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รหัสโปรแกรม : 9649 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 
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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศ

ฮอ่งกง - ท่าอากาศยานนานาชาตลิอส แอนเจอลสิ เมอืงลอส แอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - เมอืงลอส แอนเจลสิ - 

เบเวอรร์ ี ่ฮลิลส์ - ฮอลลวีดู บเูลอวารด์ - มวิสคิ เซ็นเตอร ์- ไชนา่ ทาวน ์แอลเอ     (-/-/D) 

03.30 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ Cathay Pacific Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง 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 าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตลิอส แอนเจลสิ เมอืงลอส แอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสายการบนิ 

Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX884 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

09.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตลิอส แอนเจลสิ เมอืงลอส แอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 12 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลอส แอนเจลสิ (Los Angeles) เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืทีรู่จั้กในชือ่ แอลเอ 

(L.A.) เป็นเมอืงใหญท่ีม่ปีระชากรมากทีส่ดุอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมรกิา และเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม 

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

ของวัฒนธรรมมากทีสุ่ดในโลกแห่งหนึง่ เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชือ่ชาตโิดยเฉพาะชาวเอเชยี และ อเมรกิาใต ้เนื่องจาก

ลักษณะของอากาศทีอ่บอุน่สบาย และลักษณะการเป็นอยูต่า่งๆ ชือ่เมอืงลอส แอนเจลสิ (Los Angeles) มาจากค าว่า โลส อังเคเลส 

ในภาษาสเปน หมายถงึ ทูตสวรรคห์ลายองค ์เป็นรูปพหูพจน์ของค าว่า el ángel ซึง่เป็นเพศชาย ชือ่เมอืงจงึมคีวามหมายว่า "เมอืง

แหง่ทตูสวรรค"์ ลอส แอนเจลสิไดเ้ป็นทีรู่จั้กในฐานะเป็นทีต่ัง้ของฮอลลวีูด และปลายทางของถนนสายประวัตศิาสตร ์คอืทางหลวง

สหรัฐหมายเลข 66 (Route 66) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เบเวอรี ่ฮลิลส์ (Beverly Hills) หากพดูถงึยา่นเบเวอรี ่ฮลิลส์ หลายคนคงจนิตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหรา

ไฮโซ ไลฟ์สไตลลข์องสังคมชัน้สงูขึน้มาเป็นล าดับแรก แมก้ระทั่งเจา้รหัสไปรษณียข์องทีน่ี่คอื "90210" ยังถูกน าเอาไปใชเ้ป็นชือ่ซี

รีย่ย์อดฮติของประเทศอเมรกิาอกีดว้ย ทีส่ าคัญทีสุ่ดย่านนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่หล่าดาราชือ่ดังมักมาเป็นประจ า แทบจะเดนิ

กระทบไหลก่ันไดเ้ลยทเีดยีว 
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** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอลลวีดู บเูลอวารด์ (Hollywood Boulevard) ไม่มใีครไม่รูจั้กฮอลลวีูดแห่งนี้ สถานทีอ่ันมชีือ่เสยีงทางดา้น

อุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละแหล่งบันเทงิเป็นจ านวนมาก มถีนนสายหลัก 3 แห่ง ทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่ไดม้าทีน่ี้ ไดแ้ก่ ถนนซันเซ็ท 

(Sun Set Street) ทีค่ลาคล ่าไปดว้ยคลับ และแหล่งบันเทงิยามค ่าคนื ถนนฮอลลวีูด ม ีฮอลลวีูด วอลก์ ออฟ เฟม (Hollywood 

Walk of Fame) ซึง่เป็นถนนทีด่าราระดับฮอลลวีดูเป็นจ านวนมาก ไดป้ระทับรอยมอืและรอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนนแห่งนี้ และถนนเมล

โรส (Melrose Avenue) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงทัง้หลาย นอกจากนี ้ก็ไมค่วรพลาดกับ โกดัก เธยีรเ์ตอร ์สถานทีจั่ดการประกาศรางวัล

ออสการท์กุปี 

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

ส าคัญของเมอืงแอลเอ ซึง่ทุกๆปีนัน้มวิสคิ เซ็นเตอร ์แห่งนี้จะเป็นสถานที่ๆ  จะถูกน ามาใชจั้ดงานศลิปะ บันเทงิต่างๆ และจะมคีน

มากกว่า 2 ลา้นคนมาเขา้ชม โดยจะมงีานใหญ่ๆ 4 งาน ไดแ้ก่ Disney Concert Hall , Dorothy Chandler Pavilion , Ahmanson 

Theater and Mark Taper Forum ทัง้นี ้ทีน่ียั้งเป็นผูบ้รจิาคส าคัญใหก้ับสถานทีจั่ดงานทางดา้นวัฒนธรรมของลอส แอนเจลสิ เพือ่

เป็นการแสดงความชืน่ชมและอทุศิใหก้ับศลิปินผูม้มีากความสามารถ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ไชนา่ ทาวน ์แอลเอ (China Town L.A.) ทีม่กีระจายไปทั่วทกุมมุโลกส าหรับไชน่า ทาวน์ แหล่งชมุชนชาวจนี

ทีด่แูสนจะธรรมดาและเรยีบง่าย แตม่เีสน่หช์วนหลงใหล ซึง่สิง่ทีท่ าใหไ้ชน่า ทาวน์ดูน่าสนใจนัน้ ก็คงเป็นเรือ่งของวัฒนธรรม ความ

เป็นอยู ่การคา้ รา้นอาหาร ยาสมนุไพร และการรักษาโรคแบบดัง้เดมิ เรือ่ยไปจนถงึเรือ่งการเป็นผูผ้ลติทีส่ าคัญ และสิง่ทีท่ าใหไ้ชน่า 

ทาวน ์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 
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วนัทีส่อง เมอืงลอส แอนเจลสิ - อลั เพอรโ์บล เดอ ลอสแอนเจลสิ - กรฟิฟิธ พารค์ - ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ฮอลลวีดู            (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผา่นชม อลั เพอรโ์บล เดอ ลอสแอนเจลสิ (El Pueblo de Los Angeles) เป็นย่านเก่าแก่ของเมอืงลอส แอนเจลสิ 

เคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใตก้ารปกครองของสเปน เม็กซโิก และสหรัฐอเมรกิา นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่องราวทาง

ประวัตศิาสตรอ์ันสวยงามอยูม่ากมาย ทีจ่ะพาคณุยอ้นกลับไปสัมผัสเรือ่งราวในอดตี  

 น าท่านเดนิทางสู่ กรฟิฟิธ พารค์ (Griffith Park) เป็นจุดชมววิตัง้อยู่บนเชงิเขาฝ่ังซา้ยของภูเขาฮอลลวีูด ทีน่ี่ท่านจะไดช้มววิ

ดาวนท์าวนข์องฮอลลวีดูและมหาสมุทรแปซฟิิกรอบดา้นแบบ 360 องศา บนเชงิเขานี้ยังมหีอดูดาวสุดยิง่ใหญ่ทีเ่กดิจากแรงบันดาล

ใจของ Griffith J. Griffith ทีอ่ยากใหค้นธรรมดาๆอย่างเราไดเ้ห็นจักรวาล เขายังเป็นคนส าคัญทีบ่รจิาคพืน้ทีส่่วนตัวบนเขาแห่งนี้

ใหก้ับรัฐเพือ่สรา้งสถานทีแ่หง่นีข้ ึน้มา 

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

เบือ้งหลังเทคนิคและขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตรอ์ย่างละเอยีด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ชใ้นการถ่ายท าจรงิของ

ภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดังเรือ่งตา่งๆ เชน่ คงิคอง จอวส ์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรอืนทีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งดังจากฮอลลวีูด ตืน่เตน้

และสนุกสนานผจญภัยเครือ่งเล่นทันสมัยในโซนต่างๆมากมาย เชน่ Back To Future , Jurassic Park , Terminator เป็นตน้ สนุก

กับเครือ่งเล่น และ โซนใหม่ ทีเ่ป็นไฮไลทส์ าคัญคอื เดอะ วซิซารด์ เวริล์ ออฟ แฮรี ่พ็อตเตอร ์(The Wizarding World of 

Harry Potter) ผูท้ีช่ ืน่ชอบภาพยนตเ์รือ่งแฮรี ่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 าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงลาส เวกสั (Las Vegas) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมอืงในรัฐเนวาดา้ (Nevada) ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา เป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกิันและคนทั่วโลกใหฉ้ายาวา่เมอืงแห่งบาป (Sin City) ลาส เวกัสเป็นสถานทีท่ีม่ลีักษณะพเิศษ 

เพราะเมอืงทัง้เมอืงเจรญิเตบิโตขึน้มาจากความกา้วหนา้ของกจิการ ธุรกจิ “การพนัน” เป็นแรงดงึดูดหลักใหนั้กท่องเทีย่วหลั่งไหล

เขา้มา ต่อมาก็ไดพ้ัฒนาไปสู่บรกิาร ธุรกจิ ใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสนิคา้ ศูนยป์ระชมุ รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ

มากมาย ซึง่ลว้นแลว้แต่มคีวามหรูหราอลังการและขนาดใหญ่มากกว่าทีใ่ดในโลก จะหาไดค้่อนขา้งยากทีจ่ะมีบ่อนคาสโินและ

โรงแรมมารวมตัวกันอยา่งแน่นหนาทา่มกลางภเูขาและทะเลทราย  

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

ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า ในราคาตรงจากโรงงาน อาทเิชน่ Polo Ralph Lauren , Coach , Ray Ban , Tommy Hilfiger , 

GAP , Guess , American Eagle Outfitters , Timberland , Banana Republic , Calvin Klein , Samsonite , Kipling และอืน่ๆอกี

มากมาย 
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 น าทา่น ผา่นชม ความสวยงามตระการตา การประชนัป้ายไฟ ป้ายโฆษณา รา้นคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆมากมายเรยีง

รายกัน รวมไปถงึโรงแรมและคาสโิน โดยรอบของ เมอืงลาสเวกัสบน ถนนสตรปิ (Strip Road) ยามค ่าคนื อสิระใหท้า่นเลอืก

ชม น ้าพเุตน้ระบ าประกอบดนตรทีีด่า้นหนา้ของโรงแรมเบลลาจโิอ (Bellagio) , โชวโ์จรสลัด (Treasure Island) , เวนสิจ าลองและ

น ้าพเุทยีมแหง่โรงแรมเวเนเชีย่น (Venetian Hotel) ทีภ่ายในโรงแรมตกแตง่เพดานโดยการวาดเป็นลายทอ้งฟ้าคลา้ยการเนรมติและ

มลี าคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม , ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสโินระดับหา้ดาวแห่งเมอืงลาส เวกัส ทีโ่รงแรมเดอะ 

พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรอื ศกึษากลยุทธพ์รอ้มลองเสีย่งโชคกับเกมสพ์นันในรูปแบบต่างๆ ตามสไตลทท์ีคุ่ณถนัด เชน่ 

แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชนี รเูล็ต เป็นตน้ โดยทัง้หมดนี้ สามารถเดนิถงึกันไดเ้พราะตัง้อยู่บนถนนเสน้เดยีวกันทัง้หมด คอื ถนนสตรปิ 

(Strip) ทีเ่ป็นถนนสายหลักของเมอืงลาส เวกัสแห่งนี้ ** กฏหมายในประเทศสหรฐัอเมรกิา หา้มเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี เล่น

การพนนั 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) 

- ทา่นสามารถเลอืกซือ้แพ็คเกจทวัร ์เสรมิ เพือ่ทอ่งเทีย่ว อทุยานแหง่ชาตแิกรนด ์แคนยอน (Grand Canyon National 

Park) ** แพ็คเกจโดยรถโคช้ ราคาประมาณ 180 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) แพ็คเกจโดยเฮลคิอปเตอรเ์พือ่ชมแก

รนด ์แคนยอน จากมมุสงู ราคาประมาณ 300 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) กรณุาแจง้กบัหวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 

3 วนั กอ่นถงึวนัเดนิทางไปแกรนด ์แคนยอน และจ าเป็นจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางรว่มเฮลคิอปเตอรล์ าเดยีวกนั 6-8 ทา่น ข ึน้อยู่

กบัเฮลคิอปเตอรล์ าทีว่่างอยู ่และ หวัหนา้ทวัรอ์าจไมส่ามารถรว่มเดนิทางเพือ่ดูแลคณะได ้โดยหวัหนา้ทวัรจ์ะตอ้งดูแล

คณะส่วนมากก่อน (คณะใหญ่) จะรวมบรกิารรถรบัส่งไปยงัจุดเขา้อุทยาน ราคา และ รายละเอยีด เงือ่นไข อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง กรณุาตรวจสอบกอ่นทุกคร ัง้ ส าหรบัทา่นทีซ่ ือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมินี ้** เพือ่ชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิี่

ยิง่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

1979 อุทยานแห่งชาตแิกรนด ์แคนยอน ถูกคน้พบเมือ่ปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดยีวกับทีอ่เมรกิาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกดิขึน้

โดยอทิธพิลของแมน่ ้าโคโลราโดไหลผ่านทีร่าบสูง ท าใหเ้กดิการสกึกร่อนพังทลายของหนิเป็นระยะเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมา

พืน้โลกเริม่ยกตัวสูงขึน้ อันเนื่องมาจากแรงดันและความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้ืน้โลก ท าใหเ้กดิการเปลีย่นรูปและกลายเป็นแนว

เทอืกเขากวา้งใหญไ่พศาล การยกตัวของแผน่ดนิท าใหท้างทีล่ าธารไหลผา่นมคีวามลาดชนัและน ้าไหลแรงมากขึน้ พัดเอาทรายและ

ตะกอนไปตามน ้าเกดิการกัดเซาะลกึลงไปทลีะนอ้ยๆในเปลอืกโลก วัดจากขอบลงไปถงึกน้หุบเหวกว่า 1 ไมล ์ประมาณ 1,600 เมตร 

และอาจลกึกวา่สองเทา่ของความหนาของเปลอืกโลก ก่อใหเ้กดิหนิแกรนติและหนิชัน้แบบต่างๆ พืน้ดนิทีเ่ป็นหนิทรายถูกน ้าและลม

กัดเซาะจนเป็นรอ่งลกึ สลับซบัซอ้น สงู ต ่า นานนับลา้นปี เหล่านี้ก่อใหเ้กดิความงดงาม และ ความน่าอัศจรรย ์ทางธรรมชาตขิึน้ทีน่ี่  

** กรณีทีท่่านซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิ เพือ่ท่องเทีย่ว อุทยานแหง่ชาตแิกรนด ์แคนยอน ** เดนิบน สกาย วอลค์ (Sky 

Walk) ** บรเิวณนีท้่านจ าเป็นตอ้งฝากของไวท้ ีช่่องบรกิาร (ล็อคเกอร)์ ทีท่างอุทยานฯเตรยีมไวร้องรบั รวมไปถงึ

โทรศพัทม์อืถอื และ กลอ้งถา่ยภาพ กรณีทีต่อ้งการถา่ยภาพ จะมบีรกิารของอทุยานฯโดยสามารถเลอืกซือ้เฉพาะภาพที่
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ทา่นชืน่ชอบได ้** ซึง่เป็นกระจกแกว้รปูตัวย ูยืน่ออกมาจากหนา้ผา เหมอืนทา่นไดเ้ดนิอยูบ่นอากาศซึง่บรเิวณนีจ้ะสูงจากพืน้แม่น ้า

ประมาณ 1,200 เมตร 

** กรณีทีท่่านซือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมิ เพือ่ทอ่งเทีย่ว อทุยานแหง่ชาตแิกรนด ์แคนยอน ** น าท่าน ผ่านชม เขือ่นฮเูวอร ์

หรอื ฮเูวอร ์แดม (Hoover Dam) และรูจั้กในชือ่ โบลเดอร ์แดม (Boulder Dam) หรอืเขือ่นหนิยักษ์ เป็นเขือ่นคอนกรตีรูปโคง้กึง่

ถว่งน ้าหนัก (Arch-Gravity Dam) ในบรเิวณแบล็ก แคนยอนของแมน่ ้าโคโลราโด บนชายแดนของรัฐแอรโิซนาและรัฐเนวาดา เขือ่น

สรา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ. 1931-1936 ระหว่างช่วงภาวะเศรษฐกจิตกต ่าครัง้ใหญ่และเปิดใชง้านวันที ่30 กันยายน ค.ศ. 1935 โดย

ประธานาธบิดแีฟรงคลนิ ด.ี รูสเวลต ์การก่อสรา้งเกดิจากความพยายามของคนงานมากกว่า 1,000 คน และคร่าชวีติคนไปมากกว่า 

100 คน มขีอ้ถกเถยีงวา่ชือ่เขือ่นตัง้ตามประธานาธบิดเีฮอรเ์บริต์ ฮเูวอร ์ตัง้แตร่าว ค.ศ. 1900 มกีารส ารวจความเป็นไปไดท้ีจ่ะรองรับ

เขือ่นทีค่วบคุมอุทกภัย ท าการชลประทาน และผลติไฟฟ้าพลังน ้าทีแ่บล็ก แคนยอนและบรเิวณรอบๆ โบลเดอร ์แคนยอน ใน ค.ศ. 

1928 คองเกรสอนุมัติโครงการ การประมูลเพื่อสรา้งเขื่อนไดรั้บการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทเรียกว่า ซกิซ ์คอมพานีส์ (Six 

Companies, Inc.) เริม่สรา้งเขือ่นในตน้ปี ค.ศ. 1931 โครงสรา้งคอนกรตีขนาดใหญ่นี้ยังไม่เคยมกีารสรา้งมาก่อน และเทคนคิการ

สรา้งบางเทคนิคยังไม่ไดรั้บการพสิูจน์ อากาศรอ้นจัดช่วงฤดูรอ้นและสาธารณูปโภคทีข่าดแคลนบรเิวณก่อสรา้งท าใหเ้กดิความ

ยากล าบาก แมก้ระนัน้ กลุ่มบรษัิทซกิซ ์คอมพานีสส์่งมอบเขือ่นใหรั้ฐบาลในวันที ่1 มนีาคม ค.ศ. 1936 เกนิก าหนดเดมิถงึ 2 ปี 

เขือ่นฮเูวอรฯ์ กักน ้าจากทะเลสาบมีด้ ซึง่เป็นแหล่งกักเก็บน ้าทีม่ปีรมิาตรมากทีสุ่ดในสหรัฐอเมรกิา เขือ่นตัง้อยู่บรเิวณใกลเ้มอืงโบล

เดอร ์ซติ ีรัฐเนวาดา เมอืงทีเ่ดมิสรา้งเพือ่ใหค้นงานกอ่สรา้งเขือ่นอาศัยราวๆ 30 ไมล ์ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องลาส เวกัส เครือ่ง 

จ่ายกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนนี้สามารถสรา้งพลังงานใหส้าธารณูปโภคทัง้สาธารณะและส่วนตัวในรัฐเนวาดา แอริโซนา และ

แคลฟิอรเ์นยี ทัง้หมด 

- หรอืใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ศนูยก์ารคา้ เอาทเ์ล็ท ภายในเมอืงมากมาย หรอื เลอืกเสีย่งโชคตามอธัยาศยั และในยามค ่า

คนื ทา่นสามารถทอ่งราตรเีมอืงลาส เวกัส โดยการเดนิเลน่ทีถ่นนสตรปิ (Strip) หรอืพบกับการแสดงโชวข์องโรงแรมต่างๆ ซึง่แต่ละ

โรงแรม 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 าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบารส์โตว ์(Barstow) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

เป็นศูนยก์ลางการขนส่งทีส่ าคัญ มทีางหลวงหลายสายรวมถงึ Interstate 15 , Interstate 40 , California State Route 58 และ 

U.S. Route 66 รวมตัวอยูใ่นเมอืง เป็นทีต่ัง้ของสถานรีถไฟขนาดใหญท่ีเ่ป็นของ  

น าท่านเดนิทางสู ่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 ** 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเฟรสโน (Fresno) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมืองในรัฐแคลฟิอรเ์นีย ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมอืนใหม่หมด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลา อาคารสูงสุดไม่เกนิ 20 ชัน้ จงึไม่

บดบังทวิทัศน์ทีน่ี่ ในฐานะเมอืงใหม่จงึมคีวามเป็นเมอืงส าหรับมนุษยเ์ดนิดนิมากกว่าหุ่นยนต ์ในขณะทีช่าวลอส แองเจลสิ และชาว

ซาน ฟรานซสิโก ซึง่มองชาวเมอืงเฟรสโน ทีอ่ยู่ระหว่างเมอืงทัง้สองนี้เป็นเรือ่งตลก และ ค่อนขา้งดูแคลนชาวเมอืงเฟรสโนว่ารอ้น

เหมอืนนรกไมม่อีารยธรรมไมม่ชีวีติกลางคนื ทา่นจะไดส้ัมผัสกับอกีหนึง่บรรยากาศของชนบทอเมรกิา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Fresno South , Fresno หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เกต - ถนนลอมบารด์ - ทา่เรอืเพยีร ์39 - ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟราน ซสิโก - เกาะอลัคาทรสั - ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ - ทา่

อากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซสิโก เมอืงซาน ฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา    (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

ประเทศสหรัฐอเมรกิา มปีระชากรประมาณ 808,976 คน ซึง่เป็นเมอืงทีม่คีวามหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ 

ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวซาน ฟรานซสิโก ชาวยุโรปกลุ่มแรกทีม่าตัง้รกรากในซานฟรานฯ คอืชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 เมอืงมชีือ่ว่า 

เซนตฟ์รานซสิ (St. Francis) ภายหลังจากชว่งยุคตืน่ทองในปี ค.ศ. 1848 ท าใหป้ระชากรในซานฟรานฯเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว และ

เมอืงเตบิโตอยา่งมาก ถงึแมว้า่ซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผ่นดนิไหวและไฟไหมข้นาดใหญ่ในชว่งปี ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลับ

ฟ้ืนตัวไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงส าคัญเมอืงหนึง่ในแถบชายฝ่ังตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมรกิา ซานฟรานฯมลีักษณะ

ภมูปิระเทศทีเ่ป็นเขา และมชีายฝ่ังตดิกับมหาสมทุรแปซฟิิกเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ ่และมชีาวเอเชยีอาศัยทีอ่า่วซานฟรานฯ

เป็นจ านวนมาก 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาทวนิพคี (Twin Peak) จุดชมววิใจกลางเมอืงซาน ฟรานซสิโก จากจุดนี้ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของ

เมอืงซานฟรานฯแบบ 360 องศา ผา่นชม เซเว่น ซสิเตอร ์(Seven Sisters) หรอื Painted Ladies มลีักษณะเป็นบา้นเรอืน

เกา่แกส่ไตลว์คิตอเรยีน ตัง้เรยีงรายกัน 7 หลัง อยู่รมิถนน Steiner Street ซึง่เป็นแนวชัน อยู่ระหว่างบา้นเลขที ่710–720 บา้นเรอืน

เหลา่นีโ้ดดเดน่ดว้ยสสีันแบบพาสเทลสวยงามสะดดุทกุสายตาเมือ่แรกพบ ดา้นหนา้จะมสีนามเด็กเล่น ซึง่ชาวเมอืงและนักท่องเทีย่ว

ตา่งนยิมมาน่ังพักผอ่นกันบรเิวณนีใ้นวันชว่งวันหยดุ 

น าท่าน ผา่นชม พาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์ (Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตลว์คิตอเรยีน ผสมผสานกับ

ศลิปวัฒนธรรมแบบอเมรกิา หนึง่ในสถานทีย่อดฮติที ่Hollywood นยิมมาถ่ายท าภาพยนตร ์และเป็นสถานที ่ทีช่าวอเมรกิันนยิมมา

ถา่ย Pre Wedding กันมากทีส่ดุ 
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น าท่านเดนิทางสู่ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคอื "ประตูทอง" ตอ้นรับทุกท่านทีม่จีุดมุ่งหมาย

มายังเมอืงซาน ฟรานซสิโก ท าสถติเิป็นสะพานแขวนแห่งแรกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นเสน้ทางสู่อ่าวซาน ฟรานซสิโกและเชือ่ม

ระหว่างซานฟรานฯ กับ มารนิ เคาทต์ี ใชง้บประมาณในการสรา้ง 35 ลา้นดอลลารส์หัฐ เริม่ก่อสรา้งเมือ่วันที ่5 มกราคม 1933 อัน

เป็นชว่งสมัยของประธานาธบิดแีฟรงกนิ ด.ี รสูเวลต ์ม ีโจเซฟ สเตราส ์เป็นวศิวกร ฝากฝีมอืบันทกึไวบ้นสะพานโกลเดนเกต สะพาน

ทาสแีดงอมสม้ตามสสีัญลักษณ์สขีองเมอืงซานฟรานฯ ทีจ่ะเปล่งแสงสะทอ้นเมือ่ยามแสงอาทติยต์กกระทบ ความงามทางดา้น

วศิวกรรมไดร้ับการยกย่องจากสมาคมวศิวกรพลเรอืนอเมรกิันใหเ้ป็นหนึ่งใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกจนท าใหก้ลายเป็นสัญลักษณ์

ของเมอืงซาน ฟรานซสิโกแหง่นี ้

น าท่าน ผา่นชม ถนนลอมบารด์ (Lombard Street) เป็นถนนทีไ่ดช้ือ่ว่าคดเคีย้วทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ตัง้อยู่ระหว่าง Jones 

Street และ Hyde Street มลัีกษณะเป็นถนนทีค่ดเคีย้วแบบโคง้หักศอกอยู่บนเนนิชัน มทีัง้หมด 8 โคง้ เป็นโคง้ชว่งสัน้ๆ และแคบ

มาก การเดนิรถจะเดนิรถทางเดยีว จากบนเนนิเขาลงสูด่า้นลา่ง รอบขา้งของถนนเสน้นี้จะเป็นบา้นเรอืนอันสวยหรูสไตลว์คิตอเรยีน มี

การประดับประดาถนนดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงามตามฤดูกาล โดยดา้นบนสุดของถนนเสน้นี้จะสามารถมองเห็นววิของอ่าวซาน 

ฟรานซสิโก , สะพานเบย ์และ คอยน์ ทาวเวอร ์ไดอ้ยา่งสวยงาม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืเพยีร ์39 (Pier 39) ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของเมอืงซานฟรานฯ อยูต่รงกลางระหวา่ง สะพาน

โกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย ์(Bay Bridge) เนื่องดว้ยเมอืงซานฟรานฯเป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ตดิกับมหาสมุทร

แปซฟิิก ในอดตีจงึมทีา่เรอืเพือ่ขนสง่สนิคา้มากมายโดยมตัีวเลขก ากับตัง้แต ่Pier 1 ไปเรือ่ยๆ แตด่ว้ยเหตผุลทีท่า่เรอืเพยีร ์39 แห่งนี ้

มชีือ่เสยีงโดง่ดังเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุ อาจเป็นเพราะอยูใ่นท าเลทีต่ัง้ทีส่วยงามเหมาะสม ท าใหปั้จจุบันเป็นย่านชอ้ป

ป้ิง และ รา้นอาหารตา่งๆมากมาย  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ล่องเรอืชมอ่าวซานฟรานซสิโก ผ่านชม ความยิง่ใหญ่และสวยงามของ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate 

Bridge) จากมุมใกล ้และ มุมไกล ผ่านชม เกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะทีเ่คยเป็นทีคุ่มขังนักโทษอเมรกิาในอดตี ตัง้อยู่

กลางทะเลบรเิวณรมิอ่าวซานฟรานฯ ใกลก้ันจะเป็น ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ (Fisherman’s Wharf) หรอืรูจั้กกันในลักษณะของ

สะพานปลา สามารถมองเห็นอา่วซาน ฟรานซสิโก และ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ทีน่ีจ่งึมรีา้นอาหารทะเลสดๆไว ้

รอตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วมากมาย  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซสิโก เมอืงซาน ฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซสิโก เมอืงซาน ฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา - ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็ค

แล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง          (-/-/-) 

00.35 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways เทีย่วบนิที ่CX893 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง 45 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                                                                                                                                   (-/-/-) 

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

09.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ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 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

19-26 กมุภาพนัธ ์2562 

19FEB CX616 BKK-HKG 06.30-10.15 

19FEB CX884 HKG-LAX 12.45-09.10 

25FEB CX893 SFO-HKG 00.35-07.45+1 

26FEB CX619 HKG-BKK 09.10-11.20 

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

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

 

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

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ จอง

เป็นราคาทัวร ์ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ว่าคณะคอนเฟิรม์ออก

เดนิทางหรอืไม ่

 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักแตล่ะชิน้ไมเ่กนิ 23 กก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเท

รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

 คาทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 3 USD.) 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทยประมาณ 1,480 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมดัจ าคร ัง้แรก) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท 

คา่ธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 38,000 บาท (กรณีมวีซี่า

เรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 30,000 บาท) ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า 

สว่นนีภ้ายในวันที ่2 กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่าน

มคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมี

ทีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์

ไม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิท

เป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 30-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทน

ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่

ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักแบบหอ้งคู่ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรม

อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มลีักษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2  เตยีง (2 Queen Bed) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ก็จะมลีักษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2 เตยีง (2 Queen Bed) เชน่กัน ไม่มเีตยีงเสรมิดว้ยเงือ่นไข

มาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอื

ยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักทีห่า้มสูบบุหรี ่(Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะตดิตัง้อุปกรณ์ดัก

จับควันไวใ้นหอ้ง กรณีทีม่กีารลักลอบสบูบหุรีใ่นหอ้งพัก และ ถกูตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พักจ าเป็นตอ้งช าระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 

เหรยีญดอลลา่หส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ตอ่ครัง้ 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 
1. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จ าเป็นตอ้งด าเนนิการตรงกับสถานทตูอเมรกิาประจ าประเทศไทย เท่านัน้ (ยังไม่ผ่านตัวแทนรับยืน่) 

โดยสถานทตูมทีี ่เชยีงใหม ่และ กรงุเทพฯ ทา่นตอ้งการยืน่และสัมภาษณ์ทีใ่ด ใหแ้จง้ตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์กรณีด าเนนิการแลว้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลง จ าเป็นตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 

2. สถานทตูสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วสัมภาษณ์ชว่งเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เทา่นัน้ สถานทตูไมเ่ปิดสัมภาษณ์วซีา่

ท่องเทีย่วชว่งเวลาบ่าย กรณีทีท่่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวัน และ เวลาใดบา้ง กรุณาแจง้กับเจา้หนา้ที ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์(ผูส้มัครทุก

ทา่นจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี) 

3. ส าหรับวซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ไม่มกีารยืน่เอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยืน่เอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็น

ครอบครัว หรอื รายบคุคล ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ และสถานทตูจะพจิารณาวซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล 

4. กรณีทีท่า่นตอ้งการยืน่วซีา่เร็วทีส่ดุ และคณะยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น) สามารถท าไดโ้ดยใหท้่านช าระเงนิมัดจ า 

พรอ้มคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอรม์กรอกเพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ส าเนาหนา้

หนังสอืเดนิทางหนา้แรก แจง้ชว่งวัน เวลา ทีท่า่นสะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจา้หนา้ที ่หลังจากช าระเงนิประมาณ 10 วันท าการ เจา้หนา้ทีแ่ผนกวี

ซา่จะตอิตอ่กลับเพือ่ใหท้า่นเลอืกควินัดหมายตามวัน และ เวลาทีท่า่นสะดวก กรณีคณะไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้(ยังมี

ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาให ้

ทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ไม่ว่าท่านจะไดรั้บอนุมัตวิซีา่อายุเท่าไหร่ก็ตาม เชน่ ท่านจองคณะเดนิทางวันที ่1-9 ต.ค. และท่านยนืยันจะยืน่วซีา่



- 12 - 

 

กอ่นคณะคอนเฟิรม์ แตเ่มือ่ถงึก าหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดนิทางได ้และท่านไดรั้บอนุมัตวิซีา่เพยีง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช ่10 

ปี) น่ันหมายถงึทา่นจ าเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม ่และ มคีา่ใชจ้่ายใหมอ่กีครัง้ เป็นตน้  

5. การอนุมัตวิซีา่ไมส่ามารถการันตไีด ้ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ โดยสถานทตูจะพจิารณาเป็นรายบคุคล ไมส่ามารถยนืยันไดว้่าทุกท่าน

จะไดว้ซีา่อาย ุ10 ปี  

6. กรณีตอ้งการเลือ่นการนัดสัมภาษณ์วซีา่ เนือ่งจากตดิธุระเรง่ดว่นกะทันหัน สามารถท าได ้1 ครัง้ และ ตอ้งด าเนนิการกอ่นถงึวันนัดสัมภาษณ์วซีา่ ที่

จะมาถงึ 5 วันท าการ เทา่นัน้ นอกเหนอืจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่ว

ประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 

7. หลังจากสัมภาษณ์วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ สถานทตูจะเก็บรักษาเลม่หนังสอืเดนิทางของทา่นไวท้ีส่ถานทตูประมาณ 7 วัน ท าการ และสง่กลับคนืใหท้่าน

ทางไปรษณีย ์ดังนัน้ ทา่นจ าเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยูปั่จจุบันใหช้ดัเจน เพราะหากทีอ่ยู่ไม่ชัดเจนเล่มหนังสอืเดนิทางทีส่ถานทูตส่งคนืท่าน อาจตอ้งถูก

ส่งกลับเขา้ไปยังสถานทูตตามเดมิ และจ าเป็นจะตอ้งส่งอีเมล (เท่านัน้ ไม่มบีรกิารโทรศัพทต์ดิต่อ) แจง้ความประสงค์ และ ยืนยันตัวตนต่อ

สถานทตูซึง่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 30 วันท าการเป็นอย่างนอ้ย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเล่มหนังสอืเดนิทางดว้ยตัว

ผูส้มัครเองอกีครัง้ทางอเีมล 

8. กรณีทีผู่ส้มัครตอ้งการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้หรอื จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม ทา่นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานส าคัญทีย่นืยันไดว้า่ทา่นจ าเป็นจะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางจรงิๆ ใหท้างสถานทตูพจิารณาในวันสัมภาษณ์ทันที

เท่านัน้ หากยืน่ไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอคนืเล่มหนังสอืเดนิทางกระทันหันได ้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

ดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้  

9. ทีผ่า่นมาโดยสว่นใหญส่ถานทตูจะอนุมัตวิซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหส้ าหรับทา่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย วซีา่มอีายุ 10 ปี (แต่สามารถ

พ านักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมืองก าหนดเท่านั้น ไม่เกนิ 3 หรือ 6 เดือน) แต่ตัง้แต่ มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 

สถานทตูฯออกมาตราการใหม ่วา่จะพจิารณาอายวุซีา่ใหเ้ป็นรายบุคคล ไม่สามารถยนืยันไดว้่าจะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดรีะยะเวลา

ชว่งทีต่อ้งการจะเดนิทางก็เกดิขึน้ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอื

การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่ าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้  
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การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีท่างบรษัิทสง่ให ้ใหล้ะเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื 

พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้

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

ซา่ 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง) 

- ส าเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทกุประเภท (ถา้เคยม)ี 

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

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่ส าเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบับจรงิมา 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้หนา้ทีข่องสถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี ตามวนั เวลาทีส่ถานทตูนดัหมาย

เทา่น ัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่ าเป็นตอ้งถา่ยส าเนา  

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

นอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ (กรณทีา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น ิว้ ขนาดเทา่กันทกุดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่น ัน้  

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรปูถา่ย ท ัง้นีอ้ยูท่ ีด่ลุยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแวน่สายตา 

- หา้มสวมเครือ่งประดับ 

- รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน  

- ไมเ่ป็นรปูเดยีวกันกับวซีา่ทีเ่คยไดรั้บแมจ้ะยังไมเ่กนิ 6 เดอืน ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถา่ยใหม่ 

- 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 กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 

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 เดนิทางกบับคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับ

ครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่

และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่

และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานการรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น้ เชน่ ส าเนา

ใบหยา่ พรอ้มทัง้บันทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บันทกึสลักหลักใบหยา่  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ ืน่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต ้การดแูลของผูนั้น้ เชน่ หนังสอืรับรองบตุรบญุธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ ์บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณพ์รอ้มเด็กดว้ยทกุกรณี 

10. หลักฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

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

เดนิทาง) แคย่นืยันต าแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเทา่นัน้ หากตอ้งการระบ ุจะตอ้งระบใุหถ้กูตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งออกมาแลว้อายไุม่

เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์ทีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายค าส ัง่เกษยีณอายรุาชการ 
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- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบยุนืยันสถานะวา่เป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จรงิ และ ก าลังศกึษาอยู่

ระดับชัน้ใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงนิ สถานทตูพจิารณาเฉพาะบัญชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีไมต่ ่ากวา่ 1 แสนบาท 

โดย ใชส้มดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปในวันสัมภาษณ์ เกีย่วกับบัญชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบ

ประกอบได ้แตท่า่นจ าเป็นตอ้งเตรยีมบัญชอีอมทรัพย ์(Saving) เป็นหลักเทา่นัน้  

สามารถใช ้สมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การท ารายการยอ้นหลังไป 6 เดอืน ทกุเดอืน หากขา้ม

เดอืนใดเดอืนหนึง่ไปในสมดุ หรอืมรีายการไมค่รบเนือ่งจากไมไ่ดอ้ัพเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอ สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุอายุ 70 ปีขึน้ไป จ าเป็นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบวุา่ “สขุภาพรา่งกายแข็งแรง 

สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกันสขุภาพส าหรับผูส้งูอายโุดยเฉพาะ ส าหรับผูส้งูอายใุนกรณีนีท้างสถานทตูฯ อาจ

ตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิขึน้อยูใ่นดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมกีารขอเรยีกดหูนังสอืเดนิทางของทา่น หลังจากทีค่ณะเดนิทางกลับมาแลว้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิความไมส่ะดวกแก่

ทา่นได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไมส่ะดวกในสว่นนี ้และโปรดปฏบัิตติาม เพือ่การขอวซีา่ในครัง้ตอ่ไป 

14. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นัน้ ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของทางสถานทตู ซึง่ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี่

จะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยังประเทศทีร่ะบเุทา่นัน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหาก

ตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่จ าเป็นตอ้งช าระคา่บรกิาร และ ค่าธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  
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หลงัเขา้รบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7 วนัท าการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถกูสง่คนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว ้

 

 

 

     ตวัอยา่งรปูถา่ยเพือ่ยืน่ขอวซีา่ 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 ุเดนิผา่นโรงแรม 

Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึสะพานลอย สถานทตูจะอยูห่นา้สะพานลอยแรก 
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กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑตูอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิาเพือ่สมัภาษณ์วซีา่  

หากทา่นน าส ิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 
• อปุกรณ์ทีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทปเสยีง/วดิโีอเทป แผน่ซดี ีMP3 

แผน่ดสิก ์แล็บท็อป หรอือปุกรณ์เลน่เพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหลข่นาดใหญห่รอืกระเป๋าสตางค ์

• กระเป๋าถอืขนาดใหญแ่ละกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มัครสามารถถอืกระเป๋าใสใสเ่อกสารทีจ่ าเป็น

ส าหรับการสัมภาษณ์วซีา่ไดเ้ทา่นัน้ 

• อาหารทกุประเภท (มจีุดจ าหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารว่างดา้นในสถานทตู) 

• ซองจดหมายหรอืหบีหอ่ทีม่กีารปิดผนกึ 

• บหุรี ่/ ซกิาร ์/ กลอ่งไมข้ดีไฟ / ไฟแช็ก 

• ของมคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 

• อาวธุหรอืวัตถรุะเบดิทกุชนดิ 

รายการทีก่ลา่วมาขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอยา่งเทา่นัน้ อาจมสีิง่ของอืน่ๆทีห่า้มน าเขา้สถานทตูอกี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัย 

นอกจากโทรศัพทม์อืถอืหนึง่เครือ่งทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทตูอเมรกิาจะไมรั่บฝากสิง่ของตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ทา่นจะตอ้งด าเนนิการ

จัดเก็บสิง่ของเหลา่นัน้ดว้ยวธิอีืน่กอ่นเขา้ไปในสถานทตู 

 

ผูต้ดิตอ่สถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทตูฯ ทา่นสามารถฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 

เครือ่ง ไวก้ับเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยทีห่นา้ประต ูแตส่ถานทตูฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมร่ับผดิชอบหากเกดิการสูญหายหรอืความ

เสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กับโทรศัพทม์อืถอืของทา่นในขณะทีฝ่ากไวก้ับพนักงานรักษาความปลอดภัย ทา่นไมส่ามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามทีนั่ดหมายไว ้

หากน าสิง่ของดังตอ่ไปนีม้าดว้ย 

 

ค าแนะน า 
เอกสารทีท่า่นตอ้งยืน่ในวันสัมภาษณ์มดัีงนี ้ 

1. ใบยนืยันนัดสัมภาษณ์  

2. ใบยนืยันแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอืเดนิทางทัง้เลม่ปัจจุบันและเลม่เดมิทัง้หมดทีท่า่นเคยม ี

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

5. โดยเฉพาะทา่นทีส่มัครวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ทา่นควรจะเตรยีมหลักฐานการเงนิส าหรับการเดนิทางของทา่นมาดว้ย 

6. ทา่นควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของทา่นในชว่งเวลาทีท่า่นพ านักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่า่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยแลว้ 

7. ผูส้มัครกรณุามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสัมภาษณ์เทา่นัน้ 

 


