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วนัแรก สนามบนิ สุวรรณภมู ิ - สนามบนิ ไตห้วนั  เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั  - สนามบนิ ลอส แอนเจอลสิ เมอืง

ลอสแอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - เมอืงลอสแอนเจลสิ - กรฟิฟิธ พารค์  - ป้ายฮอลลวีูด หรอื ฮอลลวีูดไซน์  - ฮอลลวีูด 

เลอวารด์ - เบเวอรีฮ่ลิส ์- ยา่นไทยทาวน ์- เมอืงออนแทรโีอ 

 

08.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร์  S สายการบนิ  China 

Airlines เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

 

10.55 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ China Airlines เทีย่วบนิที ่CI834 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

15.25 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ** เพ ือ่เปลีย่นเครือ่ง **  

 
16.50 น. นําทา่นเดนิทา งสู ่สนามบนิลอส แอนเจอลสิ เมอืงลอส แอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  โดยสายการบนิ China Airlines 

เทีย่วบนิที ่CI006  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

13.30 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิลอสแอนเจอลสิ เมอืงลอส แอนเจลสิ ประเทศส หรฐัอเมรกิา  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้  

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลอสแอนเจลสิ (Los Angeles) (ใชเ้วลาเดนิทางประม าณ 50 นาที) เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นีย (California) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืทีรู่จั้กในชือ่ แอลเอ (L.A.) เป็นเมอืงใหญท่ีม่ปีระชากรมากทีส่ดุอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมรกิา และเป็น

หนึง่ในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการบนัเทงิ และเริม่ตัง้เป็ นเมอืงเมือ่วันที่  4 เมษายน พ .ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) 

ลอส แอนเจลสิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีม่กีารปะปนของวัฒนธร รมมากทีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชื่ อชาติ

โดยเฉพาะชาวเอเชยี และ อเมรกิาใต ้เนื่องจากลักษณะของอากาศทีอ่บอุ่นสบาย และลักษณะการเป็นอยู่ต่าง ๆ ชือ่เมอืงลอส แ อนเจ

ลสิ (Los Angeles) มาจากคําว่า โลส อังเคเลส ในภาษาสเปน หมายถงึ ทตูสวรรคห์ลายองค ์เป็ นรูปพหพูจน์ของคําว่า el ángel ซึง่

เป็นเพศชาย ชือ่เมอืงจงึมี ความหมายว่า "เมอืงแหง่ทตูสวรรค์ " ลอส แอนเจลสิไดเ้ป็นทีรู่จ้ักในฐานะเป็นทีต่ัง้ของฮอลลวีูด และ

ปลายทางของถนนสายประวัตศิาสตร ์คอืทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66)  

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ กรฟิฟิธ พารค์ (Griffith Park) ดว้ยพืน้ทีม่ากกว่า 4,000 เอเคอร ์ของภูมปิระเท ศอันเขยีวขจ ีอกีทัง้ยังเ ป็น

สวนสาธารณะเทศบาลทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมรกิา ทําให ้กรฟิฟิธ พารค์ ไดช้ือ่ว่าเป็นสวนสาธารณะทีเ่หมาะสําหรับ

การพักผอ่นหย่อนใจ จากจุดนี้ทา่นสามารถ ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ป้ายฮอลลวีูด หรอื ฮอลลวีูดไซน ์ (Hollywood Sign) ตัง้อยู่

บนภูเขาลใีนฮอลลวีูด ฮลิลบ์นเขตพืน้ทีข่องเทอืกเขาซานตาโมนกิา้ ซึง่เป็นหนึง่แลนดม์ารค์ยอดฮติสําหรับผูค้นทีแ่วะเวยีนมายังเมอืงนี้ 

ป้ายฮอลลวีูดสามารถมองเห็นไดจ้ากทกุมุมในตัวเมอืงลอสแอนเจลสิ 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ฮอลลวีูด บูเลอวารด์ (Hollywood Boulevard) ไม่มีใครไม่ รูจั้กฮอลลวีูดแหง่นี้ สถานทีอ่ันมชีือ่เสยีงทาง ดา้น

อุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละแหล่งบนัเทงิเป็นจํานวนมาก 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เบเวอรีฮ่ลิส ์(Beverly Hills) หากพูดถงึย่านเบเวอรีฮ่ลิส ์หลายคนคงจนิตนาการภาพบรรย ากาศอันหรูหราไฮโซ 

ไลฟ์สไตลข์องสงัคมชัน้สงูขึน้มาเป็นลําดับแรก แมก้ระทัง่เจา้รหสัไปรษณียข์องทีน่ี่คอื "90210" ยังถกูนําเอาไปใชเ้ป็นชือ่ซรีีย่ย์ อดฮติ

ของประเทศสหรัฐอเมรกิาอกีดว้ย ทีสํ่าคัญทีส่ดุย่านนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่หล่าดาราชือ่ดังมักมาเป็นประจํา แทบจะเดินกระทบ

ไหล่กนัไดเ้ลยทเีดยีว 
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นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นไทยทาวน ์(Thai Town) เป็นย่านธรุกจิ การคา้สําคัญของชาวไทย ในเมอืงลอสแอนเจลสิ ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา  

 

ทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงออนแทรโีอ  (Ontario) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ทางตะวันตกเฉี ยงใตข้อง รัฐ

แคลฟิอรเ์นีย (California) ทางตะวันออกของตัวเมอืงลอสแองเจลสิ เป็นสว่นหนึง่ของเขตเมอืงลอสแองเจลสิ เป็นทีต่ัง้ของทา่อากาศ

ยานนานาชาตอิอน แทรโิอซึง่เป็นสนามบนิทีค่กึคักทีส่ดุ ทางดา้นการขนสง่สนิคา้ เป็นอันดับที ่ 15 ของประเทศ สหรัฐอเมรกิา  โดย

จัดการขนสง่สนิคา้จากทา่เรอืเมอืงลอสแองเจลสิและลองบชี  

 

เย็น อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 

 

พกัที ่ Ontario Airport Hotel, Ontario หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัทีส่อง เมอืงออนแทรโีอ - เมอืงบารส์โตว ์- บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงวลิเลีย่ม 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบารส์โตว ์(Barstow) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  30 นาที) เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นีย (California) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศูนยก์ลางการขนสง่ทีสํ่าคัญ มทีางหลวงหลายสายรวมถงึ Interstate 15, Interstate 40 , California 

State Route 58 และ U.S. Route 66 รวมตัวอยู่ในเมอืง เป็นทีต่ัง้ของสถานีรถไฟขนาดใหญท่ีเ่ป็นของ  
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นําทา่นเดนิทางสู ่บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท (Barstow Tanger Outlets) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ ่ศูนยร์วมสนิคา้แบรนด์

เนมชัน้นํา ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิ เช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American 

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

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 

 

 
  

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวลิเลีย่ม (William) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงขนาดเล็กในรัฐแอรโิซนา (Arizona) เป็นเมอืง

ทีต่ัง้สว่นหนึง่ของอุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน เมอืงนี้มคีวามสําคัญต่อการเดนิทางไป อุทยานแหง่ชาติ แกรนดแ์คนยอน ไม่นอ้ย 

เพราะเป็นเมอืงทีอ่ยู่ตรงทางแยกทีจ่ะใชเ้ดนิทางไปอุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอนพอด ีไม่ว่าจะมาดว้ยรถยนตห์รอืรถไฟ  เรยีกไดว้่า

คอืประตูสูอุ่ทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน นักทอ่งเทีย่วจํานวนมากนยิมแวะพักทีเ่มอืงวลิเลยีมกอ่นทีจ่ะเดนิทางต่อสูอุ่ทยานแหง่ชาติ

แกรนดแ์คนยอน จงึมรีา้นอาหารและโรงแรมใหน้อนพักมากพอสมควร บรรยากาศเมอืงยังคงไวซ้ ึง่อาคารเกา่แกใ่นยุคบกุเบกิตะวันตก

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา  

 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

พกัที ่ La Quinta Inn & Suites by Wyndham Williams - Grand Canyon Area, William หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงวลิเลีย่ม  - อุทยานแหง่ชาติ แกรนดแ์คนยอน เซาทร์มิ - เมอืงเพจ - ทะเลสาปโพเวล - เขือ่นเกลน  แคนยอน  - โคง้

เกอืกมา้ แมน่ํา้โคโลราโด 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

นําทา่น  เขา้ชม อทุยานแหง่ชาติ แกรนดแ์คนยอน  เซาท์รมิ (Grand Canyon South Rim) เพือ่ชมความมหศัจรรย์ ทาง

ธรรมชาตทิีย่ ิง่ใหญแ่หง่หนึง่ของโลก ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก  เม ือ่ปี 

ค.ศ. 1979 อุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน ถกูคน้พบเมือ่ปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดยีวกบัทีป่ระเทศสหรัฐ อเมรกิาประกาศเอกราชจาก

ประเทศอังกฤษ เกดิขึน้โดยอทิธพิลของแม่น้ําโคโลราโดไหลผา่นทีร่าบสงู ทําใหเ้กดิการสกึกร่อนพังทลายของหนิเป็นระยะเวลา 225 

ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพืน้โลกเริม่ยกตัวสงูขึน้ อันเนื่องมาจากแรงดันและความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้ืน้โลก ทําใหเ้ก ิ ดการเปลีย่นรูป

และกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญไ่พศาล การยกตัวของแผน่ดนิทําใหท้างทีลํ่าธารไหลผา่นมคีวามลาดชนัและน้ําไหลแรงมากขึน้ 

พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ําเกดิการกดัเซาะลกึลงไ ปทลีะนอ้ยๆในเปลอืกโลก วัดจากขอบลงไปถงึกน้หบุเหวกว่า 1 ไมล ์

ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลกึกว่าสองเทา่ของความหนาของเปลอืกโลก กอ่ใหเ้กดิหนิแกรนติและหนิชัน้ แบบต่างๆ พืน้ดนิทีเ่ป็น

หนิทรายถกูน้ําและลมกดัเซาะจนเป็นร่องลกึ สลับซบัซอ้น สงู ตํ่า นานนับลา้นปี เหล่านี้กอ่ใ หเ้กดิความงดงาม และ คว ามน่าอัศจรรย ์

ทางธรรมชาตขิึน้ทีน่ี่  (รอบของการเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นได้  ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการชําร ะ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
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 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเพจ (Page) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) อยู่ทางตอนบนของ รัฐแอรโิซนา (Arizona) เป็น

เมอืงตน้น้ําของอุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน เนื่องจากแม่น้ําโคโลราโดจะไหลผา่นจากเมอืงเพจ ลงไปยังอุทยานแหง่ชาติแกรนด์

แคนยอน เมอืงนี้เต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตมิากมาย เกีย่วกบัแม่น้ําโคโลราโด  

 

นําทา่น เขา้ชม โคง้เกอืกมา้ แมน่ํา้โคโลราโด (Horseshoe Bend) บนหนา้ผาสงูกว่า 1,000 ฟตุ หรอืราวๆ 300 เมตร (รอบของ

การเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นได้  ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเร ี ยบรอ้ย

แลว้ท ัง้หมด) 

 

 นําทา่น  ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ทะเลสาปโพเวล (Lake Powell) เหนือ  เขือ่นเกลน  แคนยอน  (Glen Canyon Dam) ทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละกว่า 2 ลา้นคน  มสีสีนังดงามจากแร่ธรรม ชาติ สรา้งขึน้เพือ่เก็ บกกัน้ําและผลติกระแสไฟฟ้า แม่ น้ําใตเ้ขือ่น

แหง่นี้คอืแม่น่้ําโคโลราโดซึง่จะไหลผา่นโคง้เกอืกมา้  แม่น้ําโคโลราโด  ไปจนถงึแกรนดแ์คนยอน กอ่นจะ ไหลต่อไปยังทะเลสาป เล

คมดี (Lake Mead) เหนือเขือ่นฮเูวอร ์แดม (Hoover Dam) 

 

เย็น  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารสไตลเ์อเชยี) 

 

พกัที ่ Hyatt Place, Page หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงเพจ - แอนเทอโลป แคนยอน -  อทุยานแหง่ชาตไิบรซแ์คนยอน - หนิแดง - ฮดู ู

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

นําทา่น เขา้ชม แอนเทอโลป แคนยอน  (Antelope Canyon) ภูเขาหนิทราย (Sandstone) ทีม่รีิว้ลวดลายสวยงาม ซึง่เกดิจาก

การมน้ํีาหลากกดัเซาะหนิมานานนับลา้นๆ ปี เมือ่ฝนตกจะมน้ํีาทว่มทะลักเขา้มาในตัว แคนยอน  จนกอ่ใหเ้ กดิ แอนเทอโลป แคนยอน 

ดังที่ปรากฏ ในปัจจุบั น เป็นแคนยอนทีม่ี ผูน้ยิมเขา้ ชม และ ถา่ยรูป เป็นทีร่ะลกึ กบัความสวยงาม มากที่สดุแห่ งหนึ่งของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา (รอบของการเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่าม ารถเข้าชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ มส่ามารถคนื คา่ใชจ้่ าย ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ใหก้บัทา่นได้  ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด)  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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 นําทา่น เขา้ชม อทุยานแหง่ชาตไิบรซแ์คนยอน (Bryce Canyon National Park) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องรัฐยูทาห ์ (Utah) ภูมิ

ประเทศของอุทยานแหง่ชาตไิบรซแ์คนยอน เป็นหนา้ผาสงู อยู่เหนือระดับน้ําทะเลถงึ 8000-9000 ฟตุ (2400-2700 เมตร) ขณะทีแ่ก

รนดแ์คนยอน (Grand Canyon) สงูเพยีง 7000 ฟตุ เทา่นัน้ เป็นความมหศัจรรยท์ีธ่รรมชาตรัิงสรรคข์ึ้นมา ปรา กฏการณ์ธรรมชาต ิเมือ่ 

60 ลา้นปีมาแลว้ทีบ่รเิวณนี้อยู่ใตผ้นืน้ําเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลกผนืแผน่ดนิทีร่าบสงูก็ถกูยกตัวขึน้ และเกดิการกดัเซาะ

อย่างรุนแรงบรเิวณชัน้หนิจนกอ่เกดิ เป็นเสาดนิและหนิมากมายกา่ยกองในหุ บเขาที่สงูถงึ 2,800 เมตร จากระดับ น้ําทะเลปานกล าง 

เนื่องจากสถานทีน่ี้อยู่ตอนปลายของแกรนดแ์คนยอน ทัง้ทีจ่รงิๆ ไม่ใชเ่ป็นแคนยอน เพราะไม่ใชภู่เขาที่ ถกูกดัเซาะด ว้ยแม่น้ํา  แต่ชาว

อนิเดยีนเรยีกทีน่ี่ว่า "หนิแดง" หรอื "Red Rock" แต่ไม่ว่าใครก็ตามทีม่ายนือยู่บนหนา้ผาและมองไปในหบุกวา้งนี้ก็ จะเห็นภาพเส า

หนิรูปร่างต่างๆนานา ซึง่เราจนิตนาการว่านี่คอืเสาหนิรูปตุ๊กตาอนิเดยีนแดง  อุทยานแห่ งชาติไบรซแ์คนยอนเปรยีบไดก้ั บสถานที่ จัด

แสดงแสงสธีรรมชาต ิดว้ยรูปลักษณ์และสขีองหนิทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสภาพแสงของวัน และ เวลา ขึน้อยู่กบัการหกัเหของแสง  การ

เดนิทางเขา้มาชมความงามนี้จงึเริม่ไดต้ัง้อรุณรุ่งของวันไปจนกระทัง่พระอาทติย์ขึน้ ที ่ทีร่าบสงูอควารอิุส (Aquarius Plateau) และจุด

ชมพระอาทติยต์กทีซ่นัเซ็ตพอยต ์(Sunset Point) เอกลักษณ์ของอุทยานแหง่ชาตไิบรซแ์คนยอน คอื แทง่หนิยอดแหลมๆ เรยีกว่า ฮู

ด ู(Hoodoos) ทีข่ ึน้เรยีงกนัเป็นแนว มรูีปร่าง รูปทรงแปลกประหลาด ตํานานของพวกอนิเดยี นแดงกล่าวว่า แทง่หิ นเหล่านี้เกดิจาก

มนุษยท์ีต่อ้งคําสาปกลายเป็นหนิไบรซแ์คนยอน ประกอบดว้ยหนิทรายสลับหนิดนิดาน ตัง้แต่ยุคครเีทเชยีสถงึชว่งตน้ของมหายุคซโีน

โซอกิ ตกสะสมตัวในสภาพแวดลอ้มแบบทะเลสาบขนาดใหญ ่จนกร ะทัง่น้ําตืน้ขึ้ นเรือ่ยๆ เป็น เวลาหลายล า้นปี ทําใหเ้ริม่มกีารกร่อน

ของแม่น้ําทีไ่หลผา่นชัน้หนิ ร่วมกบัการยกตัวของพืน้ดนิขณะเกดิเทอืกเขาร็อกกี ้(70-50 ลา้นปีกอ่น) จากนัน้ก็มกีารยกตัวของเปลอืก

โลกอกีครัง้ และทําใหเ้กดิทีร่าบสงูโคโลราโดเมือ่ 16 ลา้นปีกอ่น การยกตัวทําใหห้นิเริม่มกีารแตกตามแนวดิง่ ซึ่ งทําใหง่้ายต่อการถกู

กร่อน จนกลายเป็นแทง่เสาหนิสวยงามในปัจจุบนั สน้ํีาตาลแดง สชีมพู และสแีดงไดจ้ากแร่ฮี มาไทต ์ (Hematite) ซึง่มธีาตุเหล็กเป็น

องคป์ระกอบ สว่นสเีหลอืไดจ้ากแร่ลโิมไนต ์(Limonite) สว่นสมี่วง ไดจ้ากแร่ไพโรลูไซต ์(Pyrolusite) หนิแต่ละชัน้มคีวามทนทานต่ อ

การกร่อนแตกต่างกนั ทําใหเ้สาหนิมลีักษณะเป็นปลอ้งๆ และเวา้ตรงสว่นทีห่นิผพุังง่าย  (รอบของการเขา้ชม อาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ มส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ าย ไมว่า่

สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นได ้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  
 

พกัที ่ Best Western Plus Ruby's Inn หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงเพจ - อทุยานแหง่ชาตไิซออน - หบุเขาไซออน - เมอืงลาสเวกสั - ถนนสตรปิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

นาทา่น เขา้ชม  อทุยานแหง่ ชาตไิซออน (Zion National Park) เป็นอุทย านแหง่ชา ตทิางตะวันตกเฉียงใตข้อง ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา เมือ่ปี พ.ศ. 2452 ประธานาธบิด ีWilliam Howard Taft ไดป้ระกาศบรเิวณนี้ใหเ้ป็น National Monument เพือ่อนุรักษ์

พืน้ทีห่บุเขา ภายใตช้ือ่ว่า Mukuntuweap National Monument ต่อมาใน พ.ศ. 2461  Acting Director จาก National Park Service 

ทีก่อ่ตัง้ขึน้ใหม่ไดเ้ปลีย่นชือ่อุทยานเป็น Zion เนื่องจากชือ่เดมิไม่ เป็นที่นยิมในทอ้งถิน่ Zion เป็นคําในภาษาฮบิรูโบราณ หมายถงึ 

สถานทีห่ลบลีภ้ัย ซึง่ชือ่นี้ไดรั้บการตอ้นรับเชงิบวกมากขึน้จากสาธารณชน ต่อมาเมือ่วันที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2462  United States 

Congress ไดป้ระกาศให ้ Monument แหง่นี้เป็นอุทยานแหง่ ชาต ิจนกระทัง่ พ .ศ. 2480 Kolob Section ไดป้ระกาศ Zion National 

Monument แยกต่างหากอย่างเป็นทางการ แต่ไดนํ้ามาผนวกรวมเขา้กั บอุทยานเมือ่ พ .ศ. 2499  อุทยานแหง่นี้มพีืน้ที ่ 593 ตร.กม. 

หรอื 370,625 ไร่ มสีถาน ทีสํ่าคัญคอื หบุเขาไซออน  (Zion Valley) ซึง่ยาว 15 กโิลเมตร และลกึ 800 เมตร  ตัดผา่น Najavo 

Sandstone สแีดงโดย เหนือของแม่น้ําเวอรจ์นิ เนื่องจากตัง้อยู่ทีจุ่ดเชือ่มต่อระหว่างทีร่าบสงูโคโล ราโด , Great Basin , และ

ทะเลทราย Mojave อุทยานแหง่นี้จงึมสีภาพท างภูมศิาสตร์ ทีเ่ป็นเอกลั กษณ์และม ีLife Zone ทีห่ลากหลาย (รอบของการเขา้ชม 

อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ มส่ามารถ

คนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นได ้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงลาสเวกสั (Las Vegas) (ใชเ้วลาเดนิทางประ มาณ 4 ชัว่โมง ) เมืองในรัฐเนวาดา้ (Nevada) ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา เป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกินัและ คนทัว่โลกใหฉ้ายาว่าเมืองแหง่บาป (Sin City) ลาสเวกสัเป็นสถานทีท่ีม่ลีักษณะพเิศษ 

เพราะเมอืงทัง้เมอืง เจรญิเตบิโตขึน้มาจากความกา้วหนา้ของกจิการ ธรุกจิการพนัน เป็นแรงดงึดูดหลักใหนั้กทอ่งเทีย่วหลั่งไหลเขา้มา 

ต่อมาก็ไดพ้ัฒนาไปสูบ่รกิาร ธรุกจิ ใกลเ้คยีง ไดแ้ก ่โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนย์ประชุม รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ต่างๆมากมาย 

ซึง่ลว้นแลว้แต่มคีวามหรูหราอลังการและขนาดใหญ่มากกว่าทีใ่ดในโลก จะหาไดค้่อนขา้งยากทีจ่ะมบีอ่นคาสโินและโรงแรมมารว มตัว

กนัอย่างแน่นหนาทา่มกลางภูเขาและทะเลทราย 

  

 นําทา่น ผา่นชม ความสวยงามตระการตา การประชนัป้ายไฟ ป้ายโฆษณา รา้นคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิ คา้ใหญ่ๆ มากมา ยเรยีง

รายกนั รวมไปถงึโรงแรมและคาสโิน โดยรอบของ เมอืงลาสเวกสับน ถนนสตรปิ (Strip Road) ยามคํ่าคนื  อสิระใหท้า่นเลอื กชม 

น้ําพุเตน้ระบําประกอบดนตรทีีด่า้นหนา้ของโรงแรมเบลลาจโิอ (Bellagio) , โชวโ์จรสลัด (Treasure Island) , เวนสิจําลองและน้ําพุ

เทยีมแหง่โรงแรมเวเนเชีย่น (Venetian Hotel) ทีภ่ายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายท ้ องฟ้าคลา้ยการเ นรมติและมลํีา

คลองแบบเวนสิอยู่กลางโรงแรม ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสโินระดับหา้ดาวแหง่เมอืงลาส  เวกสั ทีโ่รงแรมเดอะ พาลาสโซ 

(The Palazzo Hotel) หรอื ศึกษากลยุทธพ์รอ้มลองเ สีย่งโชคกบัเก มสพ์นันในรูปแ บบต่างๆ ตามสไตล์ ทีคุ่ณถนัด เชน่ แบล็คแจ็ค 

สล็อตแมชชนี รูเล็ต เป็นตน้ โดยทัง้หมดนี้ สามารถเดนิถงึกนัไดเ้พราะตัง้อยู่บนถนนเสน้เดยีวกนัทัง้หมด คอื ถนนสตรปิ (Strip Road) 

ทีเ่ป็นถนนสายหลักของเมอืงลาส เวกสัแหง่นี้ (กฏหมายในประเทศสหรฐัอเมรกิา หา้มเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี เลน่การพนนั หรอื 

คาสโินโดยเด็ดขาด กรุณาปฏบิตัติามกฎโดยเครง่ครดั) 

 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 

 

พกัที ่ Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงลาสเวกสั - ป้ายยนิดตีอ้นรบั สูเ่มอืงลาสเวกสั - เอาทเ์ล็ท แอท แทจอน - ถนนสายประวตัศิาสตร ์รูท 66 - เมอืงเฟรส

โน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ป้ายยนิดตีอ้นรบั สูเ่มอืงลาสเวกสั (Welcome to Las Vegas - Drive Carefully Come 

Back Soon Sign) ป้ายทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของ เมอืงลาสเวกสัทีแ่ทจ้รงิ ประตูสูค่วามบนัเทงิแหง่ เมอืงทีไ่ม่เคยหลับใหล สรา้งตัง้แต่ 

ค.ศ.1959 จุดทีต่ัง้นี้อยู่ชว่งตน้ของลาสเวกสั บเูลอวารด์  

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เอาทเ์ล็ท แอท แทจอน (Outlets Tejon) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ ่ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นํา ในราคาตรง

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

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling เป็นตน้ และอืน่ๆอกีมากมาย ผา่นชม ถนนสายประวตัศิาสตร ์

รูท 66 (Route 66 Road) ยาวกว่า 4,000 กโิลเมตร อันมชีือ่เสยี งโด่งดังไปทัว่โลกตัดผา่น 8 รัฐ มเีรือ่งราวคลาสสกิมากมาย

เกดิขึน้บนถนนเสน้นี้ รวมไปถงึโลกภาพยนตก์็นําไปกล่าวถงึ และถกูใชเ้ป็นฉากสําคัญอยู่บอ่ยครัง้ ถนนประวัตศิาสตรเ์สน้นี้ถกูสรา้งขึ้ น

เมือ่ปี ค.ศ. 1926 หลังสงครามโลกครัง้ที ่1 โดยมจุีดสิน้สดุทีท่ะเลซานตา โมนกิา เมอืงลอสแองเจลสิ รัฐแคลฟิอรเ์นีย แต่กาลเวลา

ผา่นไป เมือ่ประเทศสหรัฐอเมรกิามถีนนไฮตเ์วยม์ากขึน้ มรีะบบทางพเิศษต่างๆ ทีส่ะดวกและรวดเร็วมากขึน้ ก็ดูเหมอืนว่า Route 66 

Road จะถกูลดบทบาทลง และมันถกูถอดออกจากการเป็นถนนเสน้หลักทางหลวง ในปี ค.ศ. 1985 แต่ก็ยังมผีูค้ นไม่นอ้ยทียั่งใชถ้นน

เสน้ทางนี้อยู่ เพราะเป็นถนนสายหลัก คู่รักก็ใชเ้ป็นเสน้ทางผจญภัย กลุ่มเพือ่นฝงูใชเ้ป็นเสน้ทางรําลกึความหลัง ในบางรัฐบางพืน้ที่

ถนนเสน้นี้ก็ ยังมกีารอนุรักษ์ไวแ้ ละถกูใชง้านอ ยู่ ยังคงมป๊ัี มน้ํามัน โมเต็ล รา้นอาหาร เปิดใหบ้รกิารอยู่บา้ง ภาพทีเ่ ห็นชนิตาจาก

ภาพยนตรห์ลายๆเรือ่ง ภาพคอื รา้นอาหารอันโดดเดีย่วตัง้อยู่บนพืน้ทีท่ะเลทราย หรอืป๊ัมน้ํามันทรุดโทรม แต่ยังคงใชเ้ตมิน้ํามันไดอ้ยู่  

เป็นมนตเ์สน่หอ์ย่างหนึง่ของถนนเสน้นี้ 

 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
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นําทา่นเดิ นทางสู่ เมอืงเฟรสโ น (Fresno) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที) เมืองในรัฐแคลฟิอรเ์นีย (California) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร ถนนทกุสายดูเหมอืนใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเ วลา อาคารสงูสดุไม่ เกนิ 20 ชัน้ 

จงึไม่บดบงัทวิทศัน์ทีน่ี่ ในฐานะเมอืงใหม่จงึมคีวามเป็นเมอืงสําหรับมนุษยเ์ดนิดนิมากกว่าหุน่ยนต ์ใน ขณะที่ชาวลอส แองเจลสิ และ

ชาวซาน ฟรานซสิโก ซึง่มองชาวเมอืงเฟรสโน ทีอ่ยู่ระหว่างเมอืงทัง้สองนี้เป็นเรือ่งตลก และ ค่อนขา้งดูแคลนชาวเมอืงเฟรสโนว่ารอ้น

เหมอืนนรกไม่มอีารยธรรมไม่มชีวีติกลางคนื ทา่นจะไดส้มัผสักบัอกีหนึง่บรรยากาศของชาวพืน้เมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

พกัที ่ Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงเฟรนโน - เมอืงซานฟรานซสิโก - ยอดเขาทวนิพคี - พาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์ - สะพานโกลเดน เกต - ถนนลอมบารด์  

- ทา่เรอืเพยีร ์39 - ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก -  เกาะอลัคาทรสั - ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์  - สนามบนิ ซาน ฟรานซสิโก  

เมอืงซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงซานฟรานซสิโก (San Francisco) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) เมอืงในรัฐแคลฟิ อร์เนีย 

(California) ประเทศสหรัฐอเมรกิา มปีระชากรประมาณ 808,976 คน ซึง่เป็นเมอืงทีม่คีวามหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของ

ประเทศ ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวซานฟรานซสิโก ชาวยุโรปกลุ่มแรกทีม่าตัง้รกรากในซานฟราน ฯ คอืชาวสเปน โดยในปี ค .ศ. 1776 เมอืงมี

ชือ่ว่า เซนตฟ์รานซสิ (St. Francis) ภายหลังจากชว่งยุคตืน่ทองใน ปี ค.ศ. 1848 ทําใหป้ระ ชากรในซานฟรานฯเพิ่ มขึน้อย่ างรวดเร็ว 

และเมอืงเตบิโตอย่างมาก ถงึแมว้่าซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผน่ดนิไหวและไฟไหมข้นาดใหญใ่นชว่งปี ค .ศ. 1906 ซานฟรานฯ

กลับฟ้ืนตัวไดอ้ย่างรวดเร็ว และไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงสํา คัญเมอืงหนึง่ในแถบชายฝ่ังตะวันตก ของประเทศส หรัฐอเมริกา ซานฟรานฯมี

ลักษณะภูมปิระเทศทีเ่ป็นเข า และมชีาย ฝ่ังติดกับมหาสมุทรแปซฟิิก เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ ่และมชีาวเอเชยีอาศัยทีอ่่าว

ซานฟรานฯเป็นจํานวนมาก 
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 นําทา่นเดนิทางสู่ ยอดเขาทวนิพคี (Twin Peak) จุดชมววิใจ กลางเมอืงซาน ฟรานซิ สโก จากจุดนี้ ทา่นจะไดช้ มทัศนียภาพของ

เมอืงซานฟรานฯแบบ 360 องศา  

 

นําท่าน เขา้ชม พาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์  (Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตลว์คิตอเรยี น ผสมผสานกับ

ศลิปวัฒนธรรมแบบอเมรกิา หนึง่ในสถานทีย่อดฮติที ่Hollywood นยิมมาถา่ยทําภาพยนตร ์และเป็นสถานที ่ทีช่าวอเมรกินันยิมมาถา่ย 

Pre Wedding กนัมากทีส่ดุ  เป็นหนึง่ในฉากละครดังอย่าง “ทรายสีเพลงิ” (รอบของการเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่ส่วนใดสว่น

หนึง่ใหก้บัทา่นได ้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคอื "ประตูทอง" ตอ้นรับทกุทา่นที่มจีุดมุ่งหมายมายั ง

เมอืงซานฟรานซสิโก ทําสถติเิป็นสะพานแขวนแหง่แรกทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นเสน้ทางสูอ่่าวซานฟรานซสิโกและเชือ่มระหว่างซานฟ

รานฯ กบั มารนิ เคาทต์ ีใชง้บประมาณในการสรา้ง 35 ลา้นดอลลารส์หฐั เริม่กอ่สรา้งเมื่ อวันที ่5 มกราคม  1933 อันเป็นชว่งสมัยของ

ประธานาธบิดแีฟรงกนิ ด.ี รูสเวลต ์ม ีโจเซฟ สเตราส ์เป็นวศิวกร ฝากฝีมอืบนัทกึไวบ้นสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสแีดงอมสม้ตาม

สสีญัลักษณ์สขีองเมอืงซานฟรานฯ ทีจ่ะเปล่งแสงสะทอ้นเมือ่ยามแสงอาทติยต์กกระทบ ความงามทางดา้นวศิวกร รมไดรั้บการยกย่อง

จากสมาคมวศิวกรพลเรอืนอเมรกินัใหเ้ป็นหนึง่ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกจนทําใหก้ลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงซาน ฟรานซิสโกแห่ง

นี้ 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
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นําทา่น  ผา่นชม  ถนนลอมบารด์ (Lombard Street) เป็นถนนทีไ่ด ้ชือ่ว่าคดเคีย้วทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัง้อยู่ระหว่าง Jones 

Street และ Hyde Street มลีักษณะเป็นถนนทีค่ดเคีย้วแบบโคง้หกัศอกอยู่บนเนนิชนั มทีัง้หมด 8 โคง้ เป็นโคง้ชว่งสัน้ๆ และแคบมาก 

การเดนิรถจะเดนิรถทางเดยีว จากบนเนนิเขาลงสูด่า้นล่าง รอบขา้งขอ งถนนเสน้นี้จะเป็นบา้นเรือนอันสวยหรูสไตลว์คิตอเรยีน มกีาร

ประดับประดาถนนดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงามตามฤดูกาล โดยดา้นบนสดุของถนนเสน้นี้จะสามารถมองเห็นววิของอ่าวซาน ฟราน

ซสิโก สะพานเบย ์และ คอยน์ ทาวเวอร ์ไดอ้ย่างสวยงาม 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืเพยีร ์39 (Pier 39) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงซานฟรานฯ อยู่ตรงกลางระหว่าง สะพาน

โกลเดน  เกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย ์(Bay Bridge) เนื่องดว้ยเมอืงซาน ฟรานฯเป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ตดิกบัมหาสมุทร

แปซฟิิก ในอดตีจงึมทีา่เรอืเพือ่ขนสง่สนิคา้มากมายโดยมตีัวเลขกํากบัตัง้แต ่Pier 1 ไปเรือ่ยๆ แต่ดว้ยเหตุผลทีท่า่เรอืเพี ยร ์39 แหง่นี้ 

มชีือ่เสยีงโด่งดังเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุ อาจเป็นเพราะอยู่ในทําเลทีต่ัง้ที่ สวยงามเหมาะสม ทําใหปั้จจุบนัเป็นย่านชอ้ป

ป้ิง และ รา้นอาหารต่างๆมากมาย  

 

นําทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟ รานซสิโก (San Francisco Cruise) ผา่นชม  ความยิง่ใหญแ่ละสวยง ามของ สะพานโกลเดน 

เกต (Golden Gate Bridge) จากมุมใกล ้และ มุมไกล ผ่านชม เกาะอลัคาทรสั (Alcatraz Island) เกาะทีเ่คยเป็นทีคุ่มขัง

นักโทษอเมรกิาในอดตี ตัง้อยู่กลางทะเลบรเิวณรมิอ่าวซานฟรานฯ ใกลก้นัจะเป็น  ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ (Fisherman’s Wharf) 

หรอืรูจ้ักกนัในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซสิโก และ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ทีน่ี่จงึ

มรีา้นอาหารทะเลสดๆไวร้อตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วมากมาย (รอบของการลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก อาจเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ มส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ าย ไมว่า่ส่วน

ใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นได ้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

 

เย็น อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
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นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิ ซานฟรานซสิโก เมอืงซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา  เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการเลอืกซือ้

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

 

 
 

วนัทีแ่ปด สนามบนิซาน ฟรานซสิโก เมอืงซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา  - สนามบนิไตห้วนั เ ถาหยวน เมอืงไทเป  ประเทศ

ไตห้วนั 

 

01.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ China Airlines เทีย่วบนิที ่CI003 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีเ่กา้ สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั - สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 

06.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ** เพ ือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

07.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ China Airlines เทีย่วบนิที ่CI833 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 



- 17 - 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

18 - 26 มนีาคม 2563 

18MAR CI834 BKK-TPE 10.55-15.25 

18MAR CI006 TPE-LAX 16.50-13.30 

25MAR CI003 SFO-TPE 01.05-06.00+1 

26MAR CI833 TPE-BKK 07.00-09.50 

 
75,999 12,999 60,999 

08 - 16 พฤษภาคม 2563 

08MAY CI834 BKK-TPE 11.00-15.40 

08MAY CI006 TPE-LAX 16.45-13.45 

25MAR CI003 SFO-TPE 01.05-05.25+1 

26MAR CI833 TPE-BKK 07.05-09.45 

 

79,999 15,999 64,999 

 

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

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 65 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทย

ประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา) 

กรณีผูเ้ดนิทางทีย่งัไมม่วีซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทางบรษิทัจะเร ิม่ดาํเนนิกระบวนการขอวซีา่ทนัท ีทีท่า่นชําระเงนิมดัจํา พรอ้ม 

คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ฯ โดยไมจ่ําเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 10 ทา่น) และหากคณะไมส่ามารถ

ออกเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตามทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี 

ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจอง และ ชําระเงนิเรยีบรอ้ย ทางบรษิทัดาํเนนิการขอวซีา่ใหท้า่นสมัภาษณ์และไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย แตค่ณะน ัน้ๆมยีอดจอง

ไมถ่งึ 10 ทา่น คณะจะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทา่นสามารถใชว้ซีา่เดนิทางในชว่งเวลาอืน่ หรอื คณะอืน่ ทีท่า่นตอ้งการได ้เพราะสว่น

ใหญ ่ทา่นทีข่อวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา จะไดร้บัวซีา่อาย ุ10 ปี (แตท่ ัง้น ี ้ทางบรษิทัจะไมส่ามารถยนืยนัวา่ทา่นจะไดร้บัวซีา่อาย ุ

10 ปี หรอืไมแ่ตป่ระการใด ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทูตเป็นผูพ้จิารณาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่า่นไมไ่ดร้บัวซีา่อาย ุ10 ปี 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกบตัร

โดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกําหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่ม ือ้ใดมือ้หนึง่ 

ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จํากดัเร ือ่ง

ของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่สําเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวาม

ประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ สว่นใหญ ่จะปิดทําการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจ

จําเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเง ือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไป

ตามกําหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วสว่นใหญ ่จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจุดทีร่ถสามารถ

จอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มสําหรบัการเดนิทาง เพือ่

ประโยชนส์ูงสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอาย ุและ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจําเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพือ่คอยดแูล

เป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื 

ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 
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** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ China Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใต ้ทอ้งเครื่องบินได ้

ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไม่เกนิ 23 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหี ้องพัก  3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมีงานเท

รดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิ ทขอสงวน สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมือง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  เชน่ ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลึก หรือ ผา่นชม ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม

ของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าทําหนั งสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่ าอนิเตอร์เน็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุว ้ในรายการ  (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์่อน

การใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 65 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,275 

บาท (THB)รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น  

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว  กรุณาทําการจองลว่ง หนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้ม ชําระเงนิมดัจํา ทา่น ละ 30,000 บาท คา่ธรรมเนยีมและ

คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 38,000 บาท (กรณีมวี ีซา่เรยีบรอ้ยแลว้ ชําร ะ

เฉพาะเงนิมดัจํา 30,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรุณาระเงินมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 

14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากท่ านมคีวามประสงคจ์ ะเดินทางในพี

เรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทีว่่ างและทําจองเขา้ มาใหม่อกีครัง้ กรณีที่ คณะเต็ม มคีวิร อ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ในการให ส้ทิธิ์

ลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเที่ยวหรอืเอเ ย่นตไ์ม่ชําระเงนิ 

หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่

ในชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงินตามเวลาที่กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ ตาม คอื กอ่นวันเดิ นทาง

อย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทํา ในวันเวลาทํา การของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถึง ศุกร ์เวลา 9.00 น.–

18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการ

ของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง  การเดนิทาง นักทอ่งเที่ยวหรือเอเย่นต ์ (ผูม้รีายชือ่ในเอก สารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์

อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่

บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทน ผูเ้ดินทาง) พรอ้ม
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หลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรก ของผู เ้ดนิทาง สําเนาบั ตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่ว ั นใดวนัหนึง่ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด  ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ ชําระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่ วใหแ้กนั่กทอ่ง เที่ยว เช่น การ

สํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา  Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่ านตัวแทน

ในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไ ม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิท

จะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับปร ะเทศทีไ่ม่มีวซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการ

เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบริการเพิม่ จากการที่มนัีกทอ่งเทีย่ วร่วมเดนิทางนอ้ย

กว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึ่ง ยกเว น้ในกรณีทีว่ซีา่

ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ กรณีออก

บตัรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบตั รโดยสารบา้งสว่น ส่ วนใดสว่นหนึง่ไ ด ้และ หากสามารถคื นได ้(Refunds) จํา

เป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทา งบริษัทเช่น แฟกซ ์อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบ รษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่ าเป็นวันหยุดทําการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแ ผนผงัหอ้งพักขอ งแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง เดีย่ว (Single) , หอ้งพั กแบบหอ้งคู่ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละ ชัน้กนั และบา งโรงแรม

อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้ งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจ ะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั  1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อ าจมคีวามจําเป็นตอ้ง แยก

หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ในการเรยีกเ ก็บค่าบรกิารเพิม่

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โดยส่วนใหญต่ามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคู่ แบบ 2 ทา่น (Twin/Double) มลีักษณะเป็นเตยี งใหญ ่2  เตียง (2 Queen Bed) 

และ หอ้ง พักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ก็จะมลีักษณะเป็นเตยีงให ญ ่2 เตยีง (2 Queen Bed) เชน่กัน ไม่มเีตยีงเส รมิดว้ยเงือ่นไข

มาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรื อ

ยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยสว่นใหญต่ามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักทีห่า้มสบูบหุรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะตดิตัง้ อุปกรณ์ดักจับ

ควันไวใ้นห อ้ง กรณีที่มีการลักลอบสบูบหุรีใ่นหอ้งพั ก และ ถกูตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พักจําเป็นตอ้งชําระค่า ปรับกบัโรงแรม โดยตรงประมาณ 1,000 

เหรยีญดอลล่าหส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ต่อครัง้ 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 
1. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จําเป็นตอ้งดําเนนิการตรงกบัสถานทตูอเมรกิาประจําประเทศไท ย เทา่นัน้ (ยังไม่ผา่นตัวแทนรับยืน่ ) 

โดยสถานทตูมทีี ่เชยีงใหม่ และ กรุงเทพฯ ทา่นตอ้งการยืน่และสมัภาษณ์ทีใ่ด ใหแ้จง้ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทวัร ์กรณีดํา เนนิการแลว้ หา กตอ้งการ

เปลีย่นแปลง จําเป็นตอ้งชําระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

2. สถานทตูสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครทีย่ืน่คํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วสมัภาษณ์ชว่งเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เทา่นัน้ สถานทูตไม่เปิดสมัภาษณ์วี ซา่

ทอ่งเทีย่วชว่งเวลาบา่ย กรณีทีท่า่นไม่สะดวกสมัภาษณ์ชว่งวัน และ เวลาใดบา้ง กรุณาแจง้กบัเจา้หนา้ที ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร์ (ผูส้มัครทกุทา่น

จําเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี) 

3. สําหรับวซีา่ทอ่งเทีย่วประเท ศสหรัฐอเมรกิา ไม่มี การยื่ นเอกสาร และ การสั มภาษณ์แบบหมู่ คณะ จะตอ้ง แยก ยืน่เอกสาร และ สมัภาษณ์ เป็น

ครอบครัว หรอื รายบคุคล ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ และสถานทตูจะพจิารณาวซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล 

4. กรณีทีท่า่นตอ้งการยืน่วซีา่เร็วทีส่ดุ และคณะยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) สามารถทําได ้โดยใหท้า่ นชําระเงินมัดจํา 

พรอ้มค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอรม์กรอกเพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรั ฐอเมรกิา สําเน าหนา้

หนังสอืเดนิทางหนา้แรก แจง้ชว่งวัน เวลา ทีท่า่นสะดวกไปสมัภาษณ์กบัทางเจา้หนา้ที ่หลังจากชําระเงนิประม าณ 10 วันทําการ เจา้หนา้ทีแ่ผนกวี
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ซา่จะตอิต่อกลับเพือ่ใหท้า่นเลอืกควินัดหมายตามวัน และ เวลาทีท่า่นสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไม่สามารถออกเดนิทางได ้(ยังมผีู ้

เดนิทางไม่ถงึ 20 ทา่น) ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายในสว่นของค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวซีา่ทอ่ง เที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิาใหท้า่น

ได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ไม่ว่าทา่นจะไดรั้บอนุมัตวิซี่ าอายุเทา่ไหร่ ก็ตาม เชน่ ทา่นจองคณะเดนิทางวั นที ่1-9 ต.ค. และทา่นยนืยันจะยืน่วซี่ ากอ่น

คณะคอนเฟิรม์ แต่เมือ่ถงึกําหนดออกบตัรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดนิทางได ้และทา่นไดรั้บอนุมัตวิซีา่เพยีง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช ่10 ปี) น่ัน

หมายถงึทา่นจําเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม่ และ มคี่าใชจ่้ายใหม่อกีครัง้ เป็นตน้  

5. กรณีผูเ้ดิ นทางทีย่ังไม่ มีวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเท ศสหรัฐอเมรกิา ทางบรษัิทจะ เริม่ดําเนนิกระบวนการขอวี ซา่ทนัท ีทีท่า่นชํา ระเงนิมัดจํา พ รอ้ม 

ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยืน่วซีา่ฯ โดยไม่จําเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจอง ถงึ 10 ทา่น) และหากคณะไม่สามารถออก

เดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถคนืค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยืน่วซี่ าใหก้บัทา่นไดท้กุ กรณี ตัวอย่างเ ชน่ ทา่น

จอง และ ชําระเงนิเรยีบรอ้ย ทางบรษัิทดําเนนิการขอวซีา่ใหท้า่นสมัภาษณ์และไดรั้บวซีา่เรยีบรอ้ย แต่คณะนัน้ๆมยีอดจองไม่ถงึ 10 ทา่น คณะจะไม่

สามารถออกเดนิ ทางได ้ทา่นสามารถใชว้ซี่ าเดนิทางในชว่งเวลาอืน่ ห รอื คณะอืน่ ทีท่า่นตอ้ง การได ้เพราะสว่นให ญ ่ทา่นทีข่อวี ซา่ทอ่งเที่ ยว

ประเทศสหรัฐอเมรกิา จะไดรั้บวซีา่อายุ 10 ปี (แต่ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะไม่สามารถยนืยันว่าทา่นจะไดรั้บวซีา่อายุ 10 ปี หรอืไม่แต่ประก ารใด ขึน้อยู่กั บ

ดุลยพนิจิของสถานทตูเป็ นผูพ้จิารณาแต่เพยีงผูเ้ดี ยว โดยสทิธขิาด ) กรณีที่ทา่นไม่ไดรั้บวซี่ าอายุ 10 ปี ทางบรษัิทขอส งวนสทิธิ์ไม่สามารถคนื

ค่าใชจ่้ายใหท้า่น ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

6. การอนุมัตวิซีา่ไม่สามารถการันตไีด ้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ โดยสถานทตูจะพจิารณาเป็นรายบคุคล ไม่สามารถยนืยันไดว้่ าทกุทา่น

จะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี  

7. กรณีตอ้งการเลือ่นการนัดสมัภาษณ์วซีา่ เนื่องจากตดิธรุะเร่งด่วนกะทนัหนั สามารถทําได ้1 ครัง้ และ ตอ้งดําเนนิการกอ่นถงึวันนั ดสมัภาษณ์วซี่ า ที่

จะมาถงึ 5 วันทําการ เทา่นัน้ นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทา่นจําเป็นตอ้ง ชําระค่าธรรมเนียมและค่าบ รกิารยืน่วซีา่ทอ่ง เทีย่ว

ประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

8. หลังจากสมัภาษณ์วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ สถานทตูจะเก็บรักษาเล่มหนังสอืเดนิทางของทา่นไวท้ีส่ถานทตูประมาณ 7 วัน ทําการ และสง่ก ลับคนืใหท้า่น

ทางไปรษณีย ์ดังนัน้ ทา่นจําเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยู่ปัจจุบนัใหช้ดัเจน เพราะหากที่ อยู่ไม่ชดัเจนเล่ มหนังสอืเดนิทา งทีส่ถานทู ตส่งคนืท่าน อาจตอ้งถกู

สง่กลับเขา้ไปยังสถานทตูตามเดมิ และจําเป็นจะตอ้งสง่อเีมล (เทา่นัน้ ไม่มบีรกิารโทรศพัทต์ดิต่อ) แจง้ความประสงค ์และ ยนืยันตัวตนต่อสถานทตู

ซึง่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 30 วันทําการเป็นอย่างนอ้ย โดยสถานทตูจะนัดวัน และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเล่มห นังสอืเดินทางดว้ยตัวผูส้มัครเอง

อกีครัง้ทางอเีมล 

9. กรณีทีผู่ส้มัครตอ้งการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใช ้หรอื จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ทา่น จะตอ้งเตรยีมหลักฐานสําคั ญทีย่นืยันไดว้่าท่ านจําเป็นจะตอ้ง ใชห้นังสอื เดินทางจรงิๆ ใหท้างสถานทตูพจิารณาในวั นสมัภาษณ์ทันที

เทา่นัน้ หากยืน่ไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทตูแลว้ จะไม่สามารถขอคนืเล่มหนังสอืเดนิทางกระทนัหนัได ้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลย

พนิจิของสถานทตูเทา่นัน้  

10. ทีผ่า่นมาโดยสว่นใหญส่ถานทตูจะอนุมัตวิซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหสํ้าหรับทา่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย วซีา่มอีายุ 10 ปี (แต่สามารถ

พํานักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมอืงกําหนดเทา่นัน้ ไม่เกนิ 3 หรอื 6 เดอืน) แต่ตัง้แต่ มกราคม 2561 ทีผ่า่นมา สถานทตูฯ

ออกมาตราการใหม่ ว่าจะพจิารณาอายุวซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล ไม่สามารถยนืยันไดว้่าจะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี ทกุทา่น อาจไดพ้อดรีะยะเวลาชว่งทีต่อ้งการ

จะเดนิทางก็เกดิขึน้ได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 

11. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีม หลักฐานการจอง  

ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพํานักกอ่น หรอื ต่อจากคณะ ประกนัการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพือ่

ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทกุกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไม่สามาร ถยืน่ขอวีซา่

ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ 

ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี ้หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม  รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพือ่

ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอ ได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ ตาม ทําใ หท้า่นตอ้งยกเลกิการเดิ นทาง กระบวนการ ยกเลกิจะ เป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลิ ก

ทัง้หมด  

12. กรณีทีท่า่นใหท้างบรษัิทดําเนนิการขอวซีา่ และไดรั้บวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ แมจ้ะอยู่ในระยะเวลาทีส่ามารถยกเลกิไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหก้บัทา่นได้  ไมว่า่สว่นใด ส่ วนหนึ่ง ทุกกรณี  กล่าวคือ กรณีไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ จะไมส่ามารถ

ยกเลกิทวัรไ์ด ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เนื่องจากทกุทา่นทีใ่หท้างบรษัิทดําเนนิการขอวซีา่ ทางบรษัิทไดแ้นบรายละเอยีดขอ้มูลการตดิต่อของบ รษัิท

ใหก้บัทกุทา่น เปรยีมเสมอืนการยนืยันกบัสถานทตู ว่าทา่นจะเดนิทางกบัเราจรงิ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิ์ สําหรับผูเ้ดินทางที่ถอืหนังสอืเดนิทางธร รมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล  / เลอืดหมู ) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่ นถอืหนังสือเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระ สงคเ์พือ่การท่ องเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศ ษอื่นๆ หากไม่ผา่นการอ นุมัติของเคาทเ์ตอร์เช็คอิน ด่าน

ตรวจคนเขา้ เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย  (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่ างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตา ม ทางบรษัิทขอ สงวนสทิธิ์ไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 
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3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทข อสงวนสิทธิไ์ม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรอืทั ้งหมดใหแ้ก่ทา่นไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นา มสกลุ คํานําหน ้ าชือ่ เลขทีห่นังสอืเดินทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชํา ระเงิน

มัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถา นการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัย

ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการ

บรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คําน วณจากอัตร าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท่า งบรษัิทเสนอราคา  ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสิ ทธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัยสา ย

การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี เอกสารลงนามโดยผูม้อํีา นาจของบรษัิท

กํากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทิ

เชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย  ทางบรษัิทจะรั บผดิชอบคนืค่าทั วรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยัง

ไม่ไดชํ้าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์  ทีจ่ะนําติดตัวขึน้เครือ่งบนิ ต ้องมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติ รต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เก ิน 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก  ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืได ้

ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กร รไกรตัดเ ล็บ มดีพ ก แหนบ อุป กรณ์กฬีาฯ จะ ตอ้งใสก่ร ะเป๋าใบใหญแ่ละ ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้  เป็นการชํา ระค่าใช จ่้ายทั ้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริ ษัททีไ่ด ้รับการรั บรองอย่างถกูต ้ อง ณ ประเทศปลา ยทาง ซึ่ งบางสว่นของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะ ทวัรไ์ม่ รวมบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์วัร์  ซือ้ตั๋วเครื่องบนิแยก เอง) ในวันเริม่ทวัร์  (วันทีห่นึ่ง) ทา่นจําเป็ น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่น

จําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยงัเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายที่

ใชใ้นการเดนิทา งดว้ยตนเองทัง้ หมดเทา่นัน้  ไม่ว่ากร ณีใดก็ตาม  และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ไม่สามารถช ดเชย หรอื ทดแทน หากทา่นไม่ได ้

ทอ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบัตัวแทนแลว้ทัง้หมด 
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การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีท่างบรษัิทสง่ให ้ใหล้ะเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื 

พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้

- สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ สําหรบัประทบัวซีา่ 
- สําเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชีือ่ผูเ้ดนิทาง) 

- สําเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทกุประเภท (ถา้เคยม)ี 

- สําเนาใบเปลีย่นชือ่ , เปลีย่นนามสกลุ , ทะเบยีนสมรส , ทะเบยีนหย่า  (ถา้ม)ี 

- สําเนาเอกสารรับรองการทํางาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาสง่สําเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไม่จําเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบบัจรงิมา 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทุกทา่น จาํเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูต 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้หนา้ทีข่องสถานทูตดว้ยตนเองทุกกรณี ตามวนั เวลาทีส่ถานทูตนดัหมาย

เทา่น ัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่าํเป็นตอ้งถา่ยสําเนา  

เพือ่แสดงกบัสถานทูตในวนัสมัภาษณ์ ดงันี ้
1. หนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่ง

นอ้ย 4 หนา้ สําหรบัประทบัวซีา่ (กรณีทา่นทีม่พีาสปอรต์เล่มเกา่ ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

2. รูปถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ขนาดเทา่กนัทกุดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส เนน้ใบหนา้ จํานวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่น ัน้  

ขอ้กําหนดเบือ้งตน้ของรูปถา่ย ท ัง้น ีอ้ยูท่ ีด่ลุยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแว่นสายตา 

- หา้มสวมเครือ่งประดับ 

- รูปถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน  

- ไม่เป็นรูปเดยีวกนักบัวซีา่ทีเ่คยไดรั้บแมจ้ะยังไม่เกนิ 6 เดอืน ก็ตาม จําเป็นตอ้งถา่ยใหม ่

- หา้มถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ไม่สามารถใชไ้ด ้

3. บตัรประชาชน  

4. ทะเบยีนบา้น 

5. ทะเบยีนสมรส กรณีเพศหญงิ หากมหีลกัฐานการเปลีย่นคาํนําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบเอกสารใบสําคญัมาดว้ย 

6. ทะเบยีนหย่า กรณีเพศหญงิ หากหยา่และหากมกีารใชค้าํนําหนา้เป็น ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสารใบสําคญัมาดว้ย 

7. ใบมรณะบตัร สาม/ีภรรยา เพือ่ยนืยันสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 

8. สตูบิตัร กรณีเด็กมอีายตุํา่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  

9. กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี้  

- เด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับุคคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือําเภอทีพํ่านักอยู่ และใหร้ะบวุ่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบั

ครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือําเภอทีพํ่านักอยู ่และ

ใหร้ะบวุ่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือําเภอทีพํ่านักอยู่ 

และใหร้ะบวุ่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จําเป็นตอ้งมหีลักฐานการรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูนั้น้ เชน่ สําเนา

ใบหย่า พรอ้มทัง้บนัทกึการหย่าซึง่แสดงว่าเป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บนัทกึสลักหลักใบหย่า  

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้ืน่ จําเป็นตอ้งมหีลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต ้การดูแลของผูนั้น้ เชน่ หนังสอืรับรองบตุรบญุธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ์ บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณ์พรอ้มเด็กดว้ยทุกกรณี 

10. หลักฐานการทํางาน จดหมายรบัรองการทํางานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุหวัจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จําเป็นตอ้งระบสุถานทตู / ประเทศ และพเีรยีดวันทีจ่ะเดนิทาง) 

แค่ยนืยันตําแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเทา่นัน้ หากตอ้งการระบ ุจะตอ้งระบใุหถู้กตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการทํางาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งออกมาแลว้อายไุม่

เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 
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- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณิชย ์ทีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบํานาญ หรอื จดหมายคาํส ัง่เกษยีณอายรุาชการ 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบยุนืยันสถานะว่าเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จรงิ และ กําลังศกึษาอยู่

ระดับชัน้ใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงนิ สถานทตูพจิารณาเฉพาะบญัชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอืในบญัช ีไม่ตํ่ากว่า 1 แสนบาท 

โดย ใชส้มดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปในวันสมัภาษณ์ เกีย่วกบับญัชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบ

ประกอบได ้แต่ทา่นจําเป็นตอ้งเตรยีมบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) เป็นหลักเทา่นัน้  

สามารถใช ้สมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การทํารายการยอ้นหลังไป 6 เดอืน ทกุเดอืน หากขา้ม

เดอืนใดเดอืนหนึง่ไปในสมุด หรอืมรีายการไม่ครบเนื่องจากไม่ไดอ้ัพเดทนาน จําเป็นตอ้งขอ สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอายุ อายุ 70 ปีขึน้ไป จําเป็นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบวุ่า “สุขภาพรา่งกายแข็งแรง 

สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพสําหรับผูสู้งอายุโดยเฉพาะ สําหรับผูส้งูอายุในกรณีนี้ทางสถานทตูฯ อาจตอ้งการ

ใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิขึน้อยูใ่นดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมกีารขอเรยีกดูหนังสอืเดนิทางของทา่น หลังจากทีค่ณะเดนิทางกลับมาแลว้ ซึง่อาจจะทําใหเ้กดิความไม่สะดวกแก่

ทา่นได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไม่สะดวกในสว่นนี ้และโปรดปฏบิตัติาม เพือ่การขอวซีา่ในครัง้ตอ่ไป 

14. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นัน้ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของทางสถานทตู ซึง่ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ

เดนิทางไปทอ่งเทีย่วยังประเทศทีร่ะบเุทา่นัน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูจะไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดชํ้าระไปแลว้ และหากตอ้งการ

ยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม่ จําเป็นตอ้งชําระค่าบรกิาร และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  
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หลงัเขา้ยรบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7-15 วนัทําการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถูกสง่คนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว ้

 

 

 

     ตวัอยา่งรปูถา่ยเพือ่ยืน่ขอวซีา่ U.S.A. 

 

 

 

  
สถานทีต่ ัง้ สถานทูตอเมรกิา กรงุเทพฯ ประจาํประเทศไทย 

ต ัง้อยู ่ถนนวทิย ุฝั่งเดยีวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ ์เพือ่เขา้สูถ่นนวทิย ุเดนิผา่นโรงแรม 

Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึสะพานลอย สถานทูตจะอยูห่นา้สะพานลอยแรก 
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กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑูตอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิาเพือ่สมัภาษณ์วซีา่  

หากทา่นนําสิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 
• อุปกรณ์ทีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอือุปกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์่างๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทปเสยีง/วดิโีอเทป แผน่ซดี ีMP3 

แผน่ดสิก ์แล็บท็อป หรอือุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญห่รอืกระเป๋าสตางค ์

• กระเป๋าถอืขนาดใหญแ่ละกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มัครสามารถถอืกระเป๋าใสใสเ่อกสารทีจํ่าเป็น

สําหรับการสมัภาษณ์วซีา่ไดเ้ทา่นัน้ 

• อาหารทกุประเภท (มจีุดจําหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารว่างดา้นในสถานทตู) 

• ซองจดหมายหรอืหบีหอ่ทีม่กีารปิดผนกึ 

• บหุรี ่/ ซกิาร ์/ กล่องไมข้ดีไฟ / ไฟแช็ก 

• ของมคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 

• อาวุธหรอืวัตถรุะเบดิทกุชนดิ 

รายการทีก่ล่าวมาขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอย่างเทา่นัน้ อาจมสีิง่ของอืน่ๆทีห่า้มนําเขา้สถานทตูอกี ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั 

นอกจากโทรศัพทม์อืถอืหนึง่เครือ่งทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทตูอเมรกิาจะไม่รับฝากสิง่ของตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ทา่นจะตอ้งดําเนนิการจัดเก็บ

สิง่ของเหล่านัน้ดว้ยวธิอีืน่กอ่นเขา้ไปในสถานทตู 

 

ผูต้ดิต่อสถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทตูฯ ทา่นสามารถฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 

เครือ่ง ไวก้บัเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยทีห่นา้ประตู แต่สถานทตูฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความ

เสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กบัโทรศัพทม์อืถอืของทา่นในขณะทีฝ่ากไวก้บัพนักงานรักษาความปลอดภัย ทา่นไม่สามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามทีนั่ดหมายไว ้

หากนําสิง่ของดังต่อไปนี้มาดว้ย 

 

คาํแนะนํา 
เอกสารทีท่า่นตอ้งยืน่ในวันสมัภาษณ์มดีังนี้  

1. ใบยนืยันนัดสมัภาษณ์  

2. ใบยนืยันแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอืเดนิทางทัง้เล่มปัจจุบนัและเล่มเดมิทัง้หมดทีท่า่นเคยม ี

4. รูปถา่ยสําหรับทําวซีา่ขนาด 2 x 2 นิว้ 2 ใบ พืน้หลังสขีาว  

5. โดยเฉพาะทา่นทีส่มัครวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ทา่นควรจะเตรยีมหลักฐานการเงนิสําหรับการเดนิทางของทา่นมาดว้ย 

6. ทา่นควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของทา่นในชว่งเวลาทีท่า่นพํานักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่า่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยแลว้ 

7. ผูส้มัครกรุณามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสมัภาษณ์เทา่นัน้ 
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