
 

 
 

 
 

 

ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ซานฟราน 9 วัน 6 คืน 
 



 

 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ - สนามบินไต ้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  - สนามบิน

ลอสแอนเจอลิส เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา - เมืองลอสแอนเจลิส - กริฟฟิธ พาร์ค - 

ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน์ - ฮอลลีวูด เลอวาร์ด - เบเวอรี่ฮิลส์ - ย่านไทยทาวน์ 

 

08.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ 

S สายการบิน China Airlines เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก 

 

10.55 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน China 

Airlines เที่ยวบินที่ CI834 

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 

15.25 น.   เดินทางถึง สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **  

 

16.50 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแอนเจอลิส เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน 

China Airlines เที่ยวบินที่ CI006  

** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 

13.30 น.   เดินทางถึง สนามบินลอสแอนเจอลิส เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า

ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  



 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอสแอนเจลิส (Los Angeles) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ่รู ้จักในชื ่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มี

ประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม และการบันเทิง และเริ่มตั้งเป็นเมืองเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอส แอนเจ

ลิสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากการอพยพของคน

หลายเชื่อชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และ อเมริกาใต้ เนื่องจากลักษณะของอากาศที่อบอุ่นสบาย และ

ลักษณะการเป็นอยู่ต่างๆ ชื่อเมืองลอส แอนเจลิส (Los Angeles) มาจากคำว่า โลส อังเคเลส ในภาษา

สเปน หมายถึง ทูตสวรรค์หลายองค์ เป็นรูปพหูพจน์ของคำว่า el ángel ซึ่งเป็นเพศชาย ชื่อเมืองจึงมี

ความหมายว่า "เมืองแห่งทูตสวรรค์" ลอส แอนเจลิสได้เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นที่ตั ้งของฮอลลีวูด และ

ปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ คือทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66)  

 

นำท่านเดินทางสู่ กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) ด้วยพ้ืนที่มากกว่า 4,000 เอเคอร์ ของภูมิประเทศอัน

เขียวขจี อีกท้ังยังเป็นสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ กริฟฟิธ 

พาร์ค ได้ชื่อว่าเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ จากจุดนี้ท่านสามารถ ถ่ายรูปเป็น

ที่ระลึก กับ ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน์ (Hollywood Sign) ต้ังอยู่บนภูเขาลีในฮอลลีวูด ฮิลล์บน

เขตพื้นที่ของเทือกเขาซานตาโมนิก้า ซึ่งเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คยอดฮิตสำหรับผู้คนที่แวะเวียนมายังเมืองนี้ 

ป้ายฮอลลีวูดสามารถมองเห็นได้จากทุกมุมในตัวเมืองลอสแอนเจลิส 

 

นำท่านเดินทางสู่ ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด (Hollywood Boulevard) ไม่มีใครไม่รู ้จักฮอลลีวูดแห่งนี้ 

สถานที่อันมีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแหล่งบันเทิงเป็นจำนวนมาก 

 

นำท่านเดินทางสู่ เบเวอรี่ฮิลส์ (Beverly Hills) หากพูดถึงย่านเบเวอรี่ฮิลส์ หลายคนคงจินตนาการภาพ

บรรยากาศอันหรูหราไฮโซ ไลฟ์สไตล์ของสังคมชั้นสูงขึ้นมาเป็นลำดับแรก แม้กระท่ังเจ้ารหัสไปรษณีย์ของ



 

 
 

ที่นี่คือ "90210" ยังถูกนำเอาไปใช้เป็นชื่อซีรี่ย์ยอดฮิตของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ที่สำคัญที่สุดยา่น

นี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เหล่าดาราชื่อดังมักมาเป็นประจำ แทบจะเดินกระทบไหล่กันได้เลยทีเดียว 

นำท่านเดินทางสู่ ย่านไทยทาวน์ (Thai Town) เป็นย่านธุรกิจ การค้าสำคญัของชาวไทย ในเมือง

ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ 

 

พักที่  Holiday Inn Buena Park, Los Angeles หรือเทียบเท่า 

 

 



 

 
 

วันที่สอง เมืองลอสแอนเจลิส - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

นำท่าน เข้าชม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย (Disneyland L.A California) 

เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกของโลก ตั้งอยู่ที่เขตอนาไฮม์ (Anaheim) ในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนดิสนีย์ที่ยก

ทัพมาเต็มขบวนพาเหรดที่บริเวณ Main Street USA. ทั้งมิกกี้ เม้าส์, มินนี่ เม้าส์, โดนัลดั๊ก และกูฟฟ่ี 

ออกมาโลดแล่นอวดโฉม ตามด้วยเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์แสนสวยที่พร้อมเติมเต็มความสนุกให้คุณ จากนั้นไป

ท่องโลก กับ Alice in Wonderland สุดพิศวง โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งคือ Disneyland Park และ Disney 

California Adventure Park  

มาเริ่มกันที่ฝั่ง Disneyland Park โดยมีการแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งหมด 8 โซน แต่ละโซนก็จะมีธีมเป็น

ของตัวเอง เริ่มจาก 

1. Main Street ทุกอย่างอลังการตั้งแต่ก้าวเท้าผ่านประตูเข้ามา เราจะได้กลิ่นอายของแคลิฟอร์เนียแบบ

ชันเจนด้วยการตกแต่งเป็นอาคารบ้านเรือนสไตล์อเมริกันสมัยก่อน มีแกลลอรี่แสดงประวัติและผลงานของ

วอลต์ ดิสนีย์ มีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกมากมาย  

2. Tomorrowland เป็นโซนที่ยกอวกาศและโลกอนาคตมาไว้ด้วยกัน เราจะพบกับตัวการ์ตูนและเครื่อง

เล่นจากเรื่อง Star Wars, Toy Story (Buzz Lightyear), Finding Nemo มีทั้งยิงเอเลี่ยน นั่งรถไฟเหาะ

และยานอวกาศ ใส่แว่นสามมิติท่องโลกอวกาศ ขับรถยนต์สุดล้ำจากฮอนด้า นั่งเรือดำน้ำดูปลา และใส่ชุด

เจไดฝึกหัด พร้อมมีอาจารย์การต่อสู้กับไคโรเรน ดาร์ธเวเดอร์  

อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับโซนใหม่ ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มกราคม 2020 คือ Star 

Wars : Galaxy’s Edge, an All-New Land : Rise of the Resistance สถานที่น่าดึงดูดในระดับที่

น่าประทับใจและประทับใจที่สุดในโลกของภาพยนตร์สตาร์วอร์ส การเพิ่มขึ้นของแนวต้านจะเป็นจุด



 

 
 

ดึงดูดที่ยิ่งใหญ่พร้อมระบบขี่หลายอย่างที่ไม่เหมือนสิ่งที่คุณเคยพบที่ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทใดๆมาก่อน 

หรือที่อ่ืนใดในกาแลคซี่ ยอมรับภารกิจจากการต่อต้าน ความต้านทานต้องการความช่วยเหลือของคุณ 

ความต้านทานกำลังรวบรวมผู้มาร่วมในภารกิจลับที่รอให้คุณได้สัมผัส 

3. Adventure Land ใครที่ชอบการผจญภัย เดินป่า มาโซนนี้เลย เป็นธีมป่าเขาลำเนาไพรจากเรื ่อง 

Tarzan และ Indiana Jones ทั้งได้เที่ยวบ้านของทาร์ซานและล่องเรือสำรวจป่า เตรียมตัวเตรียมใจพบ

กับสัตว์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ท่ีนี่ 

4. Critter Country โซนนี้น่ารักมากค่ะ เชื่อว่าแฟนคลับของหมีพูจะต้องชอบแน่นอน เป็นธีมชายป่า มีทุ่ง

หญ้าสีเขียว และเครื่องเล่นจากเรื่อง Winnie the Pooh และ Song of the South แถมยังได้ล่องเรือหมี

พูน่ารักๆ กันด้วย 

5. Frontierland โซนนี้มาในสไตล์เมริกาเหนือ เราจะได้สัมผัสความเป็นแคลิฟอร์เนีย วินเทจๆ เหมือนได้

ย้อนเวลาไปอยู่ในอดีต  เครื่องเล่นขึ้นชื่อคือ Big Thunder Mountain Railroad เป็นรถไฟเหาะบนภูเขา

ที่มีเรื่องลึกลับซ่อนอยู่  

6. New Orleans Square โซนนี้สำหรับคนที่ชอบความลี้ลับ น่ากลัวๆ มีทั้งบ้านผีสิง และเครื่องเล่นในธีม 

Pirates of the Caribbean ให้ได้ขนลุกกันถ้วนหน้า 

7. Mickey’s Toontown เป็นโซนตัวการ์ตูนคลาสสิกของดิสนีย์ ได้ใกล้ชิดกับมิกกี้ มินนี่ โดนัลดักค์ ชิพ 

เดล และเพ่ือนๆ มาลองชมบ้านยักษ์ และบ้านมิคกี้มินนี่ ว่าจะน่ารักขนาดไหนน 

8. Fantasyland เป็นโซนเทพนิยายที่สาวๆ เห็นแล้วจะต้องตื่นตาตื่นใจ มีปราสาทสุดอลังการขอ งเจ้า

หญิงเจ้าชาย ทั้งจากเรื่อง Snow White, Sleeping Beauty, Alice in Wonderland, Peter Pan และ

อื่นๆ อีกมากมาย มีม้าหมุนอันงดงาม และเครื่องเล่นต่างๆ ที่เต็มไปด้วยจินตนาการให้เราเพลิดเพลินไป

กับโลกแห่งความฝัน  

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ 

 



 

 
 

ต่อมาคือฝั่งของ Disney California Adventure Park เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2001 ส่วนใหญ่

ออกแบบด้วยแอนิเมชั่น Pixar Animation เป็นหลัก พร้อมรวบรวมเครื่องเล่นสุดมันส์และหวาดเสียวไว้

หลายอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 8 โซนค่ะ 

1. Buena Vista Street ถนนสายศิลปะ บรรยากาศย้อนยุคเหมือนแอลเอฯในอดีต ที่เต็มไปด้วยความ

สดใส ความฝัน และจินตนาการ 

2. Paradise Pier บรรยากาศคล้ายเมืองท่าเรือริมฝั่งแปซิฟิก มีอาหารและไวน์จากแคลิฟอร์เนียให้ได้ลิ้ม

ลอง จุดเด่นก็คือชิงช้าสวรรค์ Mickey’s Fun Wheel ถือเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์แคลิฟอร์เนีย 

และยังมีรถไฟเหาะขนาดยักษ์ความเร็วสูง California Screamin ที่ใครมาก็ต้องลองเล่นสักครั้ง ระหว่าง

รอเครื่องเล่นต่างๆ ก็มีน้ำพุเต้นระบำให้ชมกันอีกด้วย 

3. Hollywood land กระทบไหล่คนดังและชมการแสดงโชว์ ซ ึ ่งมีให้เล ือกมากมายให้รอชมตาม

ตารางเวลา ยิ่งใหญ่ อลังการ แถมยังหาดูได้เฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น มีเครื่องเ ล่นอย่าง The Twilight 

Zone Tower of Terror หรือลิฟต์ตกอันโด่งดัง เราต้องเดินเข้าไปในโรงแรมผีสิง เพื่อขึ้นลิฟท์สยองขวัญ 

ที่หากใครได้เล่นแล้วต้องลืมไม่ลงแน่นอน 

4. Pacific Wharf บรรยากาศคล้ายกับเมืองมอนเทอเรย์ (Monterey) และซานฟรานซิสโก (San 

Francisco) โซนนี้จะไม่มีเครื่องเล่น แต่จะเป็นพวกร้านอาหาร ร้านขนม ไอศครีม ให้บริการ 

5. Bug’s land โซนนี้เราจะกลายเป็นแมลงตัวเล็กๆ ในป่าขึ้นมาทันทีเลยค่ะ เพราะทุกอย่างในนี้จะใหญ่

ไปหมด ทำให้เราได้เห็นมุมมองแบบเดียวกับแมลง เครื่องเล่นไฮไลท์แนะนำคือ It’s Tough to be a Bug 

และโรงหนัง 4D มีทั้งมดไต่ขา พ่นน้ำใส่  

6. Condor Flats ทุกอย่างในโซนนี้จะเป็นเกี่ยวกับการบินทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน นักบิน พร้อม

บินสูงเหินเวหาผจญภัยไปยังสถานที่สำคัญๆในในรัฐแคลิฟอร์เนียจำลอง 

7. โซน Grizzliy Peak บรรยากาศที่นี ่คล้ายแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ ในแถบอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี 

(Yosemite National Park) มีต้นไม้ ภูเขา ลำธาร น้ำตก เส้นทางเดินป่า ปีนเขา การเดินข้ามสะพาน

เชือก เหมือนกับได้อยู่ในอุทยานจริงๆ เครื่องเล่นยอดฮิต คือ Grizzly River Run เหมือนล่องแก่งไปตาม

ลำน้ำ ผ่านทั้งถ้ำและน้ำวน อย่าลืมเตรียมเสื้อกันฝนสำหรับการเล่นกิจกรรมนี้ 



 

 
 

8. Cars Land มาพร้อมเครื่องเล่นอย่าง Radi (รอบของการเข้าชม อาจเปลี ่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทน

เรียบร้อยแล้วทั้งหมด) 

 

เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ 

 

พักที่  Holiday Inn Buena Park, Los Angeles หรือเทียบเท่า 

 



 

 
 

 

 

วันที่สาม เมืองลาสเวกัส - ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท นอร์ท - ป้ายยินดีต้อนรับ สู่เมืองลาสเวกัส - ถนนสตริป 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองในรัฐเนวาด้า 

(Nevada) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่าเมืองแห่งบาป (Sin 

City) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้า



 

 
 

ของกิจการ ธุรกิจการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่บริการ 

ธุรกิจ ใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมาย 

ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหรูหราอลังการและขนาดใหญ่มากกว่าที่ใดในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อน

คาสิโนและโรงแรมมารวมตวักนัอย่างแน่นหนาท่ามกลางภูเขาและทะเลทราย 

  

 นำท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท นอร์ท (Las Vegas Premium Outlets North) เป็น

เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph 

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

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling, Michael Kors และอ ื ่ น ๆ อี ก

มากมาย 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ 



 

 
 

 

 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ป้ายยินดีต้อนรับ สู่เมืองลาสเวกัส (Welcome to Las Vegas - Drive 

Carefully Come Back Soon Sign) ป้ายที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลาสเวกัสที่แท้จริง ประตูสู่ความ

บันเทิงแห่งเมืองทีไ่ม่เคยหลับใหล สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1959 จุดที่ตั้งนี้อยู่ช่วงต้นของลาสเวกัส บูเลอวาร์ด  

 

 นำท่าน ผ่านชม ความสวยงามตระการตา การประชันป้ายไฟ ป้ายโฆษณา ร้านค้าแบรนด์เนมและ

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมายเรียงรายกัน รวมไปถึงโรงแรมและคาสิโน โดยรอบของ เมืองลาสเวกัสบน 

ถนนสตรปิ (Strip Road) ยามค่ำคืน อิสระให้ท่านเลือกชม น้ำพเุต้นระบำประกอบดนตรีที่ด้านหน้าของ

โรงแรมเบลลาจิโอ (Bellagio) , โชว์โจรสลัด (Treasure Island) , เวนิสจำลองและน้ำพุเทียมแห่งโรงแรม



 

 
 

เวเนเชี่ยน (Venetian Hotel) ที่ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายท้องฟ้าคล้ายการเนรมิต

และมีลำคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสิโนระดับห้าดาวแห่งเมือง

ลาส เวกัส ที่โรงแรมเดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรือ ศึกษากลยุทธ์พร้อมลองเสี่ยงโชคกับ

เกมส์พนันในรูปแบบต่างๆ ตามสไตล์ที่คุณถนัด เช่น แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รเูล็ต เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้ 

สามารถเดินถึงกันได้เพราะตั้งอยู่บนถนนเส้นเดียวกันทั้งหมด คือ ถนนสตริป (Strip Road) ที่เป็นถนน

สายหลักของเมืองลาส เวกัสแห่งนี้ (กฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่น

การพนัน หรือ คาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบัติตามกฎโดยเคร่งครัด) 

 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 

 

พักที่  Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทียบเท่า 



 

 
 

 

 

วันที่สี่  เมืองลาสเวกัส - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลาสเวกัส ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 

อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลาสเวกัส ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) 

ท่านสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริม เพื่อท่องเที่ยวภายในเมืองลาสเวกัส 



 

 
 

- อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน (Grand Canyon National Park) ** แพ็คเกจโดยรถโค้ช ราคา

ประมาณ 180 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ต่อท่าน แพ็คเกจโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อชมแกรนด์ แคน

ยอน จากมุมสูง ราคาประมาณ 400 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ต่อท่าน กรุณาแจ้งกับหัวหน้าทัวร์

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนถึงวันเดินทางไปแกรนด์ แคนยอน และจำเป็นจะต้องมีผู้เดินทางร่วม

เฮลิคอปเตอร์ลำเดียวกัน 6-8 ท่าน ขึ้นอยู่กับเฮลิคอปเตอร์ลำที่ว่างอยู่ และ หัวหน้าทัวร์อาจไม่

สามารถร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะได้ โดยหัวหน้าทัวร์จะต้องดูแลคณะส่วนมากก่อน (คณะใหญ่) จะ

รวมบริการรถรับส่งไปยังจุดเข้าอุทยานฯ ราคา และ รายละเอียด เงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ขึน้อยู่กับประเภทของแพ็คเกจที่ท่านเลือก กรุณาตรวจสอบก่อนทุกครั้ง สำหรับท่านที่ซ้ือแพ็คเกจทัวร์

เสริมนี้ ** เพื่อชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น

มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979 อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน 

ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของ

แม่น้ำโคโลราโดไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินเป็นระยะเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว 

ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิด

การเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหล

ผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละ

น้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปถึงก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลึกกว่าสอง

เท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำ

และลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อน สูง ต่ำ นานนับล้านปี เหล่านี้ก่อให้เกิดความงดงาม และ ความ

น่าอศัจรรย์ทางธรรมชาติขึ้นที่นี่ ** กรณีที่ท่านซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริม เพื่อท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแก

รนด์ แคนยอน ** เดินบน สกาย วอล์ค (Sky Walk) ** บริเวณนี้ท่านจำเป็นต้องฝากของไว้ที่ช่อง

บริการ (ล็อคเกอร์) ที่ทางอุทยานฯเตรียมไว้รองรับ รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือ และ กล้องถ่ายภาพ กรณี

ที่ต้องการถ่ายภาพ จะมีบริการของอุทยานฯโดยสามารถเลือกซื้อเฉพาะภาพที่ท่านชื่นชอบได้ ** ซึ่ง

เป็นกระจกแก้วรูปตัวยู ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศซึ่งบริเวณนี้จะสูงจากพ้ืน

แม่น้ำประมาณ 1,200 เมตร 

 



 

 
 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ 

 

 

 

** กรณีที่ท่านซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริม เพื่อท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ** นำท่าน ผ่าน

ชม เขื่อนฮูเวอร์ หรือ ฮูเวอร์ แดม (Hoover Dam) และรู้จักในชื่อ โบลเดอร์ แดม (Boulder Dam) 

หรือเขื่อนหินยักษ์ เป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งกึ่งถ่วงน้ำหนัก (Arch-Gravity Dam) ในบริเวณแบล็ก แคน

ยอนของแม่น้ำโคโลราโด บนชายแดนของรัฐแอริโซนาและรัฐเนวาดา เขื่อนสร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1931 -

1936 ระหว่างช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั ้งใหญ่และเปิดใช้งานวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1935 โด ย

ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ การก่อสร้างเกิดจากความพยายามของคนงานมากกว่า 1,000 คน 



 

 
 

และคร่าชีวิตคนไปมากกว่า 100 คน มีข้อถกเถียงว่าชื่อเขื่อนตั้งตามประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ ตั้งแต่

ราว ค.ศ. 1900 มีการสำรวจความเป็นไปได้ที่จะรองรับเขื่อนที่ควบคุมอุทกภัย ทำการชลประทาน และ

ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่แบล็ก แคนยอนและบริเวณรอบๆ โบลเดอร์ แคนยอน ใน ค.ศ. 1928 คองเกรสอนุมัติ

โครงการ การประมูลเพื่อสร้างเขื่อนได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทเรียกว่า ซิกซ์ คอมพานีส์ ( Six 

Companies, Inc.) เริ่มสร้างเข่ือนในต้นปี ค.ศ. 1931 โครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่นี้ยังไม่เคยมีการสร้าง

มาก่อน และเทคนิคการสร้างบางเทคนิคยังไม่ได้ร ับการพิสูจน์ อากาศร้อนจัดช่วงฤดูร ้อนและ

สาธารณูปโภคที่ขาดแคลนบริเวณก่อสร้างทำให้เกิดความยากลำบาก แม้กระนั้น กลุ่มบริษัทซิกซ์ คอม

พานีส์ส่งมอบเขื่อนให้รัฐบาลในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1936 เกินกำหนดเดิมถึง 2 ปี เขื่อนฮูเวอร์ฯ กักน้ำ

จากทะเลสาบมี้ด ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่มีปริมาตรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา เขื่อนตั้งอยู่บริเวณใกล้เมือง

โบลเดอร์ ซิตี รัฐเนวาดา เมืองที ่เดิมสร้างเพื ่อให้คนงานก่อสร้างเขื่อนอาศัยราวๆ 30 ไมล์ ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ของลาส เวกัส เครื ่องจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเขื ่อนนี ้สามารถสร้างพลังงานให้

สาธารณูปโภคท้ังสาธารณะและส่วนตัวในรัฐเนวาดา แอริโซนา และแคลิฟอร์เนีย ทั้งหมด 

 

- อิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้า เอาท์เล็ท ภายในเมืองมากมาย หรือ เลือกเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย  และ

ในยามค่ำคืน ท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนนสตริป (Strip) หรือพบกับการ

แสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปท์ของโรงแรม 

 

เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ 

 

พักที่  Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทียบเทา่ 

 



 

 
 

 

 

วันที่ห้า เมืองลาสเวกัส - เมืองบาร์สโตว์ - บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท - เมืองเฟรนโน 

 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญ มีทางหลวงหลายสาย



 

 
 

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

เมือง เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟขนาดใหญ่ที่เป็นของ  

นำท่านเดินทางสู่ บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท (Barstow Tanger Outlets) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ 

ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray 

Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, 

Calvin Klein, Samsonite, Kipling และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ 

 

 

 



 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์กลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนใหม่

หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลา อาคารสูงสุดไม่เกิน 20 ชั้น จึงไม่บดบั งทิวทัศน์ที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมี

ความเป็นเมืองสำหรับมนุษย์เดินดินมากกว่าหุ่นยนต์ ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิส และชาวซานฟรานซิสโก 

ซึ่งมองชาวเมืองเฟรสโน ที่อยู่ระหว่างเมืองทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลก และ ค่อนข้างดูแคลนชาวเมืองเฟรสโน

ว่าร้อนเหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืน ท่านจะได้สัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของชาวพ้ืนเมือง

ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 

พักที่ Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก เมืองเฟรนโน - เมืองซานฟรานซิสโก - ถนนลอมบาร์ด - ถนนแคลิฟอร์เนีย - อาคารเฟอร์รี่ มาร์เก็ต

เพลส - ย่านไชน่าทาวน์ เมืองซานฟรานซิสโก 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองใน

รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 808,976 คน ซึ่งเป็นเมืองที่มี

ความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ชาวยุโรปกลุ่ม

แรกที่มาตั้งรกรากในซานฟรานซิสโก คือชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 เมืองมีชื่อว่า เซนต์ฟรานซิส (St. 

Francis) ภายหลังจากช่วงยุคตื่นทองในปี ค.ศ. 1848 ทำให้ประชากรในซานฟรานฯเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

และเมืองเติบโตอย่างมาก ถึงแม้ว่าซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผ่นดินไหวและไฟไหม้ขนาดใหญ่ในช่วงปี 

ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลับฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว และได้ชื่อว่าเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในแถบชายฝั่ง



 

 
 

ตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซานฟรานฯมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขา และมีชายฝั่งติดกับ

มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ และมีชาวเอเชียอาศัยเป็นจำนวนมาก 

 

นำท่านเดินทางสู่ ถนนลอมบาร์ด (Lombard Street) เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าคดเคี้ยวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

ตั้งอยู่ระหว่าง Jones Street และ Hyde Street มีลักษณะเป็นถนนที่คดเคี้ยวแบบโค้งหักศอกอยู่บนเนิน

ชัน มีทั้งหมด 8 โค้ง เป็นโค้งช่วงสั้นๆ และแคบมาก การเดินรถจะเดินรถทางเดียว จากบนเนินเขาลงสู่

ด้านล่าง รอบข้างของถนนเส้นนี้จะเป็นบ้านเรือนอันสวยหรูสไตล์วิคตอเรียน มีการประดับประดาถนนด้วย

ต้นไม้และดอกไม้สวยงามตามฤดูกาล โดยด้านบนสุดของถนนเส้นนี้จะสามารถมองเห็นวิวของอ่าวซาน 

ฟรานซิสโก สะพานเบย์ และ คอย์น ทาวเวอร์ ได้อย่างสวยงาม 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ 

 



 

 
 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ ถนนแคลิฟอร์เนีย (California Street) เป็นถนนเส้นที่ยาวที่สุดในเมืองซานฟรานซิส

โก กินพื้นที่ในเมืองนี้ถึง 54 บล็อก มีความยาว 8.4 กิโลเมตรอยู่ในใจกลางเมือง นับเป็นถนนเส้นแรกที่

เชื่อมต่อกับกันถนนไฮเวย์เส้นหลักเพื่อออกไปยังเมืองต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา หัวถนนตั้งอยู่ใน

ย่านการเงินยาวไปถึงสวนสาธารณะลินคอล์น และมีเส้นตัดผ่าน Market Street ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอาคาร

เฟอร์รี่มากนัก ถ้าอยู่บนจุดสูงสุดของถนนเราจะสามารถมองเห็นสะพาน Oakland Bay Bridge ถนนเส้น

นี้ถือว่าเป็นย่านที่รุ่งเรื่องที่สุดในเมืองซานฟรานซิสโก เพราะคลอบคลุมไปด้วยระบบขนส่งที่ดี อย่างเช่น 

รถราง ที่ถือว่า ถ้าไปเมืองซานฟรานซิสโกแล้ว ต้องลองไปใช้บริการดูสักครั้ง อาคารสูงใหญ่แถวนี ้ก็

สามารถใช้เป็นพ้ืนหลังในการถ่ายรูปได้อย่างสวยงาม 

 

นำท่านเดินทางสู่ อาคารเฟอร์รี่ มาร์เก็ตเพลส (Ferry Building Marketplace) คือสถานที่สำคัญและ

มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองซานฟรานซิสโก เป็นทั้งย่านการเงินเปิด ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งสินค้า 



 

 
 

และท่าเทียบเรือ มากว่า 100 ปีแล้ว เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1898 เริ่มตั้งแต่ช่วงยุค Gold Rush โดยสมัย

นั้นยังอยู่ในช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทางเรือ ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1950 สะพานโกลเดนเกต และ 

สะพานเบย์ เปิดใช้งาน ทำให้การคมนาคมนั้นกว้างขวางขึ้นมีทั้งรถและถนน ทำให้ที่นี่คึกคักเป็นอย่างมาก

ในเรื่องของการขนส่งสินค้า แต่ภายหลังก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้น ที่นี่ต้องปิดตัวลง และซ่อมแซมกัน

ครั้งใหญ่ ต่อมาในเดือนมีนาคมปี ค.ศ. 2003 จึงเปิดบริการอีกครั้ง โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปได้ ที่นี่

ยังถูกยกย่องให้เป็นตลาดอาหารในร่มระดับโลก และเปิดโอกาสสำหรับเกษตรกรในเมืองให้นำมาขายที่

ตลาด Ferry Plaza Farmer Market อีกด้วย ซึ่งจะมีตลาดในทุก วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 10.00-

14.00 น. และ วันเสาร์ 8.00-14.00 น.  

 

นำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ เมืองซานฟรานซิสโก (Chinatown San Francisco) เริ่มก่อตั้งขึ้น

เมื่อปี ค.ศ. 1848 เป็นย่านคนจีนที่ใหญ่ที่สุดนอกเอเชีย และเก่าแก่ที่สุดในอเมริกาตอนเหนือ ตั้งอยู่บน

ถนน Grant Avenue และ Stockton Street โดยมีประชากรหนาแน่นถึง 15,000 คน ในวงล้อมสี่เหลี่ยม

จัตุรัสเพียง 20 บล็อก ที่นี่คืออีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตที่สุดในเมืองซานฟรานซิสโก ผู้คนมากมายจากทั่วทุก

มุมโลกนิยมมาเที่ยวที่ไชน่าทาวน์ของเมืองซานฟรานซิสโกแห่งนี้มากกว่าสะพานโกลเดนเกต ไชน่าทาวน์

แห่งนี้ได้รวบรวมทั้ง สถาปัตยกรรมจีน วัดจีน และ วัฒนธรรมจีนต่างๆ มาไว้ที่นี่อย่างมากมาย รวมถึง

อาหารจีนที่มีชื่อเสียงมากมายอยู่ทั่วทุกมุมของถนนย่านนี้  

 

 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 

พักที่ Holiday Inn Dublin - Pleasanton, San Francisco หรือเทียบเท่า 

 



 

 
 

 

วันที่เจ็ด เมืองซานฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค - เซเว่น ซิสเตอร์ - พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท - สะพาน

โกลเดนเกต - ท่าเรือเพียร์ 39 - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - เกาะอัลคาทรัส - ฟิชเชอร์แมน 

วารฟ์ - สนามบินซานฟรานซสิโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา             

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) จุดชมวิวใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก จากจุดนี้ท่านจะ

ได้ชมทัศนียภาพของเมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา  

 



 

 
 

นำท่าน เข้าชม พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท (Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์

วิคตอเรียน ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมแบบอเมริกา หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่ Hollywood นิยมมาถ่าย

ทำภาพยนตร์ และเป็นสถานที่ ที่ชาวอเมริกันนิยมมาถ่าย Pre Wedding กันมากที่สุด เป็นหนึ่งในฉาก

ละครดังอย่าง “ทรายสีเพลิง” (รอบของการเข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่

สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัง้หมด) 

 

นำท่านเดินทางสู่ สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคือ "ประตูทอง" ต้อนรับทุก

ท่านที่มีจุดมุ่งหมายมายังเมืองซานฟรานซิสโก ทำสถิติเป็นสะพานแขวนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็น

เส้นทางสู่อ่าวซานฟรานซิสโกและเชื่อมระหว่างซานฟรานฯ กับ มาริน เคาท์ตี ใช้งบประมาณในการสร้าง 

35 ล้านดอลลาร์สหัฐ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 มกราคม 1933 อันเป็นช่วงสมัยของประธานาธิบดีแฟรงกิน 

ดี. รูสเวลต์ มี โจเซฟ สเตราส์ เป็นวิศวกร ฝากฝีมือบันทึกไว้บนสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสีแดงอมส้ม

ตามสีสัญลักษณ์สีของเมืองซานฟรานฯ ที่จะเปล่งแสงสะท้อนเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบ ความงาม

ทางด้านวิศวกรรมได้รับการยกย่องจากสมาคมวิศวกรพลเรือนอเมริกันให้เป็นหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ

โลกจนทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกแห่งนี้ 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ 

 



 

 
 

 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพียร์ 39 (Pier 39) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานฯ อยู่

ตรงกลางระหว่าง สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย์ (Bay Bridge) เนื่องด้วย

เมืองซานฟรานฯเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตจึงมีท่าเรือเพ่ือขนส่งสินค้ามากมายโดย

มีตัวเลขกำกับตั้งแต่ Pier 1 ไปเรื่อยๆ แต่ด้วยเหตุผลที่ท่าเรือเพียร์ 39 แห่งนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นิยม

ของนักท่องเที่ยวมากที่สุด อาจเป็นเพราะอยู่ในทำเลที่ตั้งที่สวยงามเหมาะสม ทำให้ปัจจุบันเป็นย่านช้อป

ปิ้ง และ ร้านอาหารต่างๆมากมาย  

นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Cruise) ผ่านชม ความยิ่งใหญ่และสวยงาม

ของ สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) จากมุมใกล้ และ มุมไกล ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส 

(Alcatraz Island) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต ตั้งอยู่กลางทะเลบริเวณริมอ่าวซานฟ

รานฯ ใกล้กันจะเป็น ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) หรือรู้จักกันในลักษณะของสะพาน

ปลา สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และ สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) ที่นี ่จึงมี

ร้านอาหารทะเลสดๆไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมาย (รอบของการล่องเรืออาจเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืน



 

 
 

ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทน

เรียบร้อยแล้วทั้งหมด) 

 

เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย โดยมีหวัหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ 

 

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ท่านมี

เวลาในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ รา้นอาหาร 

 

 
 



 

 
 

วันที่แปด สนามบินซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา - สนามบินไต้หวัน เถาหยวน 

เมอืงไทเป ประเทศไต้หวัน 

 

01.05 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน China 

Airlines เที่ยวบินที่ CI003 

** ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชัว่โมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ 

 

วันทีเ่ก้า สนามบนิไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ** 

 

07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน China Airlines 

เที่ยวบินที ่CI833 

** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 

09.50 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

อัตราค่าบริการ 

 

กำหนดการเดินทาง 

 

 

รายละเอียดเทีย่วบนิ 
ราคาทัวร ์

ห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาพักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

18 - 26 มีนาคม 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 

19,999 65,999 

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 

 

69,999 

15,999 54,999 

 

 



 

 
 

** อตัราค่าบริการ สำหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 25,000 บาท ** 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ 

คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยืน่วีซา่ท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ชำระ

พร้อมเงินมัดจำ) 

กรณีผู้เดินทางท่ียังไม่มีวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ่มดำเนินกระบวนการขอวีซ่าทันที ท่ีท่าน

ชำระเงินมัดจำ พร้อม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าฯ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง (มี

ยอดจองถึง 10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออกเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถ

คืนค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าให้กับท่านได้ทุกกรณี ตัวอย่างเช่น ท่านจอง และ ชำระเงินเรียบร้อย ทาง

บริษัทดำเนินการขอวีซ่าให้ท่านสัมภาษณ์และได้รับวีซ่าเรียบร้อย แต่คณะนั้นๆมียอดจองไม่ถึง 10 ท่าน คณะจะไม่

สามารถออกเดินทางได้ ท่านสามารถใช้วีซ่าเดินทางในช่วงเวลาอื่น หรือ คณะอ่ืน ที่ท่านต้องการได้ เพราะส่วนใหญ่ 

ท่านที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี (แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทจะไม่สามารถยืนยันว่าท่าน

จะได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี หรือไม่แต่ประการใด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียว โดยสิทธิ

ขาด) กรณีที่ท่านไม่ได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่าน ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง

ก็ตาม 

 

** หากทา่นทีต่้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ก่อนทำการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ** 

 

** อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีมี่ผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวน

ทีก่ำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ่มขึน้ 

เพื่อให้คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 



 

 
 

** กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกำหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง 

และ ไม่ว่าม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรณุาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเติมขณะม้ืออาหาร 

เนื่องจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจำกัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เปน็ไข่ดาว หรือ ไข่เจียว 

ผัดผัก ข้าวผัด และ บะหม่ีก่ึงสำเรจ็รูป เท่านั้น กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะส่ังเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทาง

จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในสว่นนี้ด้วยตนเอง **  

** รา้นค้า เอาท์เล็ท ศูนย์การค้า ส่วนใหญ่ จะปิดทำการในวันอาทิตย ์หากมีโปรแกรมทีส่ถานทีด่ังกลา่วตรงกับวัน

อาทิตย ์ทางบริษัทอาจจำเป็นต้องปรับเปล่ียนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณี เนื่องจาก

เงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ช่วงวันเดินทางที่จะต้องเป็นไปตามกำหนดการเท่านั้น ** 

** การเดนิทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จำเป็นจะต้องเดินเท้าเพื่อเข้าถึงสถานที่บางจดุ และ อาจเป็นระยะทางทีค่่อนข้าง

ไกลจากจุดทีร่ถสามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าที่สามารถเดินได้สะดวกส่วน

บุคคล ให้พร้อมสำหรับการเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเอง รวมถึงผูเ้ดินทางสูงอาย ุและ ผู้โดยสารทีใ่ช้

รถเข็น ท่านจำเป็นจะต้องมีผู้รว่มเดินทางด้วย เพื่อคอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานที่บางจุด ท่านอาจไม่สามารถเข้า

ชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใชจ้่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณี 

** 

** ทางบริษทัขอความกรณุาให้ท่านศึกษารายละเอียด ท้ังหมดก่อนทำการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง 

หรือ อพัเกรดได ้

 ค่าภาษีน้ำมนั ภาษสีนามบินทกุแห่งทีมี่ 



 

 
 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน China Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 23 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 

23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณทีี่โรงแรมมีห้องพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยคำนงึถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่าน

ชม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี ่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 ค่าจ้างมคัคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

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

เพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหวัหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 



 

 
 

 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็น

เงินไทยประมาณ 2,275 บาท (THB)รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

(Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ชำระพร้อมเงินมัดจำ) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยว กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 38,000 

บาท (กรณีมีวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ชำระเฉพาะเงินมัดจำ 30,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น 

ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ

ทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การใหส้ิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด

ทางบรษิัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจำนวนจำกัด 

2. นักท่องเที ่ยว กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วี

ซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือ

ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จนัทร ์ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

 



 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณนีักท่องเทีย่ว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรอื เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ 

(ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรอื เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสาร

แจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการ

ชำระเงินค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้า

สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเขา้ให้ครบถ้วน โดยมเีงือ่นไขการคืนเงินคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวนัใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีทีมี่ค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยว

ให้แก่นักท่องเทีย่ว เช่น การสำรองที่นัง่ตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรอื เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น 

เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน กอ่นการเดินทางสำหรับประเทศ

ทีม่ีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง

น้อยกว่าทีท่างบริษทักำหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป 



 

 
 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบิน อาจไม่

สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หากสามารถคนืได้ (Refunds) จำเป็นไปตามกระบวนการ

ของสายการบิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างน้อย 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ์

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพัก

แบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท 

อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน 

อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง 

(Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิม

ตามจริงที่เกิดข้ึนจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

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

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

(2 Queen Bed) เช่นกัน ไม่ม ีเต ียงเสริมด ้วยเง ื ่อนไขมาตราฐานกฎการร ักษาความปลอดภัยของ  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทาง

โรงแรมจะติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และ ถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพัก

จำเป็นต้องชำระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา (USD.) ต่อครัง้ 

 



 

 
 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ท่านควรทราบ 

1. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จำเป็นต้องดำเนินการตรงกับสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย 

เท่านั้น (ยังไมผ่่านตัวแทนรับยื่น) โดยสถานทูตมีที่ เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านต้องการยื่นและสัมภาษณ์ที่ใด ให้แจ้ง

ตั ้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ กรณีดำเนินการแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกครั้ง 

2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปิดให้ผู้สมัครที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวสัมภาษณ์ช่วงเวลาเช้า 7.00 น.-10.00 น. เท่านั้น 

สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวช่วงเวลาบ่าย กรณีที่ท่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวัน และ เวลาใดบ้าง กรุณา

แจ้งกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ข้ันตอนการจองทัวร์ (ผู้สมัครทุกท่านจำเป็นตอ้งมาแสดงตนที่สถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี) 

3. สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะต้องแยก ยื่น

เอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็นครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น และสถานทูตจะ

พิจารณาวีซ่าให้เป็นรายบุคคล 

4. กรณีท่ีท่านต้องการยื่นวีซ่าเร็วที่สุด และคณะยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง (ยังมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) สามารถทำได้

โดยให้ท่านชำระเงินมัดจำ พร้อมค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอร์มกรอก

เพ่ือขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา สำเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก แจ้งช่วงวัน เวลา ที่ท่านสะดวกไป

สัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่ หลังจากชำระเงินประมาณ 10 วันทำการ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าจะติอต่อกลับเพ่ือให้ท่าน

เลือกคิวนัดหมายตามวัน และ เวลาที่ท่านสะดวก กรณีคณะไมค่อนเฟิร์มออกเดินทาง ไม่สามารถออกเดินทางได้ (ยังมี

ผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าท่านจะได้รับอนุมัติวีซ่าอายุเท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจอง

คณะเดินทางวันที่ 1-9 ต.ค. และท่านยืนยันจะยื่นวีซ่าก่อนคณะคอนเฟิร์ม แต่เมื่อถึงกำหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่

สามารถออกเดินทางได้ และท่านได้รับอนุมัติวีซ่าเพียง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช่ 10 ปี) นั่นหมายถึงท่านจำเป็นต้องขอวี

ซ่าใหม่ และ มีค่าใช้จ่ายใหม่อีกครั้ง เป็นต้น  

5. กรณีผู้เดินทางที่ยังไม่มีวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ่มดำเนินกระบวนการขอวีซ่าทันที ที่ท่าน

ชำระเงินมัดจำ พร้อม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าฯ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง (มี

ยอดจองถึง 10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออกเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถ

คืนค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าให้กับท่านได้ทุกกรณี ตัวอย่างเช่น ท่านจอง และ ชำระเงินเรียบร้อย ทาง

บริษัทดำเนินการขอวีซ่าให้ท่านสัมภาษณ์และได้รับวีซ่าเรียบร้อย แต่คณะนั้นๆมียอดจองไม่ถึง 10 ท่าน คณะจะไม่



 

 
 

สามารถออกเดินทางได้ ท่านสามารถใช้วีซ่าเดินทางในช่วงเวลาอื่น หรือ คณะอื่น ที่ท่านต้องการได้ เพราะส่วนใหญ่ 

ท่านที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี (แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทจะไม่สามารถยืนยันว่าท่าน

จะได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี หรือไม่แต่ประการใด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียว โดยสิทธิ

ขาด) กรณีท่ีท่านไม่ได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่าน ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็

ตาม 

6. การอนุมัติวีซ่าไม่สามารถการันตีได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น โดยสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคล 

ไม่สามารถยืนยันได้ว่าทุกท่านจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี  

7. กรณีต้องการเลื่อนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า เนื่องจากติดธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถทำได ้1 ครั้ง และ ต้องดำเนินการ

ก่อนถึงวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่จะมาถึง 5 วันทำการ เท่านั้น นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่าน

จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกครั้ง 

8. หลังจากสัมภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแล้ว สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสือเดินทางของท่านไว้ที่สถานทูตประมาณ 7 วัน 

ทำการ และส่งกลับคืนให้ท่านทางไปรษณีย์ ดังนั้น ท่านจำเป็นต้องกรอกที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน เพราะหากที่อยู่ไม่

ชัดเจนเล่มหนังสือเดินทางที่สถานทูตส่งคืนท่าน อาจต้องถูกส่งกลับเข้าไปยังสถานทูตตามเดิม และจำเป็นจะต้องส่ง

อีเมล (เท่านั้น ไม่มีบริการโทรศพัทติ์ดต่อ) แจ้งความประสงค์ และ ยืนยันตัวตนต่อสถานทูตซ่ึงอาจจะตอ้งใช้ระยะเวลา

ทั้งหมด 30 วันทำการเป็นอย่างน้อย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาให้เข้าไปรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตัวผู้สมัคร

เองอีกครั้งทางอีเมล 

9. กรณีที่ผู้สมัครต้องการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ หรือ จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง ระหว่างขั้นตอน

การพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานสำคัญที่ยืนยันได้ว่าท่านจำเป็นจะต้องใช้หนังสือ

เดินทางจริงๆ ให้ทางสถานทูตพิจารณาในวันสัมภาษณ์ทันทีเท่านั้น หากยื่นไปแล้ว และ ออกมาจากสถานทูตแล้ว จะ

ไมส่ามารถขอคืนเล่มหนังสือเดินทางกระทันหันได้ ไม่ว่ากรณใีดๆก็ตาม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น  

10. ทีผ่่านมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมัติวีซ่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกาให้สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย วี

ซ่ามีอายุ 10 ปี (แต่สามารถพำนักได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตามด่านตรวจคนเข้าเมืองกำหนดเท่านั้น ไม่เกิน 3 

หรือ 6 เดือน) แต่ตั ้งแต่ มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพิจารณาอายุวีซ่าให้เป็น

รายบุคคล ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจได้พอดีระยะเวลาช่วงที่ต้องการจะเดินทางก็เกิดขึ้น

ได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทตูเท่านั้น 



 

 
 

11. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ท่านจำเป็น

จะต้องเตรียมหลักฐานการจอง ต๋ัวเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพำนักก่อน หรือ ต่อจากคณะ 

ประกันการเดินทางให้ครอบคลุมวันที่ท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใช้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบตาม

เงื่อนไข ด้วยตนเองทุกกรณไีมว่่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมาย

ของคณะได้ โดยท่านจำเป็นจะต้องยอมรบัเงื่อนไข และ หากมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่า

แบบหมู่คณะ ท่านจำเป็นเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณี

ได้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทำให้ท่านต้อง

ยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกท้ังหมด  

12. กรณีที่ท่านให้ทางบริษัทดำเนินการขอวีซ่า และได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว แม้จะอยู่ในระยะเวลาที่สามารถยกเลิกไดโ้ดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้กับท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ทุกกรณี 

กล่าวคือ กรณีได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เนื่องจากทุกท่านที่ให้ทาง

บริษัทดำเนินการขอวีซ่า ทางบริษัทได้แนบรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของบริษัทให้กับทุกท่าน เปรียมเสมือนการ

ยืนยันกับสถานทตู ว่าทา่นจะเดินทางกับเราจริง 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาต

การใช้หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอรเ์ช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย 

(ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความ

ผิดพลาดทีจ่ะเกิดข้ึนในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ใน

รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรอืถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ไมค่ืนเงินคา่บริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 



 

 
 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมดัจำหรือส่วนทีเ่หลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุน

สูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกบัเท่านั้น 

9. นกัท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไมใ่ช่เหตุ

ที่เก่ียวข้องกับทางบริษทั อาทเิช่น วีซ่าไมผ่่าน เกิดอุบัติภัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชำระตาม

ข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้

เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโ่หลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านัน้ 



 

 
 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่

ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง 

กรณทีี่เกิดเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณใีดก็ตาม 

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซ้ือตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ 

(วันที่หนึ่ง) ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่

ไฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่

ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วย

ตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้

ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานทีท่่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้ว

ทั้งหมด 

 

การเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพื่อ ขอคิว สัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 

- กรอกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือใช้ขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทางบริษัทส่งให้ ให้

ละเอยีดครบถ้วน เขียน หรือ พิมพ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษกไ็ด้ 

- สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดอืน ณ วันเดินทางกลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 

หน้า สำหรับประทับวีซ่า 

- สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าเลขท่ีบ้าน และ หน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง) 

- สำเนาหน้าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกประเภท (ถ้าเคยมี) 

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกลุ , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหย่า  (ถ้ามี) 

- สำเนาเอกสารรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 

เตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนา หรือ สแกนส่งมาที่บริษัท ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงมา 



 

 
 

 

การเตรียมเอกสารเพื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครทุกท่าน จำเป็นต้องไปแสดงตนที่สถานทูต 

เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี ตามวัน เวลาที่สถานทูตนัดหมายเท่านั้น และ 

โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  

โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงท้ังหมด ไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนา  

เพื่อแสดงกบัสถานทูตในวันสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. หนังสือเดนิทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง

กลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า สำหรับประทับวีซ่า (กรณีท่านทีม่ีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้เตรียมมาแสดงด้วย) 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ขนาดเท่ากันทุกด้าน เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เน้นใบหน้า จำนวน 2 รูป พืน้ฉากหลัง

รูปต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น  

ข้อกำหนดเบื้องต้นของรูปถ่าย ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพนิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเท่านั้น 

- ห้ามสวมแว่นสายตา 

- ห้ามสวมเครื่องประดับ 

- รปูถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

- ไม่เป็นรูปเดียวกันกับวีซ่าที่เคยได้รับแม้จะยังไม่เกิน 6 เดือน ก็ตาม จำเป็นต้องถ่ายใหม่ 

- ห้ามถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ไม่สามารถใช้ได้ 

3. บัตรประชาชน  

4. ทะเบียนบ้าน 

5. ทะเบียนสมรส กรณีเพศหญิง หากมีหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบเอกสารใบสำคัญมาด้วย 

6. ทะเบียนหย่า กรณีเพศหญิง หากหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ...นางสาว... ต้องแนบเอกสารใบสำคัญมา

ด้วย 



 

 
 

7. ใบมรณะบัตร สามี/ภรรยา เพื่อยืนยันสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวิตแล้ว 

8. สูติบัตร กรณีเด็กมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ  

9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ ไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จำเป็นต้องยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมดังนี ้ 

- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บิดา หรือ มารดา ให้ บิดา และ มารดา ขอ หนังสือยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยทีว่่าการเขตหรืออำเภอที่พำนักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทาง

กับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว บิดา และ มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

- เด็กอายุต่ำกวา่ 18 ปี เดินทางกับบิดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยทีว่่าการเขต

หรืออำเภอทีพ่ำนักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที ่ 

- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับมารดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขต

หรืออำเภอที่พำนักอยู่ และให้ระบวุ่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

บิดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

- กรณเีดก็อยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จำเป็นต้องมีหลักฐานการรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การ

ปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทัง้บันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก บันทึกสลักหลักใบหย่า  

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อ่ืน จำเป็นต้องมหีลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้นั้น เช่น หนังสือ

รับรองบุตรบุญธรรม 

โดยในวันสัมภาษณ์ บิดา และ มารดา จะต้องเข้าสัมภาษณ์พร้อมเด็กด้วยทุกกรณี 

10. หลักฐานการทำงาน จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

- จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ หัวจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จำเป็นต้องระบุสถานทูต / 

ประเทศ และพีเรียดวันที่จะเดินทาง) แค่ยืนยันตำแหน่งงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเริ่มงานเท่านั้น หาก

ต้องการระบุ จะต้องระบุให้ถูกต้อง) 

 

 



 

 
 

โดยหลกัฐานการทำงาน จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า 

- กรณผีู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ทีมี่รายชื่อผู้ประกอบกิจการ เป็นชือ่ผู้เดินทาง 

จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า เป็นชื่อผู้เดินทาง 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใช้บตัรข้าราชการบำนาญ หรือ จดหมายคำสั่งเกษียณอายุราชการ 

- กรณเีป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา ระบุยนืยันสถานะว่าเป็นนักเรียน หรือ 

นักศึกษา จริง และ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมียอดเงินคงเหลือใน

บัญชี ไมต่่ำกว่า 1 แสนบาท โดย ใช้สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) เตรียมไปในวัน

สัมภาษณ์ เกีย่วกับบัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านจำเป็นต้องเตรียมบัญชีออมทรัพย์ 

(Saving) เป็นหลักเท่านัน้  

สามารถใช้ สมุดบญัชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) ได้หากมีรายการ การทำรายการย้อนหลังไป 6 

เดือน ทุกเดือน หากข้ามเดือนใดเดือนหนึ่งไปในสมุด หรือมีรายการไม่ครบเนื่องจากไม่ได้อัพเดทนาน จำเป็นต้องขอ 

สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน   

12. กรณีเปน็ผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุว่า 

“สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และกรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะ สำหรับผู้สูงอายุในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของ

เจ้าหน้าทีส่ถานทูตฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว ซึ่งอาจจะ

ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัท ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในส่วนนี้ และโปรดปฏิบัตติาม เพ่ือการ

ขอวีซ่าในครัง้ต่อไป 

14. การพิจารณาอนุมัตวิีซ่านั้น ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสาร

พร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทาง



 

 
 

สถานทูตจะไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ จำเป็นต้องชำระค่าบริการ 

และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 

หลังเข้ารับการสัมภาษณ์โดยประมาณ 7-15 วันทำการ  

หนังสือเดินทางของท่าน จะถูกส่งคืนมาที่บ้านท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่กรอกในแบบฟอร์มไว้ 

 

 

 

     ตัวอย่างรูปถ่ายเพื่อยืน่ขอวีซ่า U.S.A. 

 

 

สถานที่ตั้ง สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประจำประเทศไทย 

ตั้งอยู่ ถนนวิทย ุฝ่ังเดียวกับโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถานี เพลินจิต ทางออกที่ 2 เดินทางเชื่อมเข้าสู่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เพื่อเข้าสู่ถนนวิทยุ 

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

สถานทูตจะอยู่หน้าสะพานลอยแรก 



 

 
 

กฎระเบียบดา้นการรักษาความปลอดภัยของสถานฑูตอเมริกา 

ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานทูตอเมริกาเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า  

หากท่านนำสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ติดตัวมาด้วย 

• อุปกรณ์ท่ีใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่ดิจิตอล เพจเจอร์ กล้อง เทป

เสียง/วิดีโอเทป แผ่นซีดี MP3 แผ่นดิสก์ แล็บท็อป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค์ 

• กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครสามารถ

ถือกระเป๋าใสใส่เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าได้เท่านั้น 

• อาหารทุกประเภท (มีจุดจำหน่ายกาแฟพร้อมอาหารว่างด้านในสถานทูต) 

• ซองจดหมายหรือหีบห่อที่มีการปิดผนึก 

• บุหรี่ / ซิการ์ / กล่องไม้ขีดไฟ / ไฟแช็ก 

• ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ 

• อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 

รายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีสิ่งของอ่ืนๆที่ห้ามนำเข้าสถานทูตอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องทีไ่ด้รับอนุญาตแล้ว สถานทูตอเมริกาจะไม่รับฝากสิ่งของ

ต้องห้ามใดๆตามรายการข้างต้น ท่านจะต้องดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นด้วยวิธีอ่ืนก่อนเข้าไปในสถานทูต 

 

ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่าน

สามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษา

ความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆทีเ่กิดข้ึนกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝาก

ไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว้ หากนำสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย 

คำแนะนำ 

เอกสารที่ท่านต้องยื่นในวันสัมภาษณ์มีดังนี้  



 

 
 

1. ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์  

2. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160  

3. หนังสือเดินทางทั้งเล่มปจัจุบันและเล่มเดิมทั้งหมดที่ท่านเคยมี 

4. รูปถ่ายสำหรับทำวีซ่าขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พ้ืนหลังสีขาว  

5. โดยเฉพาะท่านทีส่มัครวีซ่าประเภท B1/B2 วีซ่า ท่านควรจะเตรียมหลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางของท่านมาด้วย 

6. ท่านควรจะสามารถอธิบายได้ถึงแผนการของท่านในช่วงเวลาที่ท่านพำนักในสหรัฐฯและหลังจากท่ีท่านเดินทางกลับสู่

ประเทศไทยแล้ว 

7. ผู้สมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทกี่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านั้น 

 

 

 

 

 


