จะมีสนามเด็กเล่น ซึง่ชาวเมืองและ

นักทอ่งเทีย่วตา่งนยิมมาน่ังพักผ่อนกนับรเิวณนี้ในวันชว่งวันหยุด 

น าทา่น ผา่นชม พาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์ (Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตล์

วคิตอเรยีน ผสมผสานกบัศลิปวัฒนธรรมแบบอเมรกิา หนึง่ในสถานทีย่อดฮติที ่Hollywood นยิมมาถ่าย

ท าภาพยนตร ์และเป็นสถานที ่ทีช่าวอเมรกินันยิมมาถา่ย Pre Wedding กนัมากทีส่ดุ 

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคอื "ประตทูอง" ตอ้นรับ

ทกุทา่นทีม่จีุดมุ่งหมายมายังเมอืงซาน ฟรานซสิโก ท าสถติเิป็นสะพานแขวนแห่งแรกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

เป็นเสน้ทางสูอ่่าวซาน ฟรานซสิโกและเชือ่มระหว่างซานฟรานฯ กบั มารนิ เคาทต์ ีใชง้บประมาณในการ

สรา้ง 35 ลา้นดอลลารส์หัฐ เร ิม่กอ่สรา้งเมือ่วันที ่5 มกราคม 1933 อันเป็นชว่งสมัยของประธานาธบิดแีฟ

รงกนิ ด.ี รูสเวลต ์ม ีโจเซฟ สเตราส ์เป็นวศิวกร ฝากฝีมือบันทกึไวบ้นสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสี

แดงอมสม้ตามสสีญัลกัษณ์สขีองเมอืงซานฟรานฯ ทีจ่ะเปล่งแสงสะทอ้นเมื่อยามแสงอาทติยต์กกระทบ 

ความงามทางดา้นวิศวกรรมไดร้ับการยกย่องจากสมาคมวศิวกรพลเรือนอเมรกิันใหเ้ป็นหนึ่งใน 7 ส ิง่

มหัศจรรยข์องโลกจนท าใหก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซาน ฟรานซสิโกแห่งนี้ 

น าทา่น ผา่นชม ถนนลอมบารด์ (Lombard Street) เป็นถนนทีไ่ดช้ือ่ว่าคดเคีย้วทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

โลก ตัง้อยู่ระหว่าง Jones Street และ Hyde Street มลีกัษณะเป็นถนนทีค่ดเคีย้วแบบโคง้หักศอกอยู่บน

เนนิชนั มทีัง้หมด 8 โคง้ เป็นโคง้ชว่งสัน้ๆ และแคบมาก การเดนิรถจะเดนิรถทางเดยีว จากบนเนนิเขาลง

สูด่า้นลา่ง รอบขา้งของถนนเสน้นี้จะเป็นบา้นเรือนอันสวยหรูสไตลว์คิตอเรียน มีการประดับประดาถนน

ดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงามตามฤดูกาล โดยดา้นบนสดุของถนนเสน้นี้จะสามารถมองเห็นววิของอ่าว

ซาน ฟรานซสิโก , สะพานเบย ์และ คอยน์ ทาวเวอร ์ไดอ้ย่างสวยงาม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืเพยีร ์39 (Pier 39) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานฯ 

อยู่ตรงกลางระหว่าง สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย ์(Bay Bridge) เนื่อง

ดว้ยเมืองซานฟรานฯเป็นเมืองที่ตัง้อยู่ตดิกับมหาสมุทรแปซฟิิก ในอดีตจงึมีท่าเรือเพื่อขนส่งสนิคา้

มากมายโดยมตีวัเลขก ากบัตัง้แต่ Pier 1 ไปเรือ่ยๆ แตด่ว้ยเหตผุลทีท่า่เรอืเพยีร ์39 แห่งนี้ มชีือ่เสยีงโด่ง

ดังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากที่สุด อาจเป็นเพราะอยู่ในท าเลที่ตัง้ที่สวยงามเหมาะสม ท าให ้

ปัจจุบันเป็นย่านชอ้ปป้ิง และ รา้นอาหารตา่งๆมากมาย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

น าท่าน ล่องเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก ผา่นชม ความยิง่ใหญ่และสวยงามของ สะพานโกลเดน 

เกต (Golden Gate Bridge) จากมุมใกล ้และ มุมไกล ผา่นชม เกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะ

ทีเ่คยเป็นทีค่มุขงันักโทษอเมรกิาในอดตี ตัง้อยู่กลางทะเลบรเิวณรมิอ่าวซานฟรานฯ ใกลก้ันจะเป็น ฟิช

เชอรแ์มน วารฟ์ (Fisherman’s Wharf) หรือรูจ้ักกันในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็น

อ่าวซาน ฟรานซสิโก และ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ทีน่ี่จงึมีรา้นอาหารทะเลสดๆไว ้

รอตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วมากมาย  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซสิโก เมอืงซาน ฟรานซสิโก  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซสิโก เมอืงซาน ฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา - ทา่

อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง    

      (-/-/-) 
 

00.35 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการ

บนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX893 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง 45 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - ทา่อากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                                                                                                                                                    

 

07.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง ** เพือ่เปลีย่น

เครือ่ง **   

09.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX619 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 5 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.20 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทบัใจ 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ ี

เตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพ ิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วม

ต ัว๋ 

19-26 กมุภาพนัธ ์

2562 

19FEB CX616 BKK-HKG 06.30-

10.15 

19FEB CX884 HKG-LAX 12.45-

09.10 

25FEB CX893 SFO-HKG 00.35-

07.45+1 

26FEB CX619 HKG-BKK 09.10-

11.20 

72,999 72,999 72,999 12,999 
55,99

9 

19-26 มนีาคม 2562 

19MAR CX616 BKK-HKG 

06.30-10.15 

19MAR CX884 HKG-LAX 12.45-

10.10 

24MAR CX873 SFO-HKG 23.50-

06.00+2 

26MAR CX619 HKG-BKK 

09.10-11.20 

73,999 73,999 73,999 12,999 
56,99

9 

09-16 เมษายน 2562 

09APR CX616 BKK-HKG 06.40-

10.25 

09APR CX884 HKG-LAX 12.55-

10.50 

15APR CX851 SFO-HKG 01.00-

07.05+1 

16APR CX705 HKG-BKK 08.00-

10.05 

79,999 79,999 79,999 12,999 
62,99

9 

14-21 พฤษภาคม 

2562 

14MAY CX616 BKK-HKG 06.40-

10.25 

14MAY CX884 HKG-LAX 12.55-

10.50 

20MAY CX873 SFO-HKG 00.30-

06.10+1 

21MAY CX705 HKG-BKK 08.00-

10.05 

74,999 74,999 74,999 12,999 
57,99

9 

11-18 มถินุายน 2562 

11JUN CX616 BKK-HKG 06.40-

10.25 

11JUN CX884 HKG-LAX 12.55-

10.50 

17JUN CX873 SFO-HKG 00.30-

06.10+1 

18JUN CX705 HKG-BKK 08.00-

10.05 

74,999 74,999 74,999 12,999 
57,99

9 

   

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 25,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 

 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบัตรโดยสาร

ใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง ส ิง่ส าคัญก่อนออกบัตร

โดยสาร กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ว่าคณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ี 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักแตล่ะช ิน้ไม่เกนิ 23 กก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมีหอ้งพัก  3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกัน

เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนั

ละ 3 USD.) 

 คาทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 

(วนัละ 3 USD.) 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวน 

เป็นเงนิไทยประมาณ 1,480 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิ

มดัจ าคร ัง้แรก) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 30,000 บาท คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 

บาท รวมเป็น ทา่นละ 38,000 บาท (กรณีมวีซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 30,000 บาท) ภายใน 

3 วัน หลงัจากวันจอง ตวัอย่างเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความ

ประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ 

(Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ า

รายการจองเขา้มาตามล าดบั เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 



 

 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 31 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี

เชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์

วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ให ้

ถอืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง 

นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใด

อย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 

โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน 

หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบ

อ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 30-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ข ึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้

อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ

ทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้

จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุด

นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , 

หอ้งพักแบบหอ้งคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละ

ประเภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 



 

 

3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง 

(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าบรกิาร

เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิข ึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โดยสว่นใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มีลักษณะเป็นเตยีง

ใหญ่ 2  เตยีง (2 Queen Bed) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2 

เตยีง (2 Queen Bed) เชน่กัน ไม่มีเตยีงเสรมิดว้ยเงื่อนไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข ึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยสว่นใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักทีห่า้มสบูบุหรี่ (Non Smoking Room) โดย

ทางโรงแรมจะตดิตัง้อุปกรณ์ดกัจับควันไวใ้นหอ้ง กรณีทีม่กีารลกัลอบสบูบุหรีใ่นหอ้งพัก และ ถกูตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้

พักจ าเป็นตอ้งช าระคา่ปรับกบัโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรยีญดอลลา่หส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ตอ่ครัง้ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ทีท่า่นควรทราบ 
1. การยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จ าเป็นตอ้งด าเนนิการตรงกับสถานทูตอเมรกิาประจ าประเทศไทย 

เทา่นัน้ (ยังไม่ผ่านตวัแทนรับยืน่) โดยสถานทตูมทีี ่เชยีงใหม่ และ กรุงเทพฯ ทา่นตอ้งการยืน่และสมัภาษณ์ทีใ่ด ให ้

แจง้ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์กรณีด าเนนิการแลว้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลง จ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและ

คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

2. สถานทตูสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วสมัภาษณ์ชว่งเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เท่านัน้ 

สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวช่วงเวลาบ่าย กรณีที่ท่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวัน และ เวลาใดบา้ง 

กรุณาแจง้กบัเจา้หนา้ที ่ตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทวัร ์(ผูส้มัครทกุทา่นจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูดว้ยตนเองทุก

กรณี) 

3. ส าหรับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา ไม่มีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยื่น

เอกสาร และ สมัภาษณ์ เป็นครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ และสถานทูตจะ

พจิารณาวซีา่ใหเ้ป็นรายบุคคล 

4. กรณีทีท่า่นตอ้งการยืน่วซีา่เร็วทีส่ดุ และคณะยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) สามารถ

ท าไดโ้ดยใหท้า่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอรม์

กรอกเพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางหนา้แรก แจง้ชว่งวัน เวลา ทีท่่าน

สะดวกไปสมัภาษณ์กบัทางเจา้หนา้ที ่หลังจากช าระเงนิประมาณ 10 วันท าการ เจา้หนา้ทีแ่ผนกวีซ่าจะตอิต่อกลับ

เพือ่ใหท้า่นเลอืกควินัดหมายตามวัน และ เวลาทีท่่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไม่สามารถออก

เดนิทางได ้(ยังมีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) ทางบรษัิทจะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและ

คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหท้่านได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ไม่ว่าท่านจะไดร้ับอนุมัตวิีซ่าอายุ

เท่าไหร่ก็ตาม เชน่ ท่านจองคณะเดนิทางวันที ่1-9 ต.ค. และท่านยืนยันจะยื่นวีซ่าก่อนคณะคอนเฟิรม์ แต่เมื่อถงึ

ก าหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดนิทางได ้และทา่นไดร้ับอนุมัตวิซีา่เพยีง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช ่10 

ปี) น่ันหมายถงึทา่นจ าเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม่ และ มคีา่ใชจ้่ายใหม่อกีครัง้ เป็นตน้  

5. การอนุมัตวิซีา่ไม่สามารถการันตไีด ้ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ โดยสถานทตูจะพจิารณาเป็นรายบุคคล 

ไม่สามารถยนืยันไดว้่าทกุทา่นจะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี  

6. กรณีตอ้งการเลือ่นการนัดสมัภาษณ์วซีา่ เนื่องจากตดิธุระเร่งดว่นกะทนัหัน สามารถท าได ้1 ครัง้ และ ตอ้งด าเนนิการ

กอ่นถงึวันนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีจ่ะมาถงึ 5 วันท าการ เทา่นัน้ นอกเหนือจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่าน

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

7. หลงัจากสมัภาษณ์วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ สถานทตูจะเก็บรักษาเลม่หนังสอืเดนิทางของทา่นไวท้ีส่ถานทตูประมาณ 7 วัน 

ท าการ และสง่กลบัคนืใหท้า่นทางไปรษณีย ์ดงันัน้ ทา่นจ าเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยู่ปัจจุบันใหช้ดัเจน เพราะหากทีอ่ยู่ไม่

ชดัเจนเลม่หนังสอืเดนิทางทีส่ถานทตูสง่คนืทา่น อาจตอ้งถูกสง่กลับเขา้ไปยังสถานทูตตามเดมิ และจ าเป็นจะตอ้ง

สง่อีเมล (เท่านั้น ไม่มีบรกิารโทรศัพทต์ดิต่อ) แจง้ความประสงค ์และ ยืนยันตัวตนต่อสถานทูตซึง่อาจจะตอ้งใช ้



 

 

ระยะเวลาทัง้หมด 30 วันท าการเป็นอย่างนอ้ย โดยสถานทตูจะนัดวัน และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเลม่หนังสอืเดนิทางดว้ย

ตวัผูส้มัครเองอกีครัง้ทางอเีมล 

8. กรณีที่ผูส้มัครตอ้งการยืมหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้หรือ จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ระหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรียมหลักฐานส าคัญทีย่ืนยันไดว้่าท่านจ าเป็นจะตอ้งใช ้

หนังสอืเดนิทางจรงิๆ ใหท้างสถานทูตพจิารณาในวันสัมภาษณ์ทันทีเท่านั้น หากยื่นไปแลว้ และ ออกมาจาก

สถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอคนืเล่มหนังสอืเดนิทางกระทันหันได ้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลยพนิิจ

ของสถานทตูเทา่นัน้  

9. ทีผ่่านมาโดยสว่นใหญ่สถานทูตจะอนุมัตวิีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิาใหส้ าหรับท่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทาง

ไทย วซีา่มอีายุ 10 ปี (แตส่ามารถพ านักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามดา่นตรวจคนเขา้เมืองก าหนดเท่านัน้ ไม่

เกนิ 3 หรอื 6 เดอืน) แตต่ัง้แต่ มกราคม 2561 ทีผ่่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพจิารณาอายุวีซ่าให ้

เป็นรายบุคคล ไม่สามารถยนืยันไดว้่าจะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี ทกุทา่น อาจไดพ้อดรีะยะเวลาชว่งทีต่อ้งการจะเดนิทางก็

เกดิข ึน้ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิข ึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่

ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เด ินทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่า

ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุน

สงูข ึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่

เหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิชน่ วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิทา่นัน้ 



 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีท่างบรษัิทสง่ให ้ให้

ละเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได  ้

- ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง คงเหลอือายุใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่ง

นอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง) 

- ส าเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทกุประเภท (ถา้เคยม)ี 

- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ , เปลีย่นนามสกลุ , ทะเบยีนสมรส , ทะเบยีนหย่า  (ถา้ม)ี 

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาสง่ส าเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไม่จ าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบับจรงิมา 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณก์บัเจา้หนา้ทีข่องสถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี ตามวนั เวลาทีส่ถานทตูนดัหมายเทา่น ัน้ และ โปรด

แตง่กายดว้ยชุดสุภาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไม่จ าเป็นตอ้งถา่ยส าเนา  

เพือ่แสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ ์ดงันี ้

1. หนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ คงเหลอือายุใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนั

เดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ (กรณีทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหเ้ตรียม

มาแสดงดว้ย) 

2. รูปถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น ิว้ ขนาดเทา่กนัทกุดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจตัรุัส เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงั

รปูตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่น ัน้  

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรปูถา่ย ท ัง้นีอ้ยูท่ ีดุ่ลยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแว่นสายตา 

- หา้มสวมเครือ่งประดบั 

- รูปถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน  

- ไม่เป็นรูปเดยีวกนักบัวซีา่ทีเ่คยไดร้ับแมจ้ะยังไม่เกนิ 6 เดอืน ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถา่ยใหม ่

- หา้มถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ไม่สามารถใชไ้ด ้

3. บัตรประชาชน  

4. ทะเบยีนบา้น 

5. ทะเบยีนสมรส กรณีเพศหญงิ หากมหีลกัฐานการเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญั

มาดว้ย 

6. ทะเบยีนหย่า กรณีเพศหญงิ หากหยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสาร

ใบส าคญัมาดว้ย 

7. ใบมรณะบัตร สาม/ีภรรยา เพือ่ยนืยนัสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 

8. สตูบิัตร กรณีเด็กมอีายุต า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  

9. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสาร

เพิม่เตมิดงันี้  



 

 

- เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอื

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู่ และใหร้ะบวุ่า ยนิยอม

ใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครวั บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่า

การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู่ และใหร้ะบวุ่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบั

ครอบครัว มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่า

การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู่ และใหร้ะบวุ่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบั

ครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จ าเป็นตอ้งมหีลกัฐานการรบัรองว่าเด็กอยู่ภายใต ้

การปกครองของผูนั้น้ เชน่ ส าเนาใบหย่า พรอ้มทัง้บันทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผูร้ับผดิชอบเด็ก บันทกึสลกัหลกั

ใบหย่า  

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้ืน่ จ าเป็นตอ้งมหีลกัฐานรบัรองว่าเด็กอยู่ภายใต ้การดแูลของผูนั้น้ เชน่ 

หนังสอืรับรองบุตรบุญธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ์ บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณ์พรอ้มเด็กดว้ยทกุกรณี 

10. หลกัฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ หัวจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุสถานทตู / 

ประเทศ และพเีรยีดวนัทีจ่ะเดนิทาง) แคย่นืยันต าแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเทา่นัน้ หาก

ตอ้งการระบุ จะตอ้งระบุใหถ้กูตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้อายุไมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผู ้

เดนิทาง จะตอ้งออกมาแลว้อายุไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่วซี่า 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณิชย ์ทีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายค าส ัง่เกษยีณอายุราชการ 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบุยนืยันสถานะว่าเป็นนักเรยีน หรอื 

นักศกึษา จรงิ และ ก าลงัศกึษาอยูร่ะดบัชัน้ใด ปีใด  

11. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูพจิารณาเฉพาะบัญชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอื

ในบัญช ีไม่ต า่กว่า 1 แสนบาท โดย ใชส้มดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปใน

วันสมัภาษณ์ เกีย่วกบับัญชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นจ าเป็นตอ้งเตรยีมบัญชอีอมทรัพย ์

(Saving) เป็นหลกัเทา่นัน้  

สามารถใช ้สมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การท ารายการยอ้นหลงั

ไป 6 เดอืน ทกุเดอืน หากขา้มเดอืนใดเดอืนหนึง่ไปในสมุด หรอืมรีายการไม่ครบเนื่องจากไมไ่ดอ้ัพเดทนาน 

จ าเป็นตอ้งขอ สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอายุ อายุ 70 ปีข ึน้ไป จ าเป็นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบวุ่า 

“สขุภาพรา่งกายแข็งแรง สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพส าหรับผูส้งูอายุ

โดยเฉพาะ ส าหรับผูส้งูอายุในกรณีนี้ทางสถานทตูฯ อาจตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิข ึน้อยู่ในดลุยพนิจิ

ของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมกีารขอเรยีกดหูนังสอืเดนิทางของทา่น หลงัจากทีค่ณะเดนิทางกลบัมาแลว้ ซึง่

อาจจะท าใหเ้กดิความไม่สะดวกแกท่า่นได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกในสว่นนี ้และโปรดปฏบิัตติาม 

เพือ่การขอวซีา่ในครัง้ตอ่ไป 

14. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นัน้ ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของทางสถานทตู ซึง่ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่ี

เอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยังประเทศทีร่ะบุเทา่นัน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซีา่ 

ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ จ าเป็นตอ้งช าระ

คา่บรกิาร และ คา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 

 

 



 

 

หลงัเขา้รบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7 วนัท าการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถกูสง่คนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว ้

 

 

 
ตวัอยา่งรูปถา่ยเพือ่ย ืน่ขอวซี่า U.S.A. 

 

 
 

สถานทีต่ ัง้ สถานทตูอเมรกิา กรงุเทพฯ ประจ าประเทศไทย 
ต ัง้อยู ่ถนนวทิยุ ฝั่งเดยีวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ ์เพือ่เขา้สู่

ถนนวทิยุ เดนิผา่นโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึ

สะพานลอย สถานทตูจะอยูห่นา้สะพานลอยแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑตูอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิาเพือ่สมัภาษณ์วซีา่  

หากทา่นน าส ิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 

• อุปกรณ์ทีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอือุปกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทป

เสยีง/วดิโีอเทป แผ่นซดี ีMP3 แผ่นดสิก ์แลบ็ท็อป หรอือุปกรณ์เลน่เพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหลข่นาดใหญ่หรอืกระเป๋าสตางค ์

• กระเป๋าถอืขนาดใหญ่และกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลงัขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มัครสามารถ

ถอืกระเป๋าใสใสเ่อกสารทีจ่ าเป็นส าหรับการสมัภาษณ์วซีา่ไดเ้ทา่นัน้ 

• อาหารทกุประเภท (มจีุดจ าหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารว่างดา้นในสถานทตู) 

• ซองจดหมายหรอืหบีห่อทีม่กีารปิดผนกึ 

• บุหรี ่/ ซกิาร ์/ กลอ่งไมข้ดีไฟ / ไฟแชก็ 

• ของมคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 

• อาวุธหรอืวัตถรุะเบดิทกุชนดิ 

รายการทีก่ลา่วมาขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้ อาจมสี ิง่ของอืน่ๆทีห่า้มน าเขา้สถานทตูอกี ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั นอกจากโทรศพัทม์อืถอืหนึง่เครือ่งทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้ สถานทตูอเมรกิาจะไม่รับฝาก

สิง่ของตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ทา่นจะตอ้งด าเนนิการจัดเก็บส ิง่ของเหลา่นัน้ดว้ยวธิอีืน่กอ่นเขา้ไปในสถานทตู 

 

ผูต้ดิตอ่สถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดร้ับการตรวจรกัษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ทา่น

สามารถฝากโทรศพัทม์อืถอื 1 เครือ่ง ไวก้บัเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภยัทีห่นา้ประต ูแตส่ถานทตูฯและพนักงานรักษา

ความปลอดภยัจะไม่รับผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความเสยีหายใดๆทีเ่กดิข ึน้กบัโทรศพัทม์อืถอืของทา่นในขณะที่

ฝากไวก้บัพนักงานรกัษาความปลอดภยั ทา่นไม่สามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามทีนั่ดหมายไว ้หากน าส ิง่ของดงัตอ่ไปนี้

มาดว้ย 

 

ค าแนะน า 
เอกสารทีท่า่นตอ้งยืน่ในวันสมัภาษณ์มดีงันี้  

1. ใบยนืยันนัดสมัภาษณ์  

2. ใบยนืยันแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอืเดนิทางทัง้เลม่ปัจจุบนัและเลม่เดมิทัง้หมดทีท่า่นเคยม ี

4. รูปถา่ยส าหรับท าวซีา่ขนาด 2 x 2 นิว้ 2 ใบ พืน้หลงัสขีาว  

5. โดยเฉพาะทา่นทีส่มัครวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ทา่นควรจะเตรยีมหลกัฐานการเงนิส าหรับการเดนิทางของทา่นมา

ดว้ย 

6. ทา่นควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของทา่นในชว่งเวลาทีท่า่นพ านักในสหรัฐฯและหลงัจากทีท่า่นเดนิทางกลบัสู่

ประเทศไทยแลว้ 

7. ผูส้มัครกรุณามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสมัภาษณ์เทา่นัน้ 

 


