
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืง

ฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาต ิลอส แอนเจอลสิ เมืองลอส แอนเจลสิ ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา - เมอืงลอส แอนเจลสิ - เบเวอรร์ ี ่ฮลิลส์ - ฮอลลวีดู บูเลอวารด์ - มวิสคิ เซ็นเตอร ์- ไชนา่ ทาวน ์

แอลเอ     (-/-/D) 

03.30 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์M สายการบนิ Cathay Pacific Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ

คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้ม

กอ่นออกเดนิทาง 

06.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ Cathay 

Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX616 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

10.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

12.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตลิอส แอนเจลสิ เมอืงลอส แอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสาย

การบนิ 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 าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลอส แอนเจลสิ (Los Angeles) เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืทีรู่จั้กใน

ชือ่ แอลเอ (L.A.) เป็นเมอืงใหญ่ทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมรกิา และเป็นหนึ่งในศูนยก์ลาง

ทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการบันเทงิ และเริม่ตัง้เป็นเมอืงเมือ่วันที ่4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอส 

แอนเจลสิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่กีารปะปนของวัฒนธรรมมากทีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชือ่

ชาตโิดยเฉพาะชาวเอเชยี และ อเมรกิาใต ้เนื่องจากลักษณะของอากาศทีอ่บอุน่สบาย และลักษณะการเป็นอยูต่า่งๆ ชือ่

เมอืงลอส แอนเจลสิ (Los Angeles) มาจากค าว่า โลส อังเคเลส ในภาษาสเปน หมายถงึ ทตูสวรรคห์ลายองค ์เป็นรูป

พหพูจน์ของค าวา่ el ángel ซึง่เป็นเพศชาย ชือ่เมอืงจงึมคีวามหมายวา่ "เมอืงแหง่ทตูสวรรค"์ ลอส แอนเจลสิไดเ้ป็นที่

รูจั้กในฐานะเป็นทีต่ัง้ของฮอลลวีูด และปลายทางของถนนสายประวัตศิาสตร์ คอืทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 

66) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เบเวอรี ่ฮ ิลลส์ (Beverly Hills) หากพูดถึงย่านเบเวอรี่ ฮลิล์ส หลายคนคงจนิตนาการภาพ

บรรยากาศอันหรูหราไฮโซ ไลฟ์สไตลลข์องสังคมชัน้สงูข ึน้มาเป็นล าดับแรก แมก้ระท่ังเจา้รหัสไปรษณียข์องทีน่ี่คอื 

"90210" ยังถูกน าเอาไปใชเ้ป็นชือ่ซรีีย่ย์อดฮติของประเทศอเมรกิาอกีดว้ย ทีส่ าคัญทีส่ดุยา่นนี้ไดช้ ือ่วา่เป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงทีเ่หลา่ดาราชือ่ดังมักมาเป็นประจ า แทบจะเดนิกระทบไหลก่ันไดเ้ลยทเีดยีว 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ฮอลลวีูด บูเลอวารด์ (Hollywood Boulevard) ไม่มใีครไม่รูจั้กฮอลลวีูดแห่งนี้ สถานที่อันมี

ชือ่เสยีงทางดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแหล่งบันเทงิเป็นจ านวนมาก มถีนนสายหลัก 3 แห่ง ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่

ไดม้าทีน่ี้ ไดแ้ก่ ถนนซันเซ็ท (Sun Set Street) ทีค่ลาคล ่าไปดว้ยคลับ และแหล่งบันเทงิยามค ่าคนื ถนนฮอลลวีูด ม ี

ฮอลลวีดู วอลก์ ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึง่เป็นถนนทีด่าราระดับฮอลลวีดูเป็นจ านวนมาก ไดป้ระทับ

รอยมือและรอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนนแห่งนี้ และถนนเมลโรส (Melrose Avenue) สวรรค์ของนักชอ้ปป้ิงทั ้งหลาย 

นอกจากนี้ ก็ไมค่วรพลาดกับ โกดัก เธยีรเ์ตอร ์สถานทีจั่ดการประกาศรางวัลออสการท์กุปี 

 น าทา่น ผา่นชม มวิสคิ เซ็นเตอร ์(Music Center for the Performing Arts) ศนูยร์วมแรงบันดาลใจและความ

บันเทงิทีส่ าคัญของเมอืงแอลเอ ซึง่ทกุๆปีนัน้มวิสคิ เซ็นเตอร ์แหง่นี้จะเป็นสถานที่ๆ  จะถูกน ามาใชจั้ดงานศลิปะ บันเทงิ

ต่างๆ และจะมีคนมากกว่า 2 ลา้นคนมาเขา้ชม โดยจะมีงานใหญ่ๆ 4 งาน ไดแ้ก่ Disney Concert Hall , Dorothy 

Chandler Pavilion , Ahmanson Theater and Mark Taper Forum ทัง้นี้ ทีน่ี้ยังเป็นผูบ้รจิาคส าคัญใหก้ับสถานทีจั่ด

งานทางดา้นวัฒนธรรมของลอส แอนเจลสิ เพือ่เป็นการแสดงความชืน่ชมและอทุศิใหก้ับศลิปินผูม้มีากความสามารถ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ไชนา่ ทาวน ์แอลเอ (China Town L.A.) ทีม่กีระจายไปท่ัวทกุมมุโลกส าหรับไชน่า ทาวน์ แหล่ง

ชมุชนชาวจนีทีด่แูสนจะธรรมดาและเรยีบง่าย แตม่เีสน่หช์วนหลงใหล ซึง่ส ิง่ทีท่ าใหไ้ชน่า ทาวน์ดนู่าสนใจนัน้ ก็คงเป็น

เรือ่งของวัฒนธรรม ความเป็นอยู ่การคา้ รา้นอาหาร ยาสมุนไพร และการรักษาโรคแบบดัง้เดมิ เรื่อยไปจนถงึเรือ่งการ

เป็นผูผ้ลติทีส่ าคัญ และสิง่ทีท่ าใหไ้ชน่า ทาวน์ แอลเอ เป็นทีรู่จั้กอกีเหตผุลหนึง่คอื เป็นฉากในหนังดังหลายเรือ่ง 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 - ยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ฮอลลวีูด            

(B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

แอนเจลสิ เคยเป็นเมอืงทีอ่ยูภ่ายใตก้ารปกครองของสเปน เม็กซโิก และสหรัฐอเมรกิา นอกจากนี้ ยังมสีถาปัตยกรรมที่

เลา่เรือ่งราวทางประวัตศิาสตรอ์ันสวยงามอยูม่ากมาย ทีจ่ะพาคณุยอ้นกลับไปสัมผัสเรือ่งราวในอดตี  

 น าทา่นเดนิทางสู ่กรฟิฟิธ พารค์ (Griffith Park) เป็นจดุชมววิตัง้อยูบ่นเชงิเขาฝ่ังซา้ยของภูเขาฮอลลวีดู ทีน่ี่ทา่น

จะไดช้มววิดาวน์ทาวน์ของฮอลลีวูดและมหาสมุทรแปซฟิิกรอบดา้นแบบ 360 องศา บนเชงิเขานี้ยังมหีอดูดาวสุด



 

 

ยิง่ใหญ่ทีเ่กดิจากแรงบันดาลใจของ Griffith J. Griffith ทีอ่ยากใหค้นธรรมดาๆอยา่งเราไดเ้ห็นจักรวาล เขายังเป็นคน

ส าคัญทีบ่รจิาคพืน้ทีส่ว่นตัวบนเขาแหง่นี้ใหก้ับรัฐเพือ่สรา้งสถานทีแ่หง่นี้ข ึน้มา 

 น าท่านเดนิทางสู่ ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ฮอลลวีูด (Universal Studios Hollywood) ในเนื้อทีก่ว่า 1,000 ไร่ 

ทา่นจะไดช้มเบือ้งหลังเทคนคิและขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตรอ์ยา่งละเอยีด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ช ้

ในการถ่ายท าจรงิของภาพยนตร์ทีโ่ด่งดังเรื่องต่างๆ เชน่ คงิคอง จอวส ์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรือนทีใ่ชใ้นการถ่ายท า

ภาพยนตรเ์รือ่งดังจากฮอลลวีูด ตืน่เตน้และสนุกสนานผจญภัยเครือ่งเลน่ทันสมัยในโซนต่างๆมากมาย เชน่ Back To 

Future , Jurassic Park , Terminator เป็นตน้ สนุกกับเครื่องเล่น และ โซนใหม่ ที่เป็นไฮไลทส์ าคัญคอื เดอะ วซิ

ซารด์ เวริล์ ออฟ แฮรี ่พ็อตเตอร ์(The Wizarding World of Harry Potter) ผูท้ี่ช ืน่ชอบภาพยนต์เรื่องแฮรี ่

พ็อตเตอร ์ไมค่วรพลาด ทีจ่ะท าใหท้า่นรูส้กึเหมอืนอยูใ่นดนิแดนแหง่เวทมนตจ์รงิๆ  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ 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 าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงลาส เวกสั (Las Vegas) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมอืงในรัฐเนวาดา้ (Nevada) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นสถานทีท่ี่ชาวอเมรกิันและคนทั่วโลกใหฉ้ายาว่าเมอืงแห่งบาป (Sin City) ลาส เวกัสเป็น

สถานทีท่ีม่ลีักษณะพเิศษ เพราะเมอืงทัง้เมอืงเจรญิเตบิโตขึน้มาจากความกา้วหนา้ของกจิการ ธุรกจิ “การพนัน” เป็น

แรงดงึดดูหลักใหนั้กทอ่งเทีย่วหลั่งไหลเขา้มา ตอ่มาก็ไดพั้ฒนาไปสูบ่รกิาร ธุรกจิ ใกลเ้คยีง ไดแ้ก ่โรงแรม ศนูยแ์สดง

สนิคา้ ศูนยป์ระชมุ รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆมากมาย ซึง่ลว้นแลว้แต่มีความหรูหราอลังการและขนาดใหญ่

มากกวา่ทีใ่ดในโลก จะหาไดค้อ่นขา้งยากทีจ่ะมบีอ่นคาสโินและโรงแรมมารวมตัวกันอยา่งแน่นหนาทา่มกลางภเูขาและ

ทะเลทราย  

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

ขนาดใหญ่ 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 าทา่น ผา่นชม ความสวยงามตระการตา การประชนัป้ายไฟ ป้ายโฆษณา รา้นคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ

มากมายเรยีงรายกัน รวมไปถงึโรงแรมและคาสโิน โดยรอบของ เมอืงลาสเวกัสบน ถนนสตรปิ (Strip Road) ยามค า่

คนื อสิระใหท้า่นเลอืกชม น ้าพุเตน้ระบ าประกอบดนตรทีีด่า้นหนา้ของโรงแรมเบลลาจโิอ (Bellagio) , โชวโ์จรสลัด 

(Treasure Island) , เวนิสจ าลองและน ้าพุเทยีมแห่งโรงแรมเวเนเชีย่น (Venetian Hotel) ที่ภายในโรงแรมตกแต่ง

เพดานโดยการวาดเป็นลายทอ้งฟ้าคลา้ยการเนรมติและมลี าคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม , ชมความสวยงามของ

โรงแรมและคาสโินระดับหา้ดาวแหง่เมอืงลาส เวกัส ทีโ่รงแรมเดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรือ ศกึษากล

ยทุธพ์รอ้มลองเสีย่งโชคกบัเกมสพ์นันในรูปแบบตา่งๆ ตามสไตลทท์ีค่ณุถนัด เชน่ แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชนี รูเล็ต เป็น

ตน้ โดยทัง้หมดนี้ สามารถเดนิถงึกันไดเ้พราะตัง้อยูบ่นถนนเสน้เดยีวกันทัง้หมด คอื ถนนสตรปิ (Strip) ทีเ่ป็นถนนสาย

หลักของเมอืงลาส เวกัสแหง่นี้ ** กฏหมายในประเทศสหรฐัอเมรกิา หา้มเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี เลน่การพนนั 

หรอื คาสโินโดยเด็ดขาด กรณุาปฏบิตัติามกฎโดยเครง่ครดั ** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ 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) 

- ท่านสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจทวัร ์เสรมิ เพื่อท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาตแิกรนด ์แคนยอน (Grand 

Canyon National Park) ** แพ็คเกจโดยรถโค้ช ราคาประมาณ 180 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) 

แพ็คเกจโดยเฮลคิอปเตอรเ์พือ่ชมแกรนด ์แคนยอน จากมมุสูง ราคาประมาณ 300 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั 

(USD.) กรณุาแจง้กบัหวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั กอ่นถงึวนัเดนิทางไปแกรนด ์แคนยอน และจ าเป็น

จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางรว่มเฮลคิอปเตอรล์ าเดยีวกนั 6-8 ทา่น ข ึน้อยูก่บัเฮลคิอปเตอรล์ าทีว่า่งอยู ่และ หวัหนา้ทวัร ์

อาจไมส่ามารถรว่มเดนิทางเพือ่ดแูลคณะได ้โดยหวัหนา้ทวัรจ์ะตอ้งดูแลคณะสว่นมากกอ่น (คณะใหญ)่ จะ

รวมบรกิารรถรบัสง่ไปยงัจุดเขา้อุทยาน ราคา และ รายละเอียด เง ือ่นไข อาจมกีารเปลีย่นแปลง กรุณา

ตรวจสอบก่อนทุกคร ัง้ ส าหรบัท่านทีซ่ ือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมินี ้** เพื่อชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิีย่ ิง่ใหญ่

แหง่หนึง่ของโลก ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

1979 อุทยานแห่งชาตแิกรนด ์แคนยอน ถูกคน้พบเมือ่ปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดยีวกับที่อเมรกิาประกาศเอกราชจาก

อังกฤษ เกดิข ึน้โดยอทิธิพลของแม่น ้ าโคโลราโดไหลผ่านที่ราบสูง ท าใหเ้กดิการสกึกร่อนพังทลายของหนิเป็น

ระยะเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ตอ่มาพืน้โลกเริม่ยกตัวสงูข ึน้ อันเนื่องมาจากแรงดันและความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้ื้น



 

 

โลก ท าใหเ้กดิการเปลีย่นรูปและกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดนิท าใหท้างทีล่ าธาร

ไหลผ่านมคีวามลาดชนัและน ้าไหลแรงมากขึน้ พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกดิการกัดเซาะลกึลงไปทลีะนอ้ยๆใน

เปลอืกโลก วัดจากขอบลงไปถงึกน้หุบเหวกว่า 1 ไมล ์ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลกึกว่าสองเท่าของความหนา

ของเปลอืกโลก ก่อใหเ้กดิหนิแกรนิตและหนิชัน้แบบต่างๆ พื้นดนิทีเ่ป็นหนิทรายถูกน ้าและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลกึ 

สลับซับซอ้น สงู ต า่ นานนับลา้นปี เหลา่นี้กอ่ใหเ้กดิความงดงาม และ ความน่าอัศจรรย ์ทางธรรมชาตขิ ึน้ทีน่ี่ ** กรณี

ทีท่า่นซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิ เพือ่ทอ่งเทีย่ว อุทยานแหง่ชาตแิกรนด ์แคนยอน ** เดนิบน สกาย วอลค์ (Sky 

Walk) ** บรเิวณนีท้า่นจ าเป็นตอ้งฝากของไวท้ีช่อ่งบรกิาร (ล็อคเกอร)์ ทีท่างอุทยานฯเตรยีมไวร้องรบั รวม

ไปถงึโทรศพัทม์อืถอื และ กลอ้งถ่ายภาพ กรณีที่ตอ้งการถ่ายภาพ จะมบีรกิารของอุทยานฯโดยสามารถ

เลอืกซือ้เฉพาะภาพทีท่า่นชืน่ชอบได ้** ซึง่เป็นกระจกแกว้รูปตัวย ูยืน่ออกมาจากหนา้ผา เหมอืนทา่นไดเ้ดนิอยูบ่น

อากาศซึง่บรเิวณนี้จะสงูจากพืน้แมน่ ้าประมาณ 1,200 เมตร 

** กรณีทีท่่านซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิ เพือ่ทอ่งเทีย่ว อุทยานแหง่ชาตแิกรนด ์แคนยอน ** น าท่าน ผา่นชม 

เขือ่นฮูเวอร ์หรอื ฮูเวอร ์แดม (Hoover Dam) และรูจั้กในชือ่ โบลเดอร ์แดม (Boulder Dam) หรอืเขือ่นหนิยักษ์ 

เป็นเขือ่นคอนกรีตรูปโคง้กึง่ถ่วงน ้าหนัก (Arch-Gravity Dam) ในบรเิวณแบล็ก แคนยอนของแม่น ้ าโคโลราโด บน

ชายแดนของรัฐแอรโิซนาและรัฐเนวาดา เขือ่นสรา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ. 1931-1936 ระหวา่งชว่งภาวะเศรษฐกจิตกต า่ครัง้

ใหญ่และเปิดใชง้านวันที ่30 กันยายน ค.ศ. 1935 โดยประธานาธบิดแีฟรงคลนิ ด.ี รูสเวลต ์การกอ่สรา้งเกดิจากความ

พยายามของคนงานมากกว่า 1,000 คน และคร่าชีวติคนไปมากกว่า 100 คน มีขอ้ถกเถียงว่าชื่อเขื่อนตั ้งตาม

ประธานาธบิดเีฮอรเ์บริต์ ฮเูวอร ์ตัง้แตร่าว ค.ศ. 1900 มกีารส ารวจความเป็นไปไดท้ีจ่ะรองรับเขือ่นทีค่วบคมุอทุกภัย ท า

การชลประทาน และผลติไฟฟ้าพลังน ้าทีแ่บล็ก แคนยอนและบรเิวณรอบๆ โบลเดอร ์แคนยอน ใน ค.ศ. 1928 คองเกรส

อนุมัตโิครงการ การประมลูเพือ่สรา้งเขือ่นไดรั้บการสนับสนุนจากกลุม่บรษัิทเรยีกวา่ ซกิซ ์คอมพานีส ์(Six Companies, 

Inc.) เริม่สรา้งเขือ่นในตน้ปี ค.ศ. 1931 โครงสรา้งคอนกรตีขนาดใหญ่นี้ยังไมเ่คยมกีารสรา้งมาก่อน และเทคนิคการ

สรา้งบางเทคนคิยังไมไ่ดรั้บการพสิูจน์ อากาศรอ้นจัดชว่งฤดรูอ้นและสาธารณูปโภคทีข่าดแคลนบรเิวณก่อสรา้งท าให ้

เกดิความยากล าบาก แมก้ระนัน้ กลุ่มบรษัิทซกิซ ์คอมพานีสส์่งมอบเขือ่นใหรั้ฐบาลในวันที ่1 มนีาคม ค.ศ. 1936 เกนิ

ก าหนดเดมิถงึ 2 ปี เขือ่นฮเูวอรฯ์ กักน ้าจากทะเลสาบมีด้ ซึง่เป็นแหลง่กักเก็บน ้าทีม่ปีรมิาตรมากทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิา 

เขือ่นตัง้อยู่บรเิวณใกลเ้มอืงโบลเดอร ์ซติ ีรัฐเนวาดา เมอืงทีเ่ดมิสรา้งเพือ่ใหค้นงานก่อสรา้งเขือ่นอาศัยราวๆ 30 ไมล ์

ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องลาส เวกัส เครือ่ง 

จา่ยกระแสไฟฟ้าจากเขือ่นนี้สามารถสรา้งพลังงานใหส้าธารณูปโภคทัง้สาธารณะและส่วนตัวในรัฐเนวาดา แอรโิซนา 

และแคลฟิอรเ์นีย ทัง้หมด 

- หรอืใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ศนูยก์ารคา้ เอาทเ์ล็ท ภายในเมอืงมากมาย หรอื เลอืกเสีย่งโชคตามอธัยาศยั 

และในยามค า่คนื ทา่นสามารถทอ่งราตรเีมอืงลาส เวกัส โดยการเดนิเลน่ทีถ่นนสตรปิ (Strip) หรอืพบกับการแสดงโชว์

ของโรงแรมตา่งๆ ซึง่แตล่ะโรงแรม ก็จะแตกตา่งกันออกไป ขึน้อยูก่ับคอนเซ็ปทข์องโรงแรม 

** 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 าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงบารส์โตว ์(Barstow) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่ส าคัญ  มีทางหลวงหลายสายรวมถึง Interstate 15 , Interstate 40 , 

California State Route 58 และ U.S. Route 66 รวมตัวอยูใ่นเมอืง เป็นทีต่ัง้ของสถานีรถไฟขนาดใหญ่ทีเ่ป็นของ  

น าท่านเดนิทางสู่ บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท  (Barstow Tanger Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชั่วโมง 30 นาท)ี เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า ในราคาตรงจากโรงงาน 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 าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเฟรสโน (Fresno) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงในรัฐแคลฟิอร์เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศนูยก์ลางการธนาคาร ถนนทกุสายดเูหมอืนใหมห่มด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลา อาคารสงูสุด

ไม่เกนิ 20 ชัน้ จงึไม่บดบังทวิทัศน์ทีน่ี่ ในฐานะเมอืงใหม่จงึมคีวามเป็นเมืองส าหรับมนุษยเ์ดนิดนิมากกว่าหุ่นยนต ์

ในขณะทีช่าวลอส แองเจลสิ และชาวซาน ฟรานซสิโก ซึง่มองชาวเมอืงเฟรสโน ทีอ่ยูร่ะหว่างเมอืงทัง้สองนี้เป็นเรือ่ง

ตลก และ คอ่นขา้งดแูคลนชาวเมอืงเฟรสโนวา่รอ้นเหมอืนนรกไมม่อีารยธรรมไมม่ชีวีติกลางคนื ทา่นจะไดส้ัมผัสกับอกี

หนึง่บรรยากาศของชนบทอเมรกิา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Fresno South , Fresno หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีห่ก เมอืงเฟรนโน - เมอืงซาน ฟรานซสิโก - ยอดเขาทวนิพีค - เซเว่น ซสิเตอร ์- พาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์ - 

สะพานโกลเดน เกต - ถนนลอมบารด์ - ทา่เรอืเพยีร ์39 - ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟราน ซสิโก - เกาะอลัคาทรสั - 

ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์  - ท่าอากาศยานนานาชาต ิซาน ฟรานซิสโก เมืองซาน ฟรานซิสโก ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา    (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาน ฟรานซสิโก (San Francisco) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองในรัฐ

แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา มปีระชากรประมาณ 808,976 คน ซึง่เป็นเมอืงทีม่คีวามหนาแน่นของประชากรเป็น

อันดับสองของประเทศ ตัง้อยูบ่รเิวณอา่วซาน ฟรานซสิโก ชาวยโุรปกลุม่แรกทีม่าตัง้รกรากในซานฟรานฯ คอืชาวสเปน 

โดยในปี ค.ศ. 1776 เมอืงมชี ือ่วา่ เซนตฟ์รานซสิ (St. Francis) ภายหลังจากชว่งยุคตืน่ทองในปี ค.ศ. 1848 ท าให ้

ประชากรในซานฟรานฯเพิม่ข ึน้อยา่งรวดเร็ว และเมอืงเตบิโตอยา่งมาก ถงึแมว้า่ซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผน่ดนิไหว

และไฟไหมข้นาดใหญ่ในชว่งปี ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลับฟ้ืนตัวไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงส าคัญเมอืง

หนึง่ในแถบชายฝ่ังตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมรกิา ซานฟรานฯมลีักษณะภูมปิระเทศทีเ่ป็นเขา และมชีายฝ่ังตดิกับ

มหาสมทุรแปซฟิิกเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่ และมชีาวเอเชยีอาศัยทีอ่า่วซานฟรานฯเป็นจ านวนมาก 

 น าท่านเดนิทางสู่ ยอดเขาทวนิพีค (Twin Peak) จุดชมววิใจกลางเมอืงซาน ฟรานซสิโก จากจุดนี้ท่านจะไดช้ม

ทัศนียภาพของเมอืงซานฟรานฯแบบ 360 องศา ผา่นชม เซเวน่ ซสิเตอร ์(Seven Sisters) หรอื Painted Ladies 

มลีักษณะเป็นบา้นเรือนเกา่แก่สไตลว์คิตอเรียน ตัง้เรยีงรายกัน 7 หลัง อยูร่มิถนน Steiner Street ซึง่เป็นแนวชัน อยู่

ระหว่างบา้นเลขที่ 710–720 บา้นเรือนเหล่านี้โดดเด่นดว้ยสีสันแบบพาสเทลสวยงามสะดุดทุกสายตาเมือ่แรกพบ 

ดา้นหนา้จะมสีนามเด็กเลน่ ซึง่ชาวเมอืงและนักทอ่งเทีย่วตา่งนยิมมาน่ังพักผ่อนกันบรเิวณนี้ในวันชว่งวันหยดุ 

น าท่าน ผ่านชม พาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์ (Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตลว์คิตอเรียน 

ผสมผสานกับศลิปวัฒนธรรมแบบอเมรกิา หนึ่งในสถานทีย่อดฮติที ่Hollywood นิยมมาถ่ายท าภาพยนตร ์และเป็น

สถานที ่ทีช่าวอเมรกิันนยิมมาถ่าย Pre Wedding กันมากทีส่ดุ 

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคอื "ประตูทอง" ตอ้นรับทุกท่านทีม่ี

จดุมุง่หมายมายังเมอืงซาน ฟรานซสิโก ท าสถติเิป็นสะพานแขวนแห่งแรกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เป็นเสน้ทางสู่อ่าวซาน 

ฟรานซสิโกและเชือ่มระหว่างซานฟรานฯ กับ มารนิ เคาทต์ี ใชง้บประมาณในการสรา้ง 35 ลา้นดอลลาร์สหัฐ เริ่ม

ก่อสรา้งเมือ่วันที่ 5 มกราคม 1933 อันเป็นชว่งสมัยของประธานาธบิดีแฟรงกนิ ดี. รูสเวลต ์ม ีโจเซฟ สเตราส ์เป็น

วศิวกร ฝากฝีมอืบันทกึไวบ้นสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสแีดงอมสม้ตามสสีัญลักษณ์สขีองเมอืงซานฟรานฯ ทีจ่ะ

เปลง่แสงสะทอ้นเมือ่ยามแสงอาทติยต์กกระทบ ความงามทางดา้นวศิวกรรมไดรั้บการยกยอ่งจากสมาคมวศิวกรพลเรอืน

อเมรกิันใหเ้ป็นหนึง่ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกจนท าใหก้ลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงซาน ฟรานซสิโกแหง่นี้ 

น าท่าน ผ่านชม ถนนลอมบารด์ (Lombard Street) เป็นถนนที่ไดช้ ือ่ว่าคดเคีย้วทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ตัง้อยู่

ระหวา่ง Jones Street และ Hyde Street มลีักษณะเป็นถนนทีค่ดเคีย้วแบบโคง้หักศอกอยูบ่นเนนิชนั มทัีง้หมด 8 โคง้ 

เป็นโคง้ชว่งสัน้ๆ และแคบมาก การเดนิรถจะเดนิรถทางเดยีว จากบนเนนิเขาลงสูด่า้นลา่ง รอบขา้งของถนนเสน้นี้จะเป็น

บา้นเรอืนอันสวยหรูสไตลว์คิตอเรยีน มกีารประดับประดาถนนดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงามตามฤดกูาล โดยดา้นบนสดุ

ของถนนเสน้นี้จะสามารถมองเห็นววิของอา่วซาน ฟรานซสิโก , สะพานเบย ์และ คอยน์ ทาวเวอร ์ไดอ้ยา่งสวยงาม 

น าท่านเดนิทางสู่ ทา่เรอืเพยีร ์39 (Pier 39) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงซานฟรานฯ อยูต่รงกลาง

ระหว่าง สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย ์(Bay Bridge) เนื่องดว้ยเมอืงซานฟรานฯเป็น

เมอืงทีต่ัง้อยูต่ดิกับมหาสมุทรแปซฟิิก ในอดตีจงึมทีา่เรอืเพือ่ขนสง่สนิคา้มากมายโดยมตีัวเลขก ากับตัง้แต ่Pier 1 ไป

เรือ่ยๆ แตด่ว้ยเหตผุลทีท่า่เรอืเพยีร ์39 แหง่นี้ มชี ือ่เสยีงโด่งดังเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุ อาจเป็นเพราะอยู่

ในท าเลทีต่ัง้ทีส่วยงามเหมาะสม ท าใหปั้จจบัุนเป็นยา่นชอ้ปป้ิง และ รา้นอาหารตา่งๆมากมาย  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก ผา่นชม ความยิง่ใหญ่และสวยงามของ สะพานโกลเดน เกต (Golden 

Gate Bridge) จากมุมใกล ้และ มุมไกล ผ่านชม เกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษ

อเมรกิาในอดีต ตัง้อยู่กลางทะเลบริเวณรมิอ่าวซานฟรานฯ ใกลก้ันจะเป็น ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ (Fisherman’s 

Wharf) หรือรูจั้กกันในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าวซาน ฟรานซสิโก และ สะพานโกลเดน เกต 

(Golden Gate Bridge) ทีน่ี่จงึมรีา้นอาหารทะเลสดๆไวร้อตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วมากมาย  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซสิโก เมอืงซาน ฟรานซสิโก ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด ท่าอากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซสิโก เมอืงซาน ฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา - ท่าอากาศยาน

นานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง       

   (-/-/-) 



 

 

00.35 น.  น าทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay 

Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX893 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง 45 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วนัทีแ่ปด ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

ก รุ ง เ ท พ ฯ  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย                                                                                                                                                   

(-/-/-) 

07.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง **   

09.10 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways เทีย่วบนิที ่CX619 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 5 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.20 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

19-26 กุมภาพนัธ ์

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 55,999 

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 56,999 

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 62,999 

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 57,999 

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 57,999 

   

 

 



 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

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

ใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร ์ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญก่อนออกบัตรโดยสาร 

กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้วา่คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักแตล่ะชิน้ไม่เกนิ 23 กก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน 

Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่

เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 3 

USD.) 

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

3 USD.) 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวน เป็น

เงนิไทยประมาณ 1,480 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมดั

จ าคร ัง้แรก) 

 

 



 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

30,000 บาท คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท รวมเป็น 

ทา่นละ 38,000 บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 30,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลงัจากวัน

จอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนน้ีภายในวนัที่ 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีด

เดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุก

พเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 31 วนั 

กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ที่

ท าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้ือว่า

นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน

จันทร ์ถึง ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่ว

หรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลง

นามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระ

เงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุด

บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 30-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวน

ทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ให ้

คณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 

10 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่

หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที่

ทางบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 



 

 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการยื่นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ี่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงัน้ี วันจันทร ์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์

ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

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

แบบหอ้งคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะ

ไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตยีงใหญ่ กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ 

หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิที่เกดิขึน้จาก

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โดยสว่นใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคูแ่บบ 2 ท่าน (Twin/Double) มลีกัษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2  

เตียง (2 Queen Bed) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียง (2 

Queen Bed) เชน่กนั ไม่มเีตยีงเสรมิดว้ยเงือ่นไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักที่หา้มสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทาง

โรงแรมจะตดิตัง้อุปกรณ์ดักจับควันไวใ้นหอ้ง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในหอ้งพัก และ ถูกตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พัก

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

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควร

ทราบ 
1. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จ าเป็นตอ้งด าเนนิการตรงกบัสถานทูตอเมรกิาประจ าประเทศไทย เท่านัน้ 

(ยังไม่ผ่านตัวแทนรับยืน่) โดยสถานทูตมีที ่เชยีงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านตอ้งการยืน่และสมัภาษณท์ี่ใด ใหแ้จง้ตัง้แต่

ขัน้ตอนการจองทัวร ์กรณีด าเนินการแลว้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลง จ าเป็นตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซี่า

ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

2. สถานทูตสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครที่ยื่นค ารอ้งขอวซี่าท่องเที่ยวสัมภาษณ์ช่วงเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เท่านั้น 

สถานทูตไม่เปิดสมัภาษณ์วซี่าท่องเที่ยวช่วงเวลาบ่าย กรณีที่ท่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวนั และ เวลาใดบา้ง กรุณา

แจง้กบัเจา้หนา้ที ่ตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์(ผูส้มัครทุกท่านจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทูตดว้ยตนเองทุกกรณี) 

3. ส าหรับวซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ไม่มีการยืน่เอกสาร และ การสมัภาษณแ์บบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยืน่เอกสาร 

และ สมัภาษณ์ เป็นครอบครัว หรอื รายบุคคล ขึน้อยู่กับดลุยพนิิจของสถานทูตเท่านัน้ และสถานทูตจะพจิารณาวซีา่ให ้

เป็นรายบุคคล 

4. กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่วซีา่เร็วทีส่ดุ และคณะยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) สามารถท าได ้

โดยใหท้่านช าระเงนิมัดจ า พรอ้มคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอรม์กรอกเพือ่

ขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ส าเนาหนา้หนังสือเดนิทางหนา้แรก แจง้ช่วงวัน เวลา ที่ท่านสะดวกไป

สมัภาษณก์บัทางเจา้หนา้ที ่หลงัจากช าระเงนิประมาณ 10 วนัท าการ เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่จะตอิตอ่กลบัเพือ่ใหท้่านเลอืก

ควินัดหมายตามวัน และ เวลาที่ท่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไม่สามารถออกเดนิทางได ้(ยังมีผู ้

เดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเที่ยว

ประเทศสหรัฐอเมรกิาใหท้่านได ้ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ไม่วา่ท่านจะไดร้ับอนุมัตวิซีา่อายุเท่าไหร่ก็ตาม เชน่ ท่านจองคณะ

เดนิทางวนัที ่1-9 ต.ค. และท่านยนืยันจะยืน่วซีา่กอ่นคณะคอนเฟิรม์ แตเ่มือ่ถงึก าหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถ

ออกเดนิทางได ้และท่านไดร้ับอนุมัตวิซี่าเพียง 1-9 ต.ค. (9 วนั ไม่ใช่ 10 ปี) น่ันหมายถงึท่านจ าเป็นตอ้งขอวซี่าใหม่ 

และ มคีา่ใชจ้่ายใหม่อกีครัง้ เป็นตน้  



 

 

5. การอนุมัตวิซีา่ไม่สามารถการันตไีด ้ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ โดยสถานทูตจะพจิารณาเป็นรายบุคคล ไม่

สามารถยนืยันไดว้า่ทุกท่านจะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี  

6. กรณีตอ้งการเลือ่นการนัดสัมภาษณ์วซี่า เน่ืองจากตดิธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถท าได ้1 ครัง้ และ ตอ้งด าเนินการ

ก่อนถงึวันนัดสัมภาษณ์วซี่า ที่จะมาถึง 5 วันท าการ เท่านัน้ นอกเหนือจากที่กล่าวมาขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่าน

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

7. หลงัจากสมัภาษณว์ซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ สถานทูตจะเก็บรักษาเลม่หนังสอืเดนิทางของท่านไวท้ีส่ถานทูตประมาณ 7 วนั ท า

การ และสง่กลับคนืใหท้่านทางไปรษณีย ์ดงันัน้ ท่านจ าเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยู่ปัจจุบันใหช้ดัเจน เพราะหากทีอ่ยู่ไม่ชดัเจน

เล่มหนังสอืเดนิทางที่สถานทูตส่งคืนท่าน อาจตอ้งถูกส่งกลับเขา้ไปยังสถานทูตตามเดมิ และจ าเป็นจะตอ้งส่งอเีมล 

(เท่านัน้ ไม่มบีรกิารโทรศพัทต์ดิตอ่) แจง้ความประสงค ์และ ยนืยันตวัตนตอ่สถานทูตซึง่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 

30 วนัท าการเป็นอย่างนอ้ย โดยสถานทูตจะนัดวนั และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเลม่หนังสอืเดนิทางดว้ยตัวผูส้มัครเองอกีครัง้

ทางอเีมล 

8. กรณีที่ผูส้มัครตอ้งการยืมหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้หรือ จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ระหว่างขัน้ตอน

การพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรียมหลักฐานส าคัญที่ยืนยันไดว้่าท่านจ าเป็นจะตอ้งใชห้นังสือ

เดนิทางจรงิๆ ใหท้างสถานทูตพจิารณาในวนัสมัภาษณท์ันทเีท่านัน้ หากยืน่ไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะไม่

สามารถขอคนืเลม่หนังสอืเดนิทางกระทันหันได ้ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้  

9. ทีผ่่านมาโดยสว่นใหญ่สถานทูตจะอนุมัตวิซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหส้ าหรับท่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย วี

ซา่มอีายุ 10 ปี (แตส่ามารถพ านักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก าหนดเท่านัน้ ไม่เกนิ 3 หรือ 

6 เดอืน) แตต่ัง้แต่ มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพจิารณาอายุวซีา่ใหเ้ป็นรายบุคคล ไม่

สามารถยนืยันไดว้่าจะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดรีะยะเวลาชว่งที่ตอ้งการจะเดนิทางก็เกดิขึน้ได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีที่ท่านถือ

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้ม

คณะทัวรอ์นัมวีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการ

ใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขา

ออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้

ในส่วนน้ี และ ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ

คา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางส่วน

หรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขที่วซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 



 

 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไม่ใชเ่หตุที่

เกีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย 

ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งช าระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลลิิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ่งมีซ ิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

 

การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีท่างบรษัิทสง่ให ้ใหล้ะเอยีดครบถว้น 

เขยีน หรอื พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้

- ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

ส าหรบัประทบัวซีา่ 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง) 

- ส าเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทกุประเภท (ถา้เคยม)ี 

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

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาสง่ส าเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบับจรงิมา 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้หนา้ทีข่องสถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี ตามวนั เวลาที่

สถานทตูนดัหมายเทา่น ัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่ าเป็นตอ้งถา่ยส าเนา  

เพือ่แสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ์ ดงันี ้
1. หนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มี

หนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ (กรณีทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

2. รูปถ่ายสหีนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น ิว้ ขนาดเทา่กันทกุดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้

สขีาวเทา่น ัน้  

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรปูถา่ย ท ัง้นีอ้ยูท่ ีด่ลุยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแวน่สายตา 

- หา้มสวมเครือ่งประดับ 

- รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน  

- ไมเ่ป็นรูปเดยีวกันกับวซีา่ทีเ่คยไดรั้บแมจ้ะยังไมเ่กนิ 6 เดอืน ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถ่ายใหม ่

- หา้มถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ไมส่ามารถใชไ้ด ้

3. บัตรประชาชน  

4. ทะเบยีนบา้น 

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

6. ทะเบยีนหยา่ กรณีเพศหญงิ หากหยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญัมาดว้ย 

7. ใบมรณะบัตร สาม/ีภรรยา เพือ่ยนืยันสถานะตนเอง กรณสีามเีสยีชวีติแลว้ 

8. สตูบัิตร กรณีเด็กมอีายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  



 

 

9. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี้  

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับุคคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุ ือ่) มี

ความสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอทีพ่ านักอยู ่และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุ ือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว มารดา ลงนามตอ่

หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอทีพ่ านักอยู ่และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุ ือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้

เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานการรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผู ้

นัน้ เชน่ ส าเนาใบหยา่ พรอ้มทัง้บันทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บันทกึสลักหลกัใบหยา่  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ ืน่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต ้การดแูลของผูนั้น้ เชน่ หนังสอืรับรองบตุรบญุ

ธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ ์บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณพ์รอ้มเด็กดว้ยทุกกรณี 

10. หลักฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุหัวจดหมายวา่ To Whom It May Concern (ไมจ่ าเป็นตอ้งระบสุถานทตู / ประเทศ และพเีรยีด

วันทีจ่ะเดนิทาง) แคย่นืยันต าแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเทา่นัน้ หากตอ้งการระบ ุจะตอ้งระบใุหถู้กตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง จะตอ้ง

ออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์ทีม่ชีือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายค าส ัง่เกษยีณอายรุาชการ 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบยุนืยันสถานะวา่เป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จรงิ และ 

ก าลังศกึษาอยูร่ะดับชัน้ใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงนิ สถานทตูพจิารณาเฉพาะบัญชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีไมต่ า่

กวา่ 1 แสนบาท โดย ใชส้มดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปในวันสัมภาษณ์ เกีย่วกับบัญชฝีาก

ประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นจ าเป็นตอ้งเตรยีมบัญชอีอมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัเทา่นัน้  

สามารถใช ้สมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การท ารายการยอ้นหลังไป 6 เดอืน ทกุ

เดอืน หากขา้มเดอืนใดเดอืนหนึง่ไปในสมดุ หรอืมรีายการไมค่รบเนื่องจากไมไ่ดอ้พัเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอ สเตทเมน้ 

(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุอาย ุ70 ปีข ึน้ไป จ าเป็นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบวุา่ “สขุภาพ

รา่งกายแข็งแรง สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกันสขุภาพส าหรับผูส้งูอายโุดยเฉพาะ ส าหรับผูส้งูอายุ

ในกรณีนีท้างสถานทตูฯ อาจตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิข ึน้อยูใ่นดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมกีารขอเรยีกดหูนังสอืเดนิทางของทา่น หลังจากทีค่ณะเดนิทางกลับมาแลว้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิ

ความไมส่ะดวกแกท่า่นได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไมส่ะดวกในสว่นนี้ และโปรดปฏบัิตติาม เพือ่การขอวซีา่ในครัง้ตอ่ไป 

14. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นัน้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของทางสถานทตู ซึง่ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมี

ความประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยังประเทศทีร่ะบเุทา่นัน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนียม

ทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่จ าเป็นตอ้งช าระคา่บรกิาร และ คา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัเขา้รบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7 วนัท าการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถูกสง่คนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ ีก่รอกใน

แบบฟอรม์ไว ้

 

 

 

     ตวัอยา่งรูปถา่ยเพือ่ย ืน่ขอวซี่า U.S.A. 

 

 

 

 
 

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

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ ์เพือ่เขา้สูถ่นนวทิย ุเดนิ

ผา่นโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึสะพานลอย สถานทูตจะอยูห่นา้

สะพานลอยแรก 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑตูอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิาเพือ่สมัภาษณ์วซี่า  

หากทา่นน าส ิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 
• อปุกรณ์ทีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทปเสยีง/วดิโีอเทป 

แผน่ซดี ีMP3 แผน่ดสิก ์แล็บท็อป หรอือปุกรณ์เลน่เพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหลข่นาดใหญ่หรอืกระเป๋าสตางค ์

• กระเป๋าถอืขนาดใหญแ่ละกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มัครสามารถถอืกระเป๋าใสใส่

เอกสารทีจ่ าเป็นส าหรับการสัมภาษณ์วซีา่ไดเ้ทา่นัน้ 

• อาหารทกุประเภท (มจีดุจ าหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารวา่งดา้นในสถานทตู) 

• ซองจดหมายหรอืหบีหอ่ทีม่กีารปิดผนกึ 

• บหุรี ่/ ซกิาร ์/ กลอ่งไมข้ดีไฟ / ไฟแชก็ 

• ของมคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 

• อาวธุหรอืวัตถุระเบดิทกุชนดิ 

รายการทีก่ลา่วมาขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอยา่งเทา่นัน้ อาจมสี ิง่ของอืน่ๆทีห่า้มน าเขา้สถานทตูอกี ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่กษา

ความปลอดภัย นอกจากโทรศัพทม์อืถอืหนึง่เครือ่งทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทตูอเมรกิาจะไมรั่บฝากสิง่ของตอ้งหา้มใดๆตามรายการ

ขา้งตน้ ทา่นจะตอ้งด าเนนิการจัดเก็บส ิง่ของเหลา่นัน้ดว้ยวธิอีืน่กอ่นเขา้ไปในสถานทตู 

 

ผูต้ดิตอ่สถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทตูฯ ทา่นสามารถฝาก

โทรศพัทม์อืถอื 1 เครือ่ง ไวก้ับเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยทีห่นา้ประต ูแตส่ถานทตูฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมรั่บผดิชอบ



 

 

หากเกดิการสญูหายหรอืความเสยีหายใดๆทีเ่กดิข ึน้กับโทรศัพทม์อืถอืของทา่นในขณะทีฝ่ากไวก้ับพนักงานรักษาความปลอดภัย ทา่นไม่

สามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามทีนั่ดหมายไว ้หากน าส ิง่ของดงัตอ่ไปนี้มาดว้ย 

 

ค าแนะน า 
เอกสารทีท่า่นตอ้งยืน่ในวันสัมภาษณ์มดีงันี้  

1. ใบยนืยันนัดสัมภาษณ์  

2. ใบยนืยันแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอืเดนิทางทัง้เลม่ปัจจบัุนและเลม่เดมิทัง้หมดทีท่า่นเคยม ี

4. รูปถ่ายส าหรับท าวซีา่ขนาด 2 x 2 นิว้ 2 ใบ พืน้หลังสขีาว  

5. โดยเฉพาะทา่นทีส่มัครวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ทา่นควรจะเตรยีมหลักฐานการเงนิส าหรับการเดนิทางของทา่นมาดว้ย 

6. ทา่นควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของทา่นในชว่งเวลาทีท่า่นพ านักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่า่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย

แลว้ 

7. ผูส้มัครกรณุามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสัมภาษณ์เทา่นัน้ 

 


