
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

  

 
 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตเิชค็แลบ็ก็อก เมือง
ฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แอนเจอลิส เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา - เมืองลอส แอนเจลิส - เบเวอร์รี่ ฮิลล์ส - ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด - มิวสิค เซ็นเตอร์ - 
ไชน่า ทาวน์ แอลเอ     

03.30 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสาร
ขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Cathay Pacific Airways 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้า
ทัวร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

06.40 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน 
Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX616 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

 

0.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิชค็แลบ็ก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ** 
12.55 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แอนเจลิส เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX884 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ชัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

10.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แอนเจลิส เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั่วโมง 
** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลอส แอนเจลิส (Los Angeles) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 
นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่รู้จักในช่ือ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มี 



 

  

 

 

ประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และการบันเทิง และเริ่มตั้งเป็นเมืองเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอส 
แอนเจลิสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากการอพยพของ
คนหลายเชื่อชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และ อเมริกาใต้ เนื่องจากลักษณะของอากาศที่อบอุ่นสบาย และ
ลักษณะการเป็นอยู่ต่างๆ ชื่อเมืองลอส แอนเจลิส (Los Angeles) มาจากค าว่า โลส อังเคเลส ใน
ภาษาสเปน หมายถึง ทูตสวรรค์หลายองค์ เป็นรูปพหูพจน์ของค าว่า el ángel ซึ่งเป็นเพศชาย ชื่อเมือง
จึงมีความหมายว่า "เมืองแห่งทูตสวรรค์" ลอส แอนเจลิสได้เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด และ
ปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ คือทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66) 

 น าท่านเดินทางสู่ เบเวอรี่ ฮิลล์ส (Beverly Hills) หากพูดถึงย่านเบเวอรี่ ฮิลล์ส หลายคนคง
จินตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหราไฮโซ ไลฟ์สไตลล์ของสังคมชั้นสูงขึ้นมาในเป็นล าดับแรก แม้กระทั่ง
เจ้ารหัสไปรษณีย์ของที่นี่คือ "90210" ยังถูกน าเอาไปใช้เป็นช่ือซีรี่ย์ยอดฮิตของประเทศอเมริกาอีกด้วย ที่
ส าคัญที่สุดย่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เหล่าดาราชื่อดังมักมาเป็นประจ า แทบจะเดินกระทบไหล่กันได้
เลยทีเดียว 

** อิสระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 

 

 

 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด (Hollywood Boulevard) ไม่มีใครไม่รู้จักฮอลลีวูดแห่งนี้ 
สถานที่อันมีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแหล่งบันเทิงเป็นจ านวนมาก มีถนนสายหลัก 3 
แห่ง ที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาที่นี้ ได้แก่ ถนนซันเซ็ท (Sun Set Street) ที่คลาคล่ าไปด้วยคลับ และ
แหล่งบันเทิงยามค่ าคืน ถนนฮอลลีวูด มี ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) 
ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจ านวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้  
 



 

  

 
 
และถนนเมลโรส (Melrose Avenue) สวรรค์ของนักช้อปป้ิงทั้งหลาย นอกจากนี้ ก็ไม่ควรพลาดกับ 
โกดัก เธียร์เตอร์ สถานที่จัดการประกาศรางวัลออสการ์ทุกปี 

 น าท่าน ผ่านชม มิวสิค เซ็นเตอร์ (Music Center for the Performing Arts) ศูนย์รวมแรง
บันดาลใจและความบันเทิงที่ส าคัญของแอลเอ ซึ่งทุกๆปีนั้นมิวสิค เซ็นเตอร์ แห่งนี้จะเป็นสถานที่ๆ จะถูก
น ามาใช้จัดงานศิลปะ บันเทิงต่างๆ และจะมีคนมากกว่า 2 ล้านคนมาเข้าชม โดยจะมีงานใหญ่ๆ 4 งาน 
ได้แก่ Disney Concert Hall , Dorothy Chandler Pavilion , Ahmanson Theater and 
Mark Taper Forum ทั้งน้ี ที่นี้ยังเป็นผู้บริจาคส าคัญให้กับสถานที่จัดงานทางด้านวัฒนธรรมของลอส 
แอนเจลิส เพ่ือเป็นการแสดงความชื่นชมและอุทิศให้กับศิลปินผู้มีมากความสามารถ 

 น าท่านเดินทางสู่ ไชน่า ทาวน์ แอลเอ (China Town L.A.) ที่มีกระจายไปทั่วทุกมุมโลกส าหรับไชน่า 
ทาวน์ แหล่งชุมชนชาวจีนที่ดูแสนจะธรรมดาและเรียบง่าย แต่มีเสน่ห์ชวนหลงใหล ซึ่งส่ิงที่ท าให้ไชน่า 
ทาวน์ดูน่าสนใจนั้น ก็คงเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การค้า ร้านอาหาร ยาสมุนไพร และการ
รักษาโรคแบบดั้งเดิม เรื่อยไปจนถึงเรื่องการเป็นผู้ผลิตที่ส าคัญ และส่ิงที่ท าให้ไชน่า ทาวน์ แอลเอ เป็นที่
รู้จักอีกเหตุผลหนึ่งคือ เป็นฉากในหนังดังหลายเรื่อง เช่น Rush Hour , Lethal Weapon 4 นั่นเอง 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Buena Park , Los Angeles หรอืเทยีบเทา่ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

วันที่สอง เมืองลอส แอนเจลสิ - อัล เพอรโ์บล เดอ ลอสแอนเจลสิ - กริฟฟธิ พาร์ค - ยนูิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอล
ลีวูด             

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ผ่านชม อัล เพอรโ์บล เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็นย่านเก่าแก่
ของเมืองลอส แอนเจลิส เคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา 
นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันสวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาคุณย้อนกลับ
ไปสัมผัสเรื่องราวในอดีต  

 น าท่านเดินทางสู่ กริฟฟธิ พาร์ค (Griffith Park) เป็นจุดชมวิวตั้งอยู่บนเชิงเขาฝั่งซ้ายของภูเขาฮอลลีวูด 
ที่นีท่่านจะได้ชมวิวดาวน์ทาวน์ของฮอลลีวูดและมหาสมุทรแปซิฟกิรอบด้านแบบ 360 องศา บนเชิงเขานี้ยัง
มีหอดูดาวสุดยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความแรงบันดาลใจของ Griffith J. Griffith ที่อยากให้คนธรรมดาๆ
อย่างเราได้เห็นจักรวาล เขายังเป็นคนส าคัญที่บริจาคพ้ืนที่ส่วนตัวบนเขาแห่งนี้ให้กับรัฐเพ่ือสร้างสถานที่
แห่งนี้ขึ้นมา น าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ฮอลลีวูด (Universal Studios Hollywood) ใน
เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์อย่างละเอียด 
สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายท าจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ 
ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการ ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวูด ตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัย
เครื่องเล่นทันสมัยในโซนต่างๆมากมาย เช่น Back To Future , Jurassic Park , Terminator 
เป็นต้น สนุกกับเครื่องเล่น และ โซนใหม่ ที่เป็นไฮไลท์ส าคัญคือ เดอะ วิซซาร์ด เวิร์ล ออฟ แฮรี่ พ็อต
เตอร ์(The Wizarding World of Harry Potter) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนต์เรื่องแฮรี่ พ็อตเตอร์ ไม่
ควรพลาด ที่จะท าให้ท่านรู้สึกเหมือนอยู่ในดินแดนแห่งเวทมนต์จริงๆ  

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค่ า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Buena Park , Los Angeles หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
วันที่สาม เมืองลอส แอนเจลิส - เมืองลาส เวกัส - ลาส เวกัส นอร์ท พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ถนนสตริป 

   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาส เวกัส (Las Vegas) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองในรัฐเน
วาด้า (Nevada) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่าเมืองแหง่บาป 
(Sin City) ลาส เวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจาก
ความก้าวหน้าของกิจการ ธุรกิจ “การพนัน” เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหล่ังไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้
พัฒนาไปสู่บริการ ธุรกิจ ใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหรูหราอลังการและขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นๆในโลก 
จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนคาสิโนและโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาท่ามกลางภูเขาและทะเลทราย  

 น าท่านเดินทางสู่ ลาส เวกัส พรีเมีย่ม เอาทเ์ลท็ นอรท์ (Las Vegas Premium Outlets North) 
เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นน า ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น Polo 
Ralph Lauren , Coach , Ray Ban , Tommy Hilfiger , GAP , Guess , American 
Eagle Outfitters , Timberland , Banana Republic , Calvin Klein , Samsonite , 
Kipling และอื่นๆอีกมากมาย 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค่ า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน ผ่านชม ความสวยงามตระการตา การประชันป้ายไฟ ป้ายโฆษณา ร้านค้าแบรนด์เนมและ
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมายเรียงรายกัน รวมไปถึงโรงแรมและคาสิโน โดยรอบของ เมืองลาสเวกัสบน  



 

  

 

  

 ถนนสตริป (Strip) ยามค่ าคืน อิสระให้ท่านเลือกชม น้ าพุเต้นระบ าประกอบดนตรีที่ด้านหน้าของ
โรงแรมเบลลาจิโอ (Bellagio) , โชว์โจรสลัด (Treasure Island) , เวนิสจ าลองและน้ าพุเทียมแห่ง 

 โรงแรมเวเนเชี่ยน (Venetian Hotel) ที่ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายท้องฟ้าคล้าย
การเนรมิตและมีล าคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม , ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสิโนระดับห้าดาว
แห่งเมืองลาส เวกัส ที่โรงแรมเดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรือ ศึกษากลยุทธ์พร้อมลอง
เส่ียงโชคกับเกมส์พนันในรูปแบบต่างๆ ตามสไตลท์ที่คุณถนัด เช่น แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต เป็น
ต้น โดยทั้งหมดนี้ สามารถเดินถึงกันได้เพราะตั้งอยู่บนถนนเส้นเดียวกันทั้งหมด คือ ถนนสตริป (Strip) 
ที่เป็นถนนสายหลักของเมืองลาส เวกัสแห่งนี้ ** กฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ห้ามเด็กอายุต่ ากว่า 
18 ปีเล่นคาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบัติตามกฎโดยเคร่งครัด ** 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Excalibur Hotel and Casino , Las Vegas หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันที่สี่ เมืองลาส เวกัส - อิสระทอ่งเทีย่ว หรือ พักผ่อน ที่เมอืงลาส เวกัส ตามอธัยาศยั แบบเต็มวัน                             

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลาส เวกัส ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน 

- ท่านสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์ เสริม เพื่อท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน (Grand 
Canyon National Park) ** แพ็คเกจโดยรถโค้ช ราคาประมาณ 180 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 



 

  

 

 (USD.) แพ็คเกจโดยเฮลคิอปเตอรเ์พื่อชมแกรนด์ แคนยอน จากมุมสูง ราคาประมาณ 300 เหรียญ
ดอลลา่รส์หรฐั (USD.) กรุณาแจง้กบัหวัหนา้ทวัรล์่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วัน ก่อนถึงวันเดนิทางไปแกรนด์ 

 แคนยอน และจ าเปน็จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางรว่มเฮลิคอปเตอรล์ าเดยีวกนั 6-8 ท่าน ขึ้นอยูก่บัเฮลคิอปเตอรล์ า
ที่ว่างอยู่ และ หัวหน้าทัวร์อาจไม่สามารถร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะได้ โดยหัวหน้าทัวร์จะต้องดูแลคณะ
ส่วนมากกอ่น (คณะใหญ)่ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนทุกครั้ง ** เพ่ือชมความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตาม
มติของสหประชาชาติ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดียวกับที่
อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแมน่้ าโคโลราโดไหลผ่านที่ราบสูง ท าให้เกิดการ
สึกกร่อนพังทลายของหินเป็นระยะเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพ้ืนโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
แรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พ้ืนโลก ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้าง
ใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดินท าให้ทางที่ล าธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ าไหลแรงมากขึ้น พัดเอา
ทรายและตะกอนไปตามน้ าเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปถึงก้นหุบเหว
กว่า 1 ไมล์ ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิด
หินแกรนิตและหินช้ันแบบต่างๆ พ้ืนดินที่เป็นหินทรายถูกน้ าและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อน สูง 
ต่ า นานนับล้านปี เหล่านี้ก่อให้เกิดความงดงาม และ ความน่าอัศจรรย์ ทางธรรมชาติขึ้นที่นี่  สกาย 
วอล์ค (Sky Walk) ** กรณทีีท่า่นซือ้แพค็เกจทวัร์เสริม เพื่อท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคน
ยอน บริเวณนีท้า่นจ าเป็นตอ้งฝากของไวท้ีช่อ่งบรกิาร (ล็อคเกอร)์ ที่ทางอทุยานฯเตรยีมไวร้องรับ รวมไป
ถึงโทรศพัทม์อืถือ และ กล้องถ่ายภาพ กรณทีีต่อ้งการถ่ายภาพ จะมบีรกิารของอทุยานฯโดยสามารถเลือก
ซื้อเฉพาะภาพทีท่า่นชืน่ชอบได ้** ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูปตัวยู ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่
บนอากาศซึ่งบริเวณนี้จะสูงจากพ้ืนแม่น้ าประมาณ 1,200 เมตร 

น าท่าน ผ่านชม เขื่อนฮเูวอร ์หรือ ฮูเวอร ์แดม (Hoover Dam) ** กรณีที่ท่านซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริม 
เพื่อท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ** และรู้จักในช่ือ โบลเดอร์ แดม (Boulder Dam) 
หรือเขื่อนหินยักษ์ เป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งก่ึงถ่วงน้ าหนัก (Arch-Gravity Dam) ในบริเวณแบล็ก 
แคนยอนของแม่น้ าโคโลราโด บนชายแดนของรัฐแอริโซนาและรัฐเนวาดา เขื่อนสร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.  
1931-1936 ระหว่างช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่และเปิดใช้งานวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1935 
โดยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ การก่อสร้างเกิดจากความพยายามของคนงานมากกว่า 1,000 
คน และคร่าชีวิตคนไปมากกว่า 100 คน มีข้อถกเถียงว่าชื่อเขื่อนตั้งตามประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ 
ตั้งแต่ราว ค.ศ. 1900 มีการส ารวจความเป็นไปได้ที่จะรองรับเขื่อนที่ควบคุมอุทกภัย ท าการชลประทาน 
และผลิตไฟฟ้าพลังน้ าที่แบล็ก แคนยอนและบริเวณรอบๆ โบลเดอร์ แคนยอน ใน ค.ศ. 1928 คองเกรส
อนุมัติโครงการ การประมูลเพ่ือสร้างเขื่อนได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทเรียกว่า ซิกซ์ คอมพานีส์  



 

  

 

 

(Six Companies, Inc.) เริ่มสร้างเขื่อนในต้นปี ค.ศ. 1931 โครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่นี้ยังไม่เคย
มีการสร้างมาก่อน และเทคนิคการสร้างบางเทคนิคยังไม่ได้รับการพิสูจน์ อากาศร้อนจัดช่วงฤดูร้อนและ
สาธารณูปโภคที่ขาดแคลนบริเวณก่อสร้างท าให้เกิดความยากล าบาก แม้กระนั้น กลุ่มบริษัทซิกซ์ คอม
พานีส์ส่งมอบเขื่อนให้รัฐบาลในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1936 เกินก าหนดเดิมถึง 2 ปี เขื่อนฮูเวอร์ฯ กัก
น้ าจากทะเลสาบมี้ด ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ าที่มีปริมาตรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา เขื่อนตั้งอยู่บริเวณใกล้
เมืองโบลเดอร์ ซิตี รัฐเนวาดา เมืองที่เดิมสร้างเพ่ือให้คนงานก่อสร้างเขื่อนอาศัยราวๆ 30 ไมล์ ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของลาส เวกัส เครื่อง 

จ่ายกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนนี้สามารถสร้างพลังงานให้สาธารณูปโภคทั้งสาธารณะและส่วนตัวในรัฐเนวาดา 
แอริโซนา และแคลิฟอร์เนีย ทั้งหมด 

- หรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้า เอาท์เล็ท ภายในเมืองมากมาย หรือ เลือกเสี่ยงโชคตาม
อัธยาศัย และในยามค่ าคืนท่านสามารถ ท่องราตรีเมืองลาส เวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนนสตริป (Strip) 
หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปท์
ของโรงแรม 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค่ า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Excalibur Hotel and Casino , Las Vegas หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
วันที่ห้า เมืองลาส เวกัส - เมืองบารส์โตว ์- บารส์โตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท - เมืองเฟรนโน                

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่ส าคัญ มีทางหลวงหลายสายรวมถึง 
Interstate 15 , Interstate 40 , California State Route 58 และ U.S. Route 66 
รวมตัวอยู่ในเมือง เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟขนาดใหญ่ที่เป็นของ  

น าท่านเดินทางสู่ บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท (Barstow Tanger Outlets) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นน า ในราคาตรง
จากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren , Coach , Ray Ban , Tommy Hilfiger , GAP 
, Guess , American Eagle Outfitters , Timberland , Banana Republic , Calvin 
Klein , Samsonite , Kipling และอื่นๆอีกมากมาย 

** อิสระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 

 

 

 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์กลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนใหม่หมด รถเมล์
จอดป้ายตรงเวลา อาคารสูงสุดไม่เกิน 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็น
เมืองส าหรับมนุษย์เดินดินมากกว่าหุ่นยนต์ ในขณะที่ชาวลอส แองเจลิส และชาวซาน ฟรานซิสโก ซึ่งมอง
ชาวเมืองเฟรสโน ที่อยู่ระหว่างเมืองทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลก และ ค่อนข้างดูแคลนชาวเมืองเฟรสโนว่าร้อน
เหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืน ท่านจะได้สัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของชนบทอเมริกา 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Fresno South , Fresno หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หก เมืองเฟรนโน - เมืองซาน ฟรานซสิโก - ยอดเขาทวนิพีค - เซเวน่ ซิสเตอร ์- พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท 
- สะพานโกลเดน เกต - ถนนลอมบาร์ด - ท่าเรือเพียร์ 39 - ล่องเรือชมอ่าวซานฟราน ซิสโก - 
เกาะอลัคาทรสั - ฟิชเชอรแ์มน วาร์ฟ - ท่าอากาศยานนานาชาติซาน ฟรานซิสโก เมืองซาน ฟรานซิส
โก ประเทศสหรัฐอเมริกา     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาน ฟรานซิสโก (San Francisco) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 808,976 คน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความ
หนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวซาน ฟรานซิสโก ชาวยุโรปกลุ่มแรก
ที่มาตั้งรกรากในซานฟรานฯ คือชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 เมืองมีชื่อว่า เซนต์ฟรานซิส (St. 
Francis) ภายหลังจากช่วงยุคตื่นทองในปี ค.ศ. 1848 ท าให้ประชากรในซานฟรานฯเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และเมืองเติบโตอย่างมาก ถึงแม้ว่าซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผ่นดินไหวและไฟไหม้ขนาดใหญ่
ในช่วงปี ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลับฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และได้ชื่อว่าเป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่งในแถบ
ชายฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซานฟรานฯมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขา และมีชายฝั่งติดกับ
มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ และมีชาวเอเชียอาศัยที่อ่าวซานฟรานฯเป็นจ านวนมาก 

 น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาทวนิพคี (Twin Peak) จุดชมวิวใจกลางเมืองซาน ฟรานซิสโก จากจุดนี้ท่าน
จะได้ชมทัศนียภาพของเมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา ผ่านชม เซเว่น ซิสเตอร์ (Seven Sisters) 
หรือ Painted Ladies มีลักษณะเป็นบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์วิคตอเรียน ตั้งเรียงรายกัน 7 หลัง อยู่ริม
ถนน Steiner Street ซึ่งเป็นแนวชัน อยู่ระหว่างบ้านเลขที่ 710–720 บ้านเรือนเหล่านี้โดดเด่นด้วย
สีสันแบบพาสเทลสวยงามสะดุดทุกสายตาเมื่อแรกพบ ด้านหน้าจะมีสนามเด็ก เล่น ซึ่งชาวเมืองและ
นักท่องเที่ยวต่างนิยมมานั่งพักผ่อนกันบริเวณนี้ในวันช่วงวันหยุด 

 
 



 

  

 
 
น าท่าน ผ่านชม พาเลซ ออฟ ไฟน์ อารท์ (Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์
วิคตอเรียน ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมแบบอเมริกา หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่ Hollywood นิยมมา
ถ่ายท าภาพยนตร์ และเป็นสถานที่ ที่ชาวอเมริกันนิยมมาถ่าย Pre Wedding กันมากที่สุด 
น าท่านเดินทางสู่ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคือ "ประตูทอง" 
ต้อนรับทุกท่านที่มีจุดมุ่งหมายมายังเมืองซาน ฟรานซิสโก ท าสถิติเป็นสะพานแขวนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก เป็นเส้นทางสู่อ่าวซาน ฟรานซิสโกและเชื่อมระหว่างซานฟรานฯ กับ มาริน เคาท์ตี ใช้งบประมาณใน
การสร้าง 35 ล้านดอลลาร์สหัฐ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 มกราคม 1933 อันเป็นช่วงสมัยของ
ประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี. รูสเวลต์ มี โจเซฟ สเตราส์ เป็นวิศวกร ฝากฝีมือบันทึกไว้บนสะพานโกลเดน
เกต สะพานทาสีแดงอมส้มตามสีสัญลักษณ์สีของเมืองซานฟรานฯ ที่จะเปล่งแสงสะท้อนเมื่อยามแสงอาทิตย์
ตกกระทบ ความงามทางด้านวิศวกรรมได้รับการยกย่องจากสมาคมวิศวกรพลเรือนอเมริกันให้เป็นหนึ่งใน 
7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกจนท าให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซาน ฟรานซิสโกแห่งนี้ 
น าท่าน ผ่านชม ถนนลอมบารด์ (Lombard Street) เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าคดเค้ียวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
ตั้งอยู่ระหว่าง Jones Street และ Hyde Street มีลักษณะเป็นถนนที่คดเค้ียวแบบโค้งหักศอกอยู่
บนเนินชัน มีทั้งหมด 8 โค้ง เป็นโค้งช่วงส้ันๆ และแคบมาก การเดินรถจะเดินรถทางเดียว จากบนเนิน
เขาลงสู่ด้านล่าง รอบข้างของถนนเส้นนี้จะเป็นบ้านเรือนอันสวยหรูสไตล์วิคตอเรียน มีการประดับประดา
ถนนด้วยต้นไม้และดอกไม้สวยงามตามฤดูกาล โดยด้านบนสุดของถนนเส้นนี้จะสามารถมองเห็นวิวของอ่าว
ซาน ฟรานซิสโก , สะพานเบย์ และ คอย์น ทาวเวอร์ ได้อย่างสวยงาม 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพียร์ 39 (Pier 39) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานฯ 
อยู่ตรงกลางระหว่าง สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย์ (Bay 
Bridge) เนื่องด้วยเมืองซานฟรานฯเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตจึงมีท่าเรือเพ่ือขนส่ง
สินค้ามากมายโดยมีตัวเลขก ากับตั้งแต่ Pier 1 ไปเรื่อยๆ แต่ด้วยเหตุผลที่ท่าเรือเพียร์ 39 แห่งนี้ มี
ชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากที่สุด อาจเป็นเพราะอยู่ในท าเลที่ตั้งที่สวยงามเหมาะสม ท าให้
ปัจจุบันเป็นย่านช้อปป้ิง และ ร้านอาหารต่างๆมากมาย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
 
 
 

  
 



 

  

 
 

 
น าท่าน ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชม ความยิ่งใหญ่และสวยงามของ สะพานโกลเดน เกต 
(Golden Gate Bridge) จากมุมใกล้ และ มุมไกล ผ่านชม เกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะที่เคย
เป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต ตั้งอยู่กลางทะเลบริเวณริมอ่าวซานฟรานฯ ใกล้กันจะเป็น ฟิชเชอรแ์มน 
วาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) หรือรู้จักกันในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าวซาน 
ฟรานซิสโก และ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ที่นี่จึงมีร้านอาหารทะเลสดๆไว้รอ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมาย  

** อิสระอาหารค่ า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซสิโก เมืองซาน ฟรานซสิโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซสิโก เมืองซาน ฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา - ท่าอากาศยาน
นานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง   

00.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน 
Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX873 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ชัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาตเิชค็แล็บกอ็ก เมืองฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                                                                                                                                    

06.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิชค็แลบ็ก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ** 



 

  

 

   

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay 
Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX705 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมง 5 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

10.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่เดก็
มเีตยีง 

(เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ป)ี 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่ 

เดก็ไมม่เีตยีง 

(เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ป)ี 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ตัว๋ 

19 - 26 ก.ย. 61 72,888 72,888 72,888 12,888 42,888 

11 - 18 ต.ค. 61 72,888 72,888 72,888 12,888 42,888 

17 - 24 ต.ค. 61 75,888 75,888 75,888 12,888 42,888 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋ว
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 



 

  

 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเปน็ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade 
เป็น ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  

 ค่าภาษีน้ ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบิน โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways อนุญาต
ให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ าหนักแต่ละชิ้นไม่เกิน 23 กก.  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมี
ห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่
ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  กรณีต้องการซื้อ
ประกันเพ่ิมเพ่ือคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

 

 



 

  

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 50 
เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD.) หรือ ค านวนเปน็เงนิไทยประมาณ 1,650 บาท รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี 
ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทั้งนีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ
พอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8 ,000 บาท (โดยช าระพร้อมเงินมัดจ า
ครั้งแรก) 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 50 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 
20,000 บาท ค่าธรรมเนยีมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8 ,000 บาท รวมเป็น 
ท่านละ 28,000 บาท (กรณมีวีซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 20 ,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวัน
จอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทาง
ในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามา
ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณี
เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์
วีซ่า ที่ท าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้
ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

 



 

  

 
 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐาน
การช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ และ
หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 

2.1 แจ้งยกเลกิ 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดนิทาง คืนค่าใชจ้า่ยทัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลกิ 16-29 วัน ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง
มากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือ เที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด
ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนที่ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคา
เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษทัจะแจ้งให้กับนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
ส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แตห่ากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีทีจ่ะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มี
นักท่องเทีย่วร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษทัก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบรษิัทยินดทีี่จะให้บริการและ
ด าเนินการต่อไป 



 

  

 
 
5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพัก
แบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละ
ประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 
3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 
ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มีลักษณะเป็นเตียง
ใหญ่ 2  เตียง (2 Queen Bed) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเป็น
เตียงใหญ่ 2 เตียง (2 Queen Bed) เช่นกัน ไม่มีเตียงเสริมด้วยเงื่อนไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภยัของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดย
ทางโรงแรมจะติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และ ถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้า
พักจ าเป็นต้องช าระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา (USD.) ต่อครั้ง 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 

1. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จ าเป็นต้องด าเนินการตรงกับสถานทูตอเมริกาประจ าประเทศไทย 
เท่านั้น (ยังไม่ผ่านตัวแทนรับยื่น) โดยสถานทูตมีที่ เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านต้องการยื่นและสัมภาษณ์ที่ใด ให้
แจ้งตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ กรณีด าเนินการแล้ว หากต้องการเปล่ียนแปลง จ า เป็นต้องช าระค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกครั้ง 

 



 

  

 
 
2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปิดให้ผู้สมัครที่ยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวสัมภาษณ์ช่วงเวลาเช้า 7.00 น.-10.00 น. เท่านั้น 

สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวช่วงเวลาบ่าย กรณีที่ท่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวัน และ เวลาใดบ้าง กรุณา
แจ้งกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ (ผู้สมัครทุกท่านจ าเป็นต้องมาแสดงตนที่สถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี) 

3. ส าหรับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะต้องแยก ยื่น
เอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็นครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น และสถานทูตจะ
พิจารณาวีซ่าให้เป็นรายบุคคล 

4. กรณีที่ท่านต้องการยื่นวีซ่าเร็วทีสุ่ด และคณะยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง (ยังมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) สามารถท า
ได้โดยให้ท่านช าระเงินมัดจ า พร้อมค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอร์ม
กรอกเพ่ือขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ส าเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก แจ้งช่วงวัน เวลา ที่ท่าน
สะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่ หลังจากช าระเงินประมาณ 10 วันท าการ เจ้าหน้ าที่แผนกวีซ่าจะติอต่อกลับ
เพ่ือให้ท่านเลือกคิวนัดหมายตามวัน และ เวลาที่ท่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง ไม่สามารถออก
เดินทางได้ (ยังมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาให้ท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ไม่ว่าท่านจะได้รับอนุมัติวีซ่าอายุ
เท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจองคณะเดินทางวันที่ 1-9 ต.ค. และท่านยืนยันจะยื่นวีซ่าก่อนคณะคอนเฟิร์ม แต่เมื่อถึง
ก าหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดินทางได้ และท่านได้รับอนุมัติวีซ่าเพียง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช่ 10 
ปี) นั่นหมายถึงท่านจ าเป็นต้องขอวีซ่าใหม่ และ มีค่าใช้จ่ายใหม่อีกครั้ง เป็นต้น  

5. การอนุมัติวีซ่าไม่สามารถการันตีได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น โดยสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคล 
ไม่สามารถยืนยันได้ว่าทุกท่านจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี  

6. กรณีต้องการเล่ือนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า เนื่องจากติดธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถท าได้ 1 ครั้ง และ ต้อง
ด าเนินการก่อนถึงวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่จะมาถึง 5 วันท าการ เท่านั้น นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่ากรณีใด
ก็ตาม ท่านจ าเป็นต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกครั้ง 

7. หลังจากสัมภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแล้ว สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสือเดินทางของท่านไว้ที่สถานทูตประมาณ 7 วัน 
ท าการ และส่งกลับคืนให้ท่านทางไปรษณีย์ ดังนั้น ท่านจ าเป็นต้องกรอกที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน เพราะหากที่อยู่ไม่
ชัดเจนเล่มหนังสือเดินทางที่สถานทูตส่งคืนท่าน อาจต้องถูกส่งกลับเข้าไปยังสถานทูตตามเดิม และจ าเป็นจะต้องส่ง
อีเมล (เท่านั้น ไม่มีบริการโทรศัพท์ติดต่อ) แจ้งความประสงค์ และ ยืนยันตัวตนต่อสถานทูตซึ่งอาจจะต้องใช้
ระยะเวลาทั้งหมด 30 วันท าการเป็นอย่างน้อย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาให้เข้าไปรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตัว
ผู้สมัครเองอีกครั้งทางอีเมล 

8. กรณีที่ผู้สมัครต้องการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ หรือ จ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง ระหว่างขั้นตอน
การพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานส าคัญที่ยืนยันได้ว่าท่านจ าเป็นจะต้องใช้หนังสือ 

9.  



 

  

 
 
10. เดินทางจริงๆ ให้ทางสถานทูตพิจารณาในวันสัมภาษณท์ันทีเท่านั้น หากยื่นไปแล้ว และ ออกมาจากสถานทูตแล้ว จะ

ไม่สามารถขอคืนเล่มหนังสือเดินทางกระทันหันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น  
11. ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาให้ส าหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย วี

ซ่ามีอายุ 10 ปี (แต่สามารถพ านักได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตามด่านตรวจคนเข้าเมืองก าหนดเท่านั้น ไม่เกิน 3 
หรือ 6 เดือน) แต่ต้ังแต่ มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพิจารณาอายุวีซ่าให้เป็น
รายบุคคล ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจได้พอดีระยะเวลาช่วงที่ต้องการจะเดินทางก็เกิดขึ้น
ได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไป
พร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขอ
อนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่ง
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้
ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า
หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 
 



 

  

 
 
 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่า
ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทุน
สูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดนิทางทกุประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุ
ที่เก่ียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 
ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม
ข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณว์ซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- กรอกแบบฟอรม์กรอกข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือใชข้อยื่นวีซ่าทอ่งเที่ยว ประเทศสหรฐัอเมริกา ที่ทางบริษทัส่งให ้ให้
ละเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื พมิพเ์ปน็ภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษกไ็ด ้

- ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง คงเหลอือายใุชง้านมากกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 
หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน (หน้าเลขที่บ้าน และ หน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง) 

- ส าเนาหน้าวีซ่าประเทศสหรฐัอเมริกา ทุกประเภท (ถ้าเคยมี) 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ , เปล่ียนนามสกุล , ทะเบยีนสมรส , ทะเบียนหย่า  (ถ้ามี) 

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 
เตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งส าเนา หรือ สแกนส่งมาที่บริษทั ไมจ่ าเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงมา 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเปน็ตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณก์บัเจา้หนา้ทีข่องสถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณ ีตามวนั เวลาทีส่ถานทตูนดัหมายเทา่นัน้ และ โปรด
แตง่กายดว้ยชดุสภุาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิทัง้หมด ไมจ่ าเปน็ตอ้งถา่ยส าเนา  

เพือ่แสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ ์ดงันี้ 

1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหม)ู เท่านั้น คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง
กลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้เตรียมมาแสดงด้วย) 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ขนาดเท่ากันทุกด้าน เป็นส่ีเหล่ียมจัตุรัส เน้นใบหน้า จ านวน 2 รูป พืน้ฉาก
หลงัรปูตอ้งเปน็พืน้สขีาวเทา่นัน้  
ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรปูถ่าย ทัง้นีอ้ยูท่ี่ดลุยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเทา่นัน้ 

- ห้ามสวมแว่นสายตา 



 

  

 

- ห้ามสวมเครื่องประดับ 

- รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

- ไม่เป็นรูปเดียวกันกับวีซ่าที่เคยไดร้ับแม้จะยังไมเ่กิน 6 เดือน ก็ตาม จ าเป็นต้องถ่ายใหม่ 

- ห้ามถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ไม่สามารถใชไ้ด้ 

3. บัตรประชาชน  
4. ทะเบยีนบ้าน 
5. ทะเบยีนสมรส กรณเีพศหญงิ หากมหีลกัฐานการเปลีย่นค าน าหนา้เปน็ ...นาง... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญัมาดว้ย 
6. ทะเบยีนหย่า กรณเีพศหญงิ หากหยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เปน็ ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญัมาดว้ย 
7. ใบมรณะบัตร สามี/ภรรยา เพ่ือยืนยันสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวิตแล้ว 
8. สูติบัตร กรณีเด็กมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ  
9. กรณเีดก็อายตุ่ ากว่า 18 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติม

ดังน้ี  
- เดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ป ีเดนิทางกบับคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให้ บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอมให้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรอือ าเภอที่พ านักอยู่ และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับ
ใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที่  

- เดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ป ีเดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรือ
อ าเภอที่พ านักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว มารดา 
ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ป ีเดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขต
หรืออ าเภอที่พ านักอยู่ และใหร้ะบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที่  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จ าเป็นต้องมีหลักฐานการรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใต้
การปกครองของผู้นั้น เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทกึการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก บันทึกสลักหลักใบ
หย่า  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผู้อื่น จ าเป็นต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใต ้การดูแลของผู้นั้น เช่น หนงัสือ
รับรองบุตรบญุธรรม 

 



 

  

 

โดยในวนัสมัภาษณ ์บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณพ์รอ้มเดก็ดว้ยทกุกรณี 
10. หลักฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เปน็ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุหัวจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จ าเป็นต้องระบุสถานทูต 
/ ประเทศ และพีเรียดวันที่จะเดนิทาง) แค่ยืนยันต าแหน่งงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเริม่งานเท่านั้น หาก
ต้องการระบุ จะต้องระบุให้ถูกต้อง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เปน็ชือ่ผูเ้ดนิทาง 
จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์ทีม่ชีือ่ผูเ้ปน็เจา้ของรา้นคา้ เปน็ชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายค าสัง่เกษยีณอายรุาชการ 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรือ นักศึกษา ใชห้นงัสือรบัรองจากสถาบนัศึกษา ระบุยืนยันสถานะว่าเป็นนักเรียน หรือ 
นักศึกษา จริง และ ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชเีงินฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงินคงเหลือใน
บัญชี ไม่ต่ ากว่า 1 แสนบาท โดย ใชส้มดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปในวัน
สัมภาษณ์ เก่ียวกับบัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านจ าเป็นต้องเตรียมบัญชีออมทรัพย์ 
(Saving) เป็นหลักเท่านั้น  

สามารถใช้ สมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ได้หากมรีายการ การท ารายการย้อนหลังไป 
6 เดือน ทุกเดือน หากข้ามเดือนใดเดือนหนึ่งไปในสมุด หรือมรีายการไม่ครบเนื่องจากไม่ได้อัพเดทนาน จ าเป็นต้อง
ขอ สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จ าเป็นต้องมีใบรับรองแพทย ์การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุว่า 
“สขุภาพรา่งกายแขง็แรง สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได้” และกรมธรรม์ประกันสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
ส าหรับผู้สูงอายุในกรณีนีท้างสถานทูตฯ อาจต้องการใหม้กีารตรวจสุขภาพเพ่ิมเตมิขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
สถานทูตฯ 

13. ในบางกรณทีางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดนิทางกลับมาแล้ว ซึ่งอาจจะ
ท าให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทั ต้องขออภยัในความไม่สะดวกในส่วนนี้ และโปรดปฏิบัติตาม เพ่ือการ
ขอวีซ่าในครั้งต่อไป 

 



 

  

 
 
14. การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มี

เอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศทีร่ะบเุท่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า 
ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ช าระไปแล้ว และหากต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ จ าเป็นต้องช าระค่าบรกิาร 
และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

หลงัเขา้รบัการสมัภาษณโ์ดยประมาณ 7 วนัท าการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถกูส่งคืนมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณยี ์ตามทีอ่ยูท่ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว ้

 

 

 

     ตวัอยา่งรปูถา่ยเพือ่ยืน่ขอวซีา่ U.S.A. 

 

 

สถานทีต่ัง้ สถานทตูอเมรกิา กรงุเทพฯ ประจ าประเทศไทย 

ตัง้อยู ่ถนนวทิย ุฝัง่เดยีวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟา้ BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์เพือ่เขา้สูถ่นนวทิย ุ
เดนิผา่นโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึสะพานลอย 

สถานทตูจะอยูห่นา้สะพานลอยแรก 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑตูอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิาเพือ่สมัภาษณว์ซีา่  

หากทา่นน าสิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 

• อุปกรณ์ที่ใชแ้บตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์ไดอารีด่ิจิตอล เพจเจอร์ กล้อง เทป
เสียง/วิดีโอเทป แผ่นซีด ีMP3 แผ่นดิสก์ แล็บท็อป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 
• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค์ 
• กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเส้ือผ้า ผู้สมัครสามารถ
ถือกระเป๋าใสใส่เอกสารที่จ าเป็นส าหรับการสัมภาษณ์วีซ่าได้เท่านั้น 
• อาหารทุกประเภท (มีจดุจ าหน่ายกาแฟพร้อมอาหารว่างด้านในสถานทูต) 
• ซองจดหมายหรือหีบห่อที่มีการปิดผนึก 
• บุหรี่ / ซิการ ์/ กล่องไม้ขดีไฟ / ไฟแช็ก 
• ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ 
• อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 
รายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีส่ิงของอื่นๆที่ห้ามน าเข้าสถานทูตอีก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของ
เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพทม์ือถือหนึ่งเครื่องที่ได้รับอนญุาตแล้ว สถานทูตอเมริกาจะไมร่ับฝากส่ิงของ
ต้องห้ามใดๆตามรายการข้างต้น ท่านจะต้องด าเนินการจดัเก็บส่ิงของเหล่านั้นด้วยวิธีอื่นก่อนเข้าไปในสถานทูต 

 

ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้องไดร้ับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่าน
สามารถฝากโทรศัพทม์ือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษา
ความปลอดภัยจะไมร่ับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้
กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นดัหมายไว้ หากน าส่ิงของดังต่อไปนี้มาด้วย 

 

 

 

 



 

  

 

 

ค าแนะน า 

เอกสารที่ท่านต้องยื่นในวันสัมภาษณม์ีดังน้ี  

1. ใบยืนยันนดัสัมภาษณ์  

2. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160  

3. หนังสือเดินทางทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มเดิมทั้งหมดทีท่่านเคยมี 

4. รูปถ่ายส าหรับท าวีซ่าขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พ้ืนหลังสีขาว  

5. โดยเฉพาะท่านที่สมัครวีซ่าประเภท B1/B2 วีซ่า ท่านควรจะเตรียมหลักฐานการเงินส าหรับการเดินทางของท่านมาด้วย 

6. ท่านควรจะสามารถอธิบายได้ถึงแผนการของท่านในช่วงเวลาที่ท่านพ านักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่่านเดินทางกลับสู่
ประเทศไทยแล้ว 

7. ผู้สมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านั้น 

 


