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วันที่หน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 

(-/-/-) 

22.00 น. ขอเชิญคณะพร๎อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู๎โดยสารขาออก 

ชั้น 4 ประตูทางเข๎าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Philippine Airlines โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ คอยให๎

การต๎อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน๎าทัวร์ให๎คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอน

ออกเดินทาง 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ 

เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แอนเจอลิส เมืองลอส แอนเจลิส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา - เมืองลอสแอนเจลสิ - กริฟฟิธ พาร์ค - ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน์ - อัล 

เพอร์โบล เดอ ลอสแอนเจลิส - มิวสิค เซ็นเตอร์ - ไชน่า ทาวน์ แอลเอ  (-/-/D)      

01.30 น. นําทํานเดินทางสูํ ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  โดยสายการบิน 

Philippine Airlines เที่ยวบินที่ PR741 

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

** ใช้เครื่องบิน Airbus A321-231 ชั้นประหยัด 169 ที่นั่ง ชั้นพรีเม่ียม 18 ทีน่ั่ง ชั้นธุรกิจ 12 ที่นั่ง ** 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
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11.25 น. นําทํานเดินทางสูํ ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แอนเจอลิส เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยสายการบิน Philippine Airlines เที่ยวบินที่ PR112 

** ใช้เวลาบินประมาณ 13 ชั่วโมง 35 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

** ใช้เครื่องบิน Boeing 777-300ER ชั้นประหยัด 328 ที่นั่ง ชั้นธุรกิจ 42 ที่นั่ง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แอนเจอลิส เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

นําทํานเดินทางสูํ เมืองลอสแอนเจลิส (Los Angeles) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่รู๎จักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญํที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด๎านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง และเริ่มตั้งเป็นเมือง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอสแอนเจลิสได๎ชื่อวําเป็นเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุด

ในโลกแหํงหนึ่ง เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชื่อชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และ อเมริกาใต๎ เนื่องจากลักษณะ

ของอากาศที่อบอุํนสบาย และลักษณะการเป็นอยูํตํางๆ ชื่อเมืองลอสแอนเจลิส (Los Angeles) มาจากคําวํา โลส

อังเคเลส ในภาษาสเปน หมายถึง ทูตสวรรค์หลายองค์ เป็นรูปพหูพจน์ของคําวํา el ángel ซึ่งเป็นเพศชาย ชื่อเมือง

จึงมีความหมายวํา "เมืองแหํงทูตสวรรค์" ลอสแอนเจลิสได๎เป็นที่รู๎จักในฐานะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด และปลายทาง

ของถนนสายประวัติศาสตร์ คือทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66) 

** อิสระอาหารกลางวัน เพือ่สะดวกแกก่ารเดินทางท่องเที่ยว ** 
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 นําทํานเดินทางสูํ กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) ด๎วยพื้นที่มากกวํา 4,000 เอเคอร์ ของภูมิประเทศอันเขียวขจี 

อีกทั้งยังเป็นสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญํเป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให๎ กริฟฟิธ พาร์ค ได๎ชื่อวําเป็น

สวนสาธารณะที่เหมาะสําหรับการพักผํอนหยํอนใจ จากจุดนี้ทํานสามารถ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ป้ายฮอลลีวูด 

หรือ ฮอลลีวูดไซน์ (Hollywood Sign) ตั้งอยูํบนภูเขาลีในฮอลลีวูด ฮิลล์บนเขตพื้นที่ของเทือกเขาซานตาโมนิก๎า 

ซึ่งเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คยอดฮิตสําหรับผู๎คนที่แวะเวียนมายังเมืองน้ี ป้ายฮอลลีวูดสามารถมองเห็นได๎จากทุกมุมในตัว

เมืองลอสแอนเจลิสนําทําน ผ่านชม อัล เพอร์โบล เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็น

ยํานเกําแกํของเมืองลอสแอนเจลิส เคยเป็นเมืองที่อยูํภายใต๎การปกครองของสเปน และ เม็กซิโก นอกจากนี้ ยังมี

สถาปัตยกรรมที่เลําเรือ่งราวทางประวตัิศาสตร์อนัสวยงามอยูํมากมาย ที่จะพาคุณย๎อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวในอดีต

นําทําน ผ่านชม มิวสิค เซ็นเตอร์ (Music Center for the Performing Arts) ศูนย์รวมแรงบันดาลใจและความ

บันเทิงที่สําคัญของเมืองลอส แอนเจลิส ซึ่งทุกๆปีนั้นมิวสิค เซ็นเตอร์ แหํงนี้จะเป็นสถานที่ๆ จะถูกนํามาใช๎จัดงาน

ศิลปะ บันเทิงตํางๆ และจะมีคนมากกวาํ 2 ล๎านคนมาเข๎าชม โดยจะมีงานใหญํๆ 4 งาน ได๎แกํ Disney Concert Hall 

, Dorothy Chandler Pavilion , Ahmanson Theater and Mark Taper Forum ทั้งนี้ ที่นี่ยังเป็นผู๎บริจาคสําคัญให๎กับ

สถานที่จัดงานทางด๎านวัฒนธรรมของลอส แอนเจลิส เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและอุทิศให๎กับศิลปินผู๎มาก

ความสามารถนําทํานเดินทางสูํ ไชน่า ทาวน์ แอลเอ (China Town L.A.) ที่มีกระจายไปทั่วทุกมุมโลกสําหรับไช

นํา ทาวน์ แหลํงชุมชนชาวจีนที่ดูแสนจะธรรมดาและเรียบงําย แตํมีเสนํห์ชวนหลงใหล ซึ่งสิ่งที่ทําให๎ไชนํา ทาวน์ดู

นําสนใจนั้น ก็คงเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ความเป็นอยูํ การค๎า ร๎านอาหาร ยาสมุนไพร และการรักษาโรคแบบ

ดั้งเดิม เรื่อยไปจนถึงเรื่องการเป็นผูผ๎ลติที่สาํคญั และสิ่งที่ทําให๎ไชนํา ทาวน์ แอลเอ เป็นที่รู๎จักอีกเหตุผลหนึ่งคือ เป็น

ฉากในหนังดังหลายเรื่อง เชํน Rush Hour , Lethal Weapon 4 นั่นเอง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 นําคณะเข้าสู่ที่พกั Howard Johnson Fullerton, Los Angeles หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม เมืองลอสแอนเจลิส - เมืองลอสแอนเจลิส - ซานตา โมนิก้า - ท่าเรือซานตา โมนิก้า - ป้ายสุดเขต

ปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ รูท ซิกส์ตี้ ซิกส์ - สวนสนุกแปร์ซิฟิค พาร์ค - ฮอลลีวูด บูเลอ

วาร์ด - ถนนซันเซ็ท - ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม - ถนนเมลโรส - เบเวอร์รี่ฮิลส์ - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

ฮอลลีวูด (B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําทํานเดินทางสูํ ซานตา โมนิก้า (Santa Monica) สถานที่ทํองเที่ยวพกัผํอนตากอากาศชื่อดัง ชายหาดในฝันของ

ชาวแอลเอฯ ได๎ชื่อวําเป็นสถานที่ๆ นําค๎นหาที่สุดหนึ่ง เพราะที่นี่เป็นสวรรค์ยํอมๆ ของผู๎ที่ชอบนอนอาบแดด

ทํามกลางสายลมและหาดทรายสีขาวนวลสวยงาม รวมถึงเหลําบรรดานักโต๎คลื่นที่หลงรักท๎องทะเลอีกด๎วย ผ่านชม 

ท่าเรือซานตา โมนิก้า (Santa Monica Pier) เป็นทําเรือเกํา สีสันสวยงาม ศูนย์รวมร๎านอาหาร นั่งเลํน คาเฟ่

ตํางๆ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบสถานที่  ที่นําทํองเที่ยวพักผํอนแบบสบายๆ บริเวณเดียวกัน ผ่านชม ป้ายสุดเขต

ปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ รูท ซิกส์ตี้ ซิกส์ (Route 66 End of the Trail) คือทางหลวงสหรัฐ

หมายเลข 66 เส๎นหนึ่งในอดีตของสหรัฐอเมริกา ถือเป็นทางหลวงสายแรกๆ ของรัฐบาลกลาง กํอตั้งขึ้นเมื่อ 11 
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พฤศจิกายน ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) แตํการติดตั้งป้ายทางหลวงได๎ทําในปีถัดมา เส๎นทางในสมัยเริ่มแรก ตั้งต๎นที่

เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ผํานรัฐมิสซูรี แคนซัส โอคลาโฮมา เทกซัส นิวเม็กซิโก แอริโซนา และ มาจบลงที่เมือง

ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นระยะทางทั้งสิ้น 3,940 กิโลเมตร หรือ 2,448 ไมล์ แหํงนี้ ผ่านชม สวนสนุก

แปร์ซิฟิค พาร์ค (Pacific Park) เป็นสวนสนุกชื่อดังอยูํติดริมทะเล หนึ่งในฉากสําคัญในภาพยนต์ฮอลลีวูด หรือ 

เอ็มวีของศิลปินอเมริกัน จะต๎องเห็นสวนสนุกนี้บํอยครั้งเพราะความสวยงามของพื้นที่ทําให๎ถูกเอามาเป็นฉากอยูํ

บํอยๆ  

นําทํานเดินทางสูํ ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด (Hollywood Boulevard) ไมํมีใครไมํรู๎จักฮอลลีวูดแหํงนี้ สถานที่อันมี

ชื่อเสียงทางด๎านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแหลํงบันเทิงเป็นจํานวนมาก มีถนนสายหลัก 3 แหํง ที่ไมํควรพลาดเมื่อ

ได๎มาที่นี้ ได๎แกํ ถนนซันเซ็ท (Sun Set Street) ที่คลาคล่ําไปด๎วยคลับ และแหลํงบันเทิงยามค่ําคืน ถนนฮอลลีวูด 

มี ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจํานวนมาก 

ได๎ประทับรอยมือและรอยเท๎าไว๎ตามท๎อง ถนนแหํงนี้และ ถนนเมลโรส (Melrose Avenue) สวรรค์ของนักช๎อปปิ้ง

ทั้งหลาย นอกจากนี้ ก็ไมํควรพลาดกับ โกดัก เธียร์เตอร์ สถานที่จัดการประกาศรางวัลออสการ์ทุกปี  

 นําทํานเดินทางสูํ เบเวอรี่ฮิลส์ (Beverly Hills) หากพูดถึงยํานเบเวอรี่ฮิลส์ หลายคนคงจินตนาการภาพ

บรรยากาศอันหรูหราไฮโซ ไลฟ์สไตล์ของสังคมชั้นสูงขึ้นมาเป็นลําดับแรก แม๎กระทั่งเจ๎ารหัสไปรษณีย์ของที่นี่คือ 

"90210" ยังถูกนําเอาไปใช๎เป็นชื่อซีรี่ย์ยอดฮิตของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด๎วย ที่สําคัญที่สุดยํานนี้ได๎ชื่อวําเป็น

แหลํงช๎อปปิ้งที่เหลําดาราชื่อดังมักมาเป็นประจํา แทบจะเดินกระทบไหลํกันได๎เลยทีเดียว 
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 นําทําน เข้าชม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูด (Universal Studios Hollywood) ในเนื้อที่กวํา 1,000 ไรํ 

ทํานจะได๎ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถํายทําภาพยนตร์อยํางละเอียด สัมผัสกับฉากใหญํโตมโหฬาร ที่

ใช๎ในการถํายทําจริงของภาพยนตร์ที่โดํงดังเรื่องตํางๆ เชํน คิงคอง จอวส์ ฯลฯ ชมอาคารบ๎านเรือนที่ใช๎ในการถํายทํา

ภาพยนตร์เรื่องดังของฮอลลวีูด ตื่นเต๎นและสนุกสนานผจญภัยเครือ่งเลํนทนัสมัยในโซนตํางๆมากมาย เชํน Back to 

the Future , Jurassic Park , Terminator เป็นต๎น สนุกกับเครื่องเลํน และ โซนใหมํ ที่เป็นไฮไลท์สําคัญคือ เดอะ 

วิซซาร์ดดิ้ง เวิร์ล ออฟ แฮร์รี่ พอตเตอร์ (The Wizarding World of Harry Potter) ผู๎ที่ชื่นชอบภาพยนต์เรื่อง

แฮร์รี่ พอตเตอร์ไมํควรพลาด ที่จะทําให๎ทํานรู๎สึกเหมือนอยูํในดินแดนแหํงเวทมนต์จริงๆ  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพื่อสะดวกแกก่ารเดนิทางท่องเทีย่ว ** 

 นําคณะเข้าสู่ที่พกั Howard Johnson Fullerton, Los Angeles หรือเทียบเท่า 
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วันที่สี ่ เมืองลอสแอนเจลิส - เมืองลาสเวกัส - ลาสเวกัส นอร์ท พรีเม่ียม เอาท์เล็ท - ป้ายยินดีต้อนรับ สู่เมือง

ลาสเวกัส - ถนนสตริป (B/-/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําทํานเดินทางสูํ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองในรัฐเนวาด๎า (Nevada) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให๎ฉายาวําเมืองแหํงบาป (Sin City) ลาสเวกัสเป็น

สถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก๎าวหน๎าของกิจการ ธุรกิจการพนัน เป็น

แรงดึงดูดหลักให๎นักทํองเที่ยวหลั่งไหลเข๎ามา ตํอมาก็ได๎พัฒนาไปสูํบริการ ธุรกิจ ใกล๎เคียง ได๎แกํ โรงแรม ศูนย์แสดง

สินค๎า ศูนย์ประชุม ร๎านอาหาร ห๎างสรรพสินค๎าตํางๆมากมาย ซึ่งล๎วนแล๎วแตํมีความหรูหราอลังการและขนาดใหญํ

มากกวําที่ใดในโลก จะหาได๎คํอนข๎างยากที่จะมีบํอนคาสิโนและโรงแรมมารวมตัวกันอยํางแนํนหนาทํามกลางภูเขา

และทะเลทราย นําทํานเดินทางสูํ ลาสเวกัส พรีเม่ียม เอาท์เล็ท นอร์ท (Las Vegas Premium Outlets North) 

เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญํ ศูนย์รวมสินค๎าแบรนด์เนมชั้นนํา ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเชํน Polo Ralph Lauren, 

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

Calvin Klein, Samsonite, Kipling, Michael Kors และอื่นๆอีกมากมายนําทําน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ป้าย

ยินดีต้อนรับ สู่เมืองลาสเวกัส (Welcome to Las Vegas – Drive Carefully Come Back Soon Sign) ป้ายที่

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลาสเวกัสที่แทจ๎รงิ ประตูสูํความบันเทิงแหํงเมืองทีไ่มํเคยหลบัใหล สร๎างต้ังแตํ ค.ศ.1959 จุด

ที่ตั้งนี้อยูํชํวงต๎นของลาสเวกัส บูเลอวาร์ด  

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกก่ารเดินทางท่องเที่ยว ** 
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 นําทําน ผ่านชม ความสวยงามตระการตา การประชันป้ายไฟ ป้ายโฆษณา ร๎านค๎าแบรนด์เนมและห๎างสรรพสินค๎า

ใหญํๆมากมายเรียงรายกัน รวมไปถึงโรงแรมและคาสิโน โดยรอบของ เมืองลาสเวกัสบน ถนนสตริป (Strip 

Road) ยามค่ําคืน อิสระให้ท่านเลือกชม น้ําพุเต๎นระบําประกอบดนตรีที่ด๎านหน๎าของโรงแรมเบลลาจิโอ 

(Bellagio) , โชว์โจรสลัด (Treasure Island) , เวนิสจําลองและน้ําพุเทียมแหํงโรงแรมเวเนเชี่ยน (Venetian Hotel) ที่

ภายในโรงแรมตกแตํงเพดานโดยการวาดเป็นลายท๎องฟ้าคล๎ายการเนรมิตและมีลําคลองแบบเวนิสอยูํกลางโรงแรม 

ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสิโนระดับห๎าดาวแหํงเมืองลาส เวกัส ที่โรงแรมเดอะ พาลาสโซ (The Palazzo 

Hotel) หรือ ศึกษากลยุทธ์พร๎อมลองเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันในรูปแบบตํางๆ ตามสไตล์ที่คุณถนัด เชํน แบล็คแจ็ค 

สล็อตแมชชีน รูเล็ต เป็นต๎น โดยทั้งหมดนี้ สามารถเดินถึงกันได๎เพราะตั้งอยูํบนถนนเส๎นเดียวกันทั้งหมด คือ ถนน

สตริป (Strip Road) ที่เป็นถนนสายหลักของเมืองลาส เวกัสแหํงนี้ ** กฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ห้าม

เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เล่นการพนัน หรือ คาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบัติตามกฎโดยเคร่งครัด ** 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 นําคณะเข้าสู่ที่พกั Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า เมืองลาสเวกัส - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลาสเวกัส ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน  

                     (B/-/-)  

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 หัวหน้าทัวร์อาจไม่สามารถ

ร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะได้ โดยหัวหน้าทัวร์จะต้องดูแลคณะส่วนมากก่อน (คณะใหญ่) จะรวมบริการ

รถรับส่งไปยังจุดเข้าอุทยานฯ ราคา และ รายละเอียด เงื่อนไข อาจมีการเปล่ียนแปลง ขึ้นอยู่กับประเภท

ของแพ็คเกจที่ท่านเลือก กรุณาตรวจสอบก่อนทุกครั้ง สําหรับท่านที่ซ้ือแพ็คเกจทัวร์เสริมนี้ ** เพื่อชม

ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญํแหํงหนึ่งของโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979 อุทยานแหํงชาติแกรนด์ แคนยอน ถูกค๎นพบเมื่อปี ค.ศ. 1776 

เป็นปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแมํน้ําโคโลราโดไหลผํานที่ราบสูง ทําให๎

เกิดการสึกกรํอนพังทลายของหินเป็นระยะเวลา 225 ล๎านปีมาแล๎ว ตํอมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก

แรงดันและความรอ๎นอนัมหาศาลภายใต๎พื้นโลก ทําให๎เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว๎างใหญํไพศาล 

การยกตัวของแผํนดินทําให๎ทางที่ลําธารไหลผํานมีความลาดชันและน้ําไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไป

ตามน้ําเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน๎อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปถึงก๎นหุบเหวกวํา 1 ไมล์ ประมาณ 

1,600 เมตร และอาจลึกกวําสองเทําของความหนาของเปลือกโลก กํอให๎เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบตํางๆ 

พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ําและลมกดัเซาะจนเป็นรอํงลึก สลับซับซ๎อน สูง ต่ํา นานนับล๎านปี เหลํานี้กํอให๎เกิดความ

งดงาม และ ความนําอัศจรรย ์ทางธรรมชาติขึ้นทีน่ี่ ** กรณีที่ท่านซ้ือแพ็คเกจทวัรเ์สริม เพื่อท่องเที่ยว อุทยาน

แห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ** เดินบน สกาย วอล์ค (Sky Walk) ** บริเวณนี้ท่านจําเป็นต้องฝากของไว้ที่

ช่องบริการ (ล็อคเกอร์) ที่ทางอุทยานฯเตรียมไว้รองรับ รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือ และ กล้องถ่ายภาพ 

กรณีที่ต้องการถ่ายภาพ จะมีบริการของอุทยานฯโดยสามารถเลือกซื้อเฉพาะภาพที่ท่านชื่นชอบได้ ** ซึ่ง
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เป็นกระจกแก๎วรูปตัวยู ยื่นออกมาจากหน๎าผา เหมือนทํานได๎เดินอยูํบนอากาศซึ่งบริเวณนี้จะสูงจากพื้นแมํน้ํา

ประมาณ 1,200 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** กรณีที่ท่านซ้ือแพ็คเกจทัวร์เสริม เพื่อท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ** นําทําน ผ่านชม 

เขื่อนฮูเวอร์ หรือ ฮูเวอร์ แดม (Hoover Dam) และรู๎จักในชื่อ โบลเดอร์ แดม (Boulder Dam) หรือเขื่อนหิน

ยักษ์ เป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค๎งกึ่งถํวงน้ําหนัก (Arch-Gravity Dam) ในบริเวณแบล็ก แคนยอนของแมํน้ําโคโลราโด 

บนชายแดนของรัฐแอริโซนาและรัฐเนวาดา เขื่อนสร๎างขึ้นระหวําง ค.ศ. 1931-1936 ระหวํางชํวงภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่าครั้งใหญํและเปิดใช๎งานวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1935 โดยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ การกํอสร๎าง

เกิดจากความพยายามของคนงานมากกวํา 1,000 คน และครําชีวิตคนไปมากกวํา 100 คน มีข๎อถกเถียงวําชื่อ

เขื่อนตั้งตามประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ ตั้งแตํราว ค.ศ. 1900 มีการสํารวจความเป็นไปได๎ที่จะรองรับเขื่อนที่

ควบคุมอุทกภัย ทําการชลประทาน และผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าที่แบล็ก แคนยอนและบริเวณรอบๆ โบลเดอร์ แคนยอน ใน 

ค.ศ. 1928 คองเกรสอนุมัติโครงการ การประมูลเพื่อสร๎างเขื่อนได๎รับการสนับสนุนจากกลุํมบริษัทเรียกวํา ซิกซ์ 

คอมพานีส์ (Six Companies, Inc.) เริ่มสร๎างเขื่อนในต๎นปี ค.ศ. 1931 โครงสร๎างคอนกรีตขนาดใหญํนี้ยังไมํเคยมี
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การสร๎างมากํอน และเทคนิคการสร๎างบางเทคนิคยังไมํได๎รับการพิสูจน์ อากาศร๎อนจัดชํวงฤดูร๎อนและ

สาธารณูปโภคที่ขาดแคลนบรเิวณกํอสรา๎งทําให๎เกิดความยากลําบาก แม๎กระนั้น กลุํมบริษัทซิกซ์ คอมพานีส์สํงมอบ

เขื่อนให๎รัฐบาลในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1936 เกินกําหนดเดิมถึง 2 ปี เขื่อนฮูเวอร์ฯ กักน้ําจากทะเลสาบมี้ด ซึ่งเป็น

แหลํงกักเก็บน้ําที่มีปริมาตรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา เขื่อนตั้งอยูํบริเวณใกล๎เมืองโบลเดอร์ ซิตี รัฐเนวาดา เมืองที่

เดิมสร๎างเพื่อให๎คนงานกํอสร๎างเขื่อนอาศัยราวๆ 30 ไมล์ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของลาส เวกัส เครื่อง 
จํายกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนนี้สามารถสร๎างพลังงานให๎สาธารณูปโภคทั้งสาธารณะและสํวนตัวในรัฐเนวาดา 

แอริโซนา และแคลิฟอร์เนีย ทั้งหมด 

- อิสระช้อปป้ิง ณ ศูนย์การค้า เอาท์เล็ท ภายในเมืองมากมาย หรือ เลือกเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และใน

ยามค่ําคืน ทํานสามารถทํองราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเลํนที่ถนนสตริป (Strip) หรือพบกับการแสดงโชว์ของ

โรงแรมตํางๆ ซึ่งแตํละโรงแรม ก็จะแตกตํางกันออกไป ขึ้นอยูํกับคอนเซ็ปท์ของโรงแรม 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพื่อสะดวกแกก่ารเดนิทางท่องเทีย่ว ** 

 นําคณะเข้าสู่ที่พัก Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทียบเท่า 
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วันที่หก เมืองลาสเวกัส - เมืองบาร์สโตว์ - บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท - เมืองเฟรนโน             

(B/-/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทํานเดินทางสูํ เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์กลางการขนสํงที่สําคัญ มีทางหลวงหลายสายรวมถึง Interstate 15, 

Interstate 40 , California State Route 58 และ U.S. Route 66 รวมตัวอยูํในเมือง เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟขนาด

ใหญํที่เป็นของ  

นําทํานเดินทางสูํ บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท (Barstow Tanger Outlets) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญํ ศูนย์รวม

สินค๎าแบรนด์เนมชั้นนํา ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเชํน Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy 

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

Kipling และอื่นๆอีกมากมาย 

** อิสระอาหารกลางวัน เพือ่สะดวกแกก่ารเดินทางท่องเที่ยว ** 
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นําทํานเดินทางสูํ เมืองเฟรสโน (Fresno) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์กลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนใหมํหมด รถเมล์จอดป้ายตรง

เวลา อาคารสูงสุดไมํเกิน 20 ชั้น จึงไมํบดบังทิวทัศน์ที่นี่ ในฐานะเมืองใหมํจึงมีความเป็นเมืองสําหรับมนุษย์เดินดิน

มากกวําหุํนยนต์ ในขณะที่ชาวลอส แองเจลิส และชาวซาน ฟรานซิสโก ซึ่งมองชาวเมืองเฟรสโน ที่อยูํระหวํางเมือง

ทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลก และ คํอนข๎างดูแคลนชาวเมืองเฟรสโนวําร๎อนเหมือนนรกไมํมีอารยธรรมไมํมีชีวิตกลางคืน 

ทํานจะได๎สัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของชาวพื้นเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 นําคณะเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

สะพานโกลเดน เกต - ถนนลอมบาร์ด - ท่าเรือเพียร์ 39 - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - เกาะอัล

คาทรัส - ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ - ท่าอากาศยานนานาชาติซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  - ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์                      

(B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทํานเดินทางสูํ เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 808,976 คน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแนํน

ของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ ตั้งอยูํบริเวณอําวซานฟรานซิสโก  ชาวยุโรปกลุํมแรกที่มาตั้งรกรากใน
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ซานฟรานฯ คือชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 เมืองมีชื่อวํา เซนต์ฟรานซิส (St. Francis) ภายหลังจากชํวงยุคตื่น

ทองในปี ค.ศ. 1848 ทําให๎ประชากรในซานฟรานฯเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว และเมืองเติบโตอยํางมาก ถึงแม๎วําซานฟ

รานฯจะประสบปัญหาแผํนดินไหวและไฟไหม๎ขนาดใหญํในชํวงปี ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลับฟ้ืนตัวได๎อยํางรวดเร็ว 

และได๎ชื่อวําเป็นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งในแถบชายฝ่ังตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซานฟรานฯมีลักษณะภูมิ

ประเทศที่เป็นเขา และมีชายฝ่ังติดกับมหาสมุทรแปซฟิิกเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญํ และมีชาวเอเชียอาศัยที่อําว

ซานฟรานฯเป็นจํานวนมาก 

 นําทํานเดินทางสูํ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) จุดชมวิวใจกลางเมืองซาน ฟรานซิสโก จากจุดนี้ทํานจะได๎ชม

ทัศนียภาพของเมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา ผ่านชม เซเว่น ซิสเตอร์ (Seven Sisters) หรือ Painted Ladies 

มีลักษณะเป็นบ๎านเรือนเกําแกํสไตล์วิคตอเรียน ตั้งเรียงรายกัน 7 หลัง อยูํริมถนน Steiner Street ซึ่งเป็นแนวชัน 

อยูํระหวํางบ๎านเลขที่ 710–720 บ๎านเรือนเหลํานี้โดดเดํนด๎วยสีสันแบบพาสเทลสวยงามสะดุดทุกสายตาเมื่อแรกพบ 

ด๎านหน๎าจะมีสนามเด็กเลํน ซึ่งชาวเมืองและนักทํองเที่ยวตํางนิยมมานั่งพักผํอนกันบริเวณนี้ในวันชํวงวันหยุด 

นําทําน ผ่านชม พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท (Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโค๎งสไตล์วิคตอเรียน 

ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมแบบอเมริกา หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่ Hollywood นิยมมาถํายทําภาพยนตร์ และเป็น

สถานที่ ที่ชาวอเมริกันนิยมมาถําย Pre Wedding กันมากที่สุด 

นําทํานเดินทางสูํ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคือ "ประตูทอง" ต๎อนรับทุกทํานที่มี

จุดมุํงหมายมายังเมืองซาน 

ฟรานซิสโก ทําสถิติเป็นสะพานแขวนแหํงแรกที่ใหญํทีสุ่ดในโลก เป็นเส๎นทางสูํอําวซานฟรานซิสโกและเชื่อมระหวาํง

ซานฟรานฯ กับ มาริน เคาท์ตี ใช๎งบประมาณในการสร๎าง 35 ล๎านดอลลาร์สหัฐ เริ่มกํอสร๎างเมื่อวันที่ 5 มกราคม 

1933 อันเป็นชํวงสมัยของประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี. รูสเวลต์ มี โจเซฟ สเตราส์ เป็นวิศวกร ฝากฝีมือบันทึกไว๎บน

สะพานโกลเดนเกต สะพานทาสีแดงอมส๎มตามสีสัญลักษณ์สีของเมืองซานฟรานฯ ที่จะเปลํงแสงสะท๎อนเมื่อยาม

แสงอาทิตย์ตกกระทบ ความงามทางด๎านวศิวกรรมได๎รับการยกยํองจากสมาคมวศิวกรพลเรือนอเมริกันให๎เป็นหนึ่งใน 

7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกจนทําให๎กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกแหํงนี้ 

 

 

 

 

 

 



 

 Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทําน ผ่านชม ถนนลอมบาร์ด (Lombard Street) เป็นถนนที่ได๎ชื่อวําคดเคี้ยวที่สุดแหํงหนึ่งของโลก ตั้งอยูํ

ระหวําง Jones Street และ Hyde Street มีลักษณะเป็นถนนที่คดเคี้ยวแบบโค๎งหักศอกอยูํบนเนินชัน มีทั้งหมด 8 โค๎ง 

เป็นโค๎งชํวงสั้นๆ และแคบมาก การเดินรถจะเดินรถทางเดียว จากบนเนินเขาลงสูํด๎านลําง รอบข๎างของถนนเส๎นนี้

จะเป็นบ๎านเรือนอันสวยหรูสไตล์วิคตอเรียน มีการประดับประดาถนนด๎วยต๎นไม๎และดอกไม๎สวยงามตามฤดูกาล 

โดยด๎านบนสุดของถนนเส๎นนี้จะสามารถมองเห็นวิวของอําวซาน ฟรานซิสโก สะพานเบย์ และ คอย์น ทาวเวอร์ ได๎

อยํางสวยงาม 
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นําทํานเดินทางสูํ ท่าเรือเพียร์ 39 (Pier 39) ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานฯ อยูํตรงกลาง

ระหวําง สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย์ (Bay Bridge) เน่ืองด๎วยเมืองซานฟรานฯเป็น

เมืองที่ต้ังอยูํติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตจึงมีทําเรือเพื่อขนสํงสินค๎ามากมายโดยมีตัวเลขกํากับตั้งแตํ  Pier 1 ไป

เรื่อยๆ แตํด๎วยเหตุผลที่ทําเรือเพียร์ 39 แหํงนี้ มีชื่อเสียงโดํงดังเป็นที่นิยมของนักทํองเที่ยวมากที่สุด อาจเป็นเพราะ

อยูํในทําเลที่ตั้งที่สวยงามเหมาะสม ทําให๎ปัจจุบันเป็นยํานช๎อปปิ้ง และ ร๎านอาหารตํางๆมากมาย  

นําทําน ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Cruise) ผ่านชม ความยิ่งใหญํและสวยงามของ 

สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) จากมุมใกล๎ และ มุมไกล ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz 

Island) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต ตั้งอยูํกลางทะเลบริเวณริมอําวซานฟรานฯ ใกล๎กันจะเป็น ฟิช

เชอร์แมน วาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) หรือรู๎จักกันในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอําวซานฟราน

ซิสโก และ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ที่นี่จึงมีร๎านอาหารทะเลสดๆไว๎รอต๎อนรับนักทํองเที่ยว
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มากมาย ** รอบของการเรืออาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุก

กรณี เนื่องจากเป็นการชําระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ** 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพื่อสะดวกแกก่ารเดนิทางท่องเทีย่ว ** 

นําทํานเดินสูํ ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

23.00 น.  นําทํานเดินทางสูํ ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  โดยสายการบิน 

Philippine Airlines เที่ยวบินที่ PR105 

** ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  (-/-/-) 

** เดินทางข้ามผ่านเส้นแบง่เวลาสากลโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
วันที่เก้า ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  - ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                   (-/-/-) 

04.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  โดยสวัสดิภาพและ

ความประทับใจ 

09.45 น.  นําทํานเดินทางสูํ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Philippine 

Airlines เที่ยวบินที่ PR730 

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อัตราค่าบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 

ท่าน 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

14 - 22 ตุลาคม 2562 

(14 ต.ค. วันหยุดชดเชย 

/ 23 ต.ค. วันปิย

มหาราช) 

15OCT PR741 BKK-MNL 

01.30-05.45 

15OCT PR112 MNL-LAX 

11.25-10.00 

20OCT PR105 SFO-MNL 

23.00-04.00+2 

22OCT PR730 MNL-BKK 

09.45-12.05 

62,999 62,999 62,999 12,999 47,999 

11- 19 พฤศจิกายน 

2562 

12NOV PR741 BKK-

MNL 01.30-05.45 

12NOV PR112 MNL-LAX 

11.25-10.00 

17NOV PR105 SFO-MNL 

23.00-04.00+2 

19NOV PR730 MNL-BKK 

09.45-12.05 

59,999 59,999 59,999 12,999 44,999 

02 - 10 ธันวาคม 

2562 

(05 ธ.ค. วันคล้ายวัน

เฉลิมฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. วัน

รัฐธรรมนูญ) 

03DEC PR741 BKK-MNL 

01.30-05.45 

03DEC PR112 MNL-LAX 

11.25-10.00 

08DEC PR105 SFO-MNL 

65,999 65,999 65,999 12,999 50,999 
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23.00-04.00+2 

08DEC PR730 MNL-BKK 

09.45-12.05 

 

** อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศกท์้องถิ่น ** 

** อัตราน้ี ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรฐัอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท ** 

กรณผีู้เดินทางที่ยังไม่มีวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ่มดําเนินกระบวนการขอวีซ่าทันที ทีท่่านชําระ

เงินมัดจํา พร้อม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยื่นวีซา่ฯ โดยไม่จําเป็นต้องรอใหค้ณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง (มียอดจอง

ถึง 10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออกเดินทางได้ ไม่ว่ากรณใีดกต็ามทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืน

ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยื่นวีซ่าให้กับท่านไดท้กุกรณ ีตวัอย่างเช่น ท่านจอง และ ชําระเงินเรียบร้อย ทางบริษทั

ดําเนินการขอวีซ่าให้ท่านสมัภาษณ์และได้รบัวีซ่าเรยีบร้อย แตค่ณะนั้นๆมียอดจองไม่ถึง 10 ท่าน คณะจะไม่สามารถ

ออกเดินทางได ้ท่านสามารถใช้วีซ่าเดินทางในช่วงเวลาอ่ืน หรือ คณะอื่น ทีท่่านต้องการได้ เพราะส่วนใหญ่ ท่านที่ขอวี

ซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รบัวีซ่าอายุ 10 ป ี(แตท่ั้งนี้ ทางบริษัทจะไม่สามารถยืนยันว่าท่านจะได้รับวีซ่า

อายุ 10 ปี หรือไม่แต่ประการใด ขึ้นอยูก่ับดุลยพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียว โดยสิทธิขาด) กรณทีี่

ท่านไม่ได้รบัวีซ่าอายุ 10 ปี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ทา่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 

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

** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน , รถทวัร์ , รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

** สําหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จําเป็นต้องมีผู้เดินทาง จํานวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 

เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผูเ้ดนิทาง) ** 

** กรณผีู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกําหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง 

และ ไม่ว่าม้ือใดมื้อหนึ่ง ทางบริษัทขอใหท้่านผูเ้ดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตวัของท่านมาเพิ่มเติมขณะม้ืออาหาร 

เนื่องจากร้านอาหารแต่ละรา้นจะมีข้อจํากัดเรื่องของวตัถดุิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว 

ผัดผัก ข้าวผดั และ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เท่าน้ัน กรณทีีท่่านมีความประสงค์ที่จะสั่งเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดนิทางจะต้อง

ชําระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนน้ีด้วยตนเอง **  
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อัตราค่าบรกิารนี้รวม 

 คําบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร๎อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)  

กรณีต๎องการ Upgrade เป็น ที่นั่งพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) จําเป็นออกบัตรโดยสารใบใหมํแยก

จากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร์ ไมํรวมตั๋ว (Join Land) ตั้งแตํขั้นตอนการจอง สิ่งสําคัญกํอนออกบัตรโดยสาร กรุณาติดตํอ

เจ๎าหน๎าที่กํอนทุกครั้งวําคณะคอนเฟิร์มออกเดินทางหรือไมํ 

 คําภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี 

 คําธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต๎ท๎องเครื่องบิน โดยสายการบิน Philippine Airlines อนุญาตให๎โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใต๎ท๎องเครื่องบินได๎ ทํานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักแตํละชิ้นไมํเกิน 23 กก.  

 คํารถโค๎ชปรับอากาศตลอดเส๎นทาง ตามรายการระบุ (ยังไมํรวมทิปคนขับรถ) 

 คําโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห๎องละ 2 ทําน หรือ 3 ทําน ตํอห๎อง กรณีที่โรงแรมมีห๎องพัก 3 ทําน Triple 

วําง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขํงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให๎โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ

ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล๎เคียงแทนโดยอ๎างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค๎า

เป็นสําคัญ 
 คาํเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมํรวมจะชี้แจงไว๎ในโปรแกรมชัดเจน  

 คําอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค๎า

เป็นสําคัญ 
 คําจ๎างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1 ,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต๎องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อ

คุ๎มครองสุขภาพกรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําทําหนังสือเดินทาง คําโทรศัพท์ คําโทรศัพท์ทางไกล คําอินเตอร์เน็ต คําซักรดี 

มินิบาร์ในห๎อง รวมถึงคําอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ คําพาหนะตํางๆ ที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ (กรุณา

สอบถามอัตราคําบริการจากหัวหน๎าทัวร์กํอนการใช๎บริการทุกครั้ง) 

 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% กรณีต๎องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 50 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเป็นเงิน

ไทยประมาณ 1,750 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) 

ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ชําระพร้อมเงินมัดจํา) 
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เงื่อนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ 

1. นักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ 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 ตัวอยํางเชํน 

ทํานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สํวนนี้ภายในวันที่ 3 กํอนเวลา 14.00 น. เทํานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หาก

ยังไมํได๎รับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทํานมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ทํานจําเป็นต๎องเช็คทีว่ํางและทํา

จองเข๎ามาใหมํอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให๎สิทธิ์ลูกค๎ารายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเข๎ามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ กรุณาชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 31 วัน กรณี

นักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ไมํชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมํครบภายในกําหนด ไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทํานถูก

ปฏิเสธการจํายเงินไมํวํากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทําให๎ทาง

บริษัทไมํได๎รับเงินตามเวลาที่กําหนดไมํวํากรณีใดๆก็ตาม คือ กํอนวันเดินทางอยํางน๎อย 31 วัน ให๎ถือวํานักทํองเที่ยวสละสิทธิ

การเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 
3. การติดตํอใดๆ กับทางบริษัท เชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต๎องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ต๎องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทํองเที่ยวหรือ

เอเยํนต์ (ผู๎มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยํางใดอยํางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสาร

แจ๎งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเทํานั้น ทางบริษัทไมํรับยกเลิกการจองผํานทางโทรศัพท์ไมํวํากรณี

ใดๆทั้งสิ้น 
2. กรณีนักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ต๎องการขอรับเงินคําบริการคืน นักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ (ผู๎มีร ายชื่อในเอกสารการจอง) จะต๎อง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยํางใดอยํางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคําบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู๎เดินทาง) พร๎อมหลักฐาน ได๎แกํ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคําบริการตํางๆ

ทั้งหมด พาสปอร์ตหน๎าแรกของผู๎เดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู๎รับมอบอํานาจ และหน๎าสมุดบัญชีธนาคารที่ต๎องการให๎นํา

เงินเข๎าให๎ครบถ๎วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคําบริการดังนี้ 
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2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่ากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคําใช๎จํายที่ได๎จํายจริงจากคําบริการที่ชําระแล๎วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวให๎แกํ

นักทํองเที่ยว เชํน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต๎น ** 

2.4 กรณีที่ทํานให๎ทางบริษัทดําเนินการขอวีซํา และได๎รับวีซําเรียบร๎อยแล๎ว แม๎จะอยูํในระยะเวลาที่สามารถยกเลิกได๎โดยไมํเสีย

คําใช๎จําย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้กับท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ทุกกรณี กลําวคือ กรณี

ได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิกทวัร์ได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เน่ืองจากทุกทํานที่ให๎ทางบริษัทดําเนินการขอวีซํา 

ทางบริษัทได๎แนบรายละเอียดข๎อมูลการติดตํอของบริษัทให๎กับทุกทําน เปรียมเสมื อนการยืนยันกับทางสถานทูต วําทํานจะ

เดินทางกับเราจริง 

3. การเดินทางที่ต๎องการนัตีมัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 

หรือผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศ  จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคําบริการทั้งหมดไมํวํากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคําบริการนี ้จาํเป็นต๎องมีผู๎เดินทางจาํนวน 20 ทําน ขึ้นไป ในแตํละคณะ กรณีที่มีผู๎เดินทางไมํถึงตามจาํนวนที่

กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลือ่น หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราคาํบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหค๎ณะได๎ออก

เดินทาง ตามความต๎องการ) โดยทางบรษิัทจะแจ๎งให๎กบันักทอํงเที่ยวหรือเอเยํนต์ทราบลวํงหน๎าอยาํงน๎อย 10 วัน กอํนการ

เดินทางสาํหรบัประเทศทีไ่มํมีวซีํา และ อยาํงน๎อย 21 วัน กอํนการเดินทางสาํหรับประเทศที่มีวีซาํ แตหํากทางนักทอํงเที่ยวหรอื

เอเยํนต์ทุกทาํนยินดีทีจ่ะชําระคําบริการเพิ่มจากการที่มนีักทอํงเที่ยวรวํมเดินทางน๎อยกวาํทีท่างบริษทักาํหนดเพือ่ให๎คณะเดินทางได๎ 

ทางบริษทัยินดีทีจ่ะให๎บริการและดาํเนินการตํอไป 

5. ในกรณีที่ลูกค๎าดําเนินการยื่นวีซําเรียบร๎อยแล๎ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์ที่ลูกค๎าชําระมาแล๎วไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่ง 

ยกเว๎นในกรณีที่วีซําไมํผํานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ 
6. การติดตํอใดๆ กับทางบริษัทเชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต๎องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
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ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single) , ห๎องพักแบบห๎องคูํ 2 

ทําน (Twin/Double) และ ห๎องพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักแตํละประเภท อาจจะไมํติดกัน หรือ อยูํคนละ

ชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน ซึ่งถ๎าต๎องการเข๎าพัก 3 ทําน อาจจะต๎องเป็น 1 เตียงใหญํ กับ 1 เตียง

พับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต๎องแยกห๎องพัก เป็น ห๎องคูํ 1 ห๎อง (Twin/Double) และ ห๎องเดี่ยว 1 ห๎อง (Single) ไมํวํากรณี

ใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ 

2. โดยสํวนใหญํตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา ห๎องพักคูํแบบ 2 ทําน (Twin/Double) มีลักษณะเป็นเตียงใหญํ 2  เตียง 

(2 Queen Bed) และ ห๎องพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเป็นเตียงใหญํ 2 เตียง (2 Queen Bed) 

เชํนกัน ไมํมีเตียงเสริมด๎วยเง่ือนไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 

4. โดยสํวนใหญํตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นห๎องพักที่ห๎ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะ

ติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว๎ในห๎อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห๎องพัก และ ถูกตรวจสอบได๎ ผู๎เข๎าพักจําเป็นต๎องชําระคําปรับ

กับโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรียญดอลลําห์สหรัฐอเมริกา (USD.) ตํอครั้ง 

 

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคําร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่่านควรทราบ 

1. การยื่นขอวีซําทํองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จําเป็นต๎องดําเนินการตรงกับสถานทูตอเมริกาประจําประเทศไทย เทํานั้น (ยังไมํ

ผํานตัวแทนรับยื่น) โดยสถานทูตมีที่ เชียงใหมํ และ กรุงเทพฯ ทํานต๎องการยื่นและสัมภาษณ์ที่ใด ให๎แจ๎งตั้งแตํขั้นตอนการจอง

ทัวร์ กรณีดําเนินการแล๎ว หากต๎องการเปลี่ยนแปลง จําเป็นต๎องชําระคําธรรมเนี ยมและคําบริการยื่นวีซําทํองเที่ยวประเทศ

สหรัฐอเมริกาใหมํอีกครั้ง 

2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปิดให๎ผูส๎มัครทีย่ื่นคําร๎องขอวซีําทํองเที่ยวสมัภาษณ์ชวํงเวลาเชา๎ 7.00 น.-10.00 น. เทํานั้น สถานทูตไมํ

เปิดสัมภาษณ์วีซําทํองเที่ยวชํวงเวลาบําย กรณีที่ทํานไมํสะดวกสัมภาษณ์ชํวงวัน และ เวลาใดบ๎าง กรุณาแจ๎งกับเจ๎าหน๎าที่ ตั้งแตํ

ขั้นตอนการจองทัวร์ (ผู๎สมัครทุกทํานจําเป็นต๎องมาแสดงตนที่สถานทูตด๎วยตนเองทุกกรณี) 

3. สําหรับวีซําทํองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ไมํมีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมูํคณะ จะต๎องแยก ยื่นเอกสาร และ 

สัมภาษณ์ เป็นครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของสถานทูตเทํานั้น และสถานทูตจะพิจารณาวีซําให๎เป็น

รายบุคคล 

4. กรณีที่ทํานต๎องการยื่นวซีําเร็วทีสุ่ด และคณะยังไมํคอนเฟิร์มออกเดินทาง (ยังมีผู๎เดินทางไมํถึง 20 ทําน) สามารถทําไดโ๎ดยให๎ทําน

ชําระเงินมัดจํา พร๎อมคําธรรมเนียมและคําบรกิารยื่นวซีําทํองเที่ยวประเทศสหรฐัอเมรกิา แบบฟอร์มกรอกเพื่อขอยื่นวีซําทํองเที่ยว
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ประเทศสหรัฐอเมริกา สําเนาหน๎าหนังสือเดินทางหน๎าแรก แจ๎งชํวงวัน เวลา ที่ทํานสะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจ๎าหน๎าที่ 

หลังจากชําระเงินประมาณ 10 วันทําการ เจ๎าหน๎าที่แผนกวีซาํจะติอตํอกลบัเพื่อให๎ทาํนเลอืกคิวนดัหมายตามวนั และ เวลาที่ทําน

สะดวก กรณีคณะไมํคอนเฟิร์มออกเดินทาง ไมํสามารถออกเดินทางได๎ (ยังมีผู๎เดินทางไมํถึง 20 ทําน) ทางบริษัทจะไมํสามารถ

คืนคําใช๎จํายในสํวนของคําธรรมเนียมและคําบริการยื่นวีซําทํองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาให๎ทํานได๎ ไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น ไมํวํา

ทํานจะได๎รับอนุมัติวีซําอายุเทําไหรํก็ตาม เชํน ทํานจองคณะเดินทางวันที่ 1 -9 ต.ค. และทํานยืนยันจะยื่นวีซํากํอนคณะคอน

เฟิร์ม แตํเมื่อถึงกําหนดออกบัตรโดยสาร คณะไมํสามารถออกเดินทางได๎ และทํานได๎รับอนุมัติวีซําเพียง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไมํใชํ 

10 ปี) นั่นหมายถึงทํานจําเป็นต๎องขอวีซําใหมํ และ มีคําใช๎จํายใหมํอีกครั้ง เป็นต๎น  

5. กรณีผู๎เดินทางที่ยังไมํมีวีซําทํองเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ่มดําเนินกระบวนการขอวีซําทันที ที่ทํานชําระเงินมัด

จํา พร๎อม คําธรรมเนียม และ คําบริการยื่นวีซําฯ โดยไมํจําเป็นต๎องรอให๎คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง (มียอดจองถึง 10 ทําน) 

และหากคณะไมํสามารถออกเดินทางได๎ ไมํวํากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมํสามารถคืนคําธรรมเนียม และ คําบริการ

ยื่นวีซําให๎กับทํานได๎ทุกกรณี ตัวอยํางเชํน ทํานจอง และ ชําระเงินเรียบร๎อย ทางบริษัทดําเนินการขอวีซําให๎ทํานสัมภาษณ์และ

ได๎รับวีซําเรียบร๎อย แตํคณะนั้นๆมียอดจองไมํถึง 10 ทําน คณะจะไมํสามารถออกเดินทางได๎ ทํานสามารถใช๎วีซําเดินทางใน

ชํวงเวลาอื่น หรือ คณะอื่น ที่ทํานต๎องการได๎ เพราะสํวนใหญํ ทํานที่ขอวีซําทํองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะได๎รับวีซําอายุ 10 

ปี (แตํทั้งนี้ ทางบริษัทจะไมํสามารถยืนยันวําทํานจะได๎รับวีซําอายุ 10 ปี หรือไมํแตํประการใด ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของสถานทูต

เป็นผู๎พิจารณาแตํเพียงผู๎เดียว โดยสิทธิขาด) กรณีที่ทํานไมํได๎รับวีซําอายุ 10 ปี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํสามารถคืนคําใช๎จําย

ให๎ทําน ไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่งก็ตาม 

6. การอนุมัติวีซําไมํสามารถการันตีได๎ ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของสถานทูตเทํานั้น โดยสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคล ไมํ

สามารถยืนยันได๎วําทุกทํานจะได๎วีซําอายุ 10 ปี  

7. กรณีต๎องการเลื่อนการนัดสัมภาษณ์วีซาํ เน่ืองจากติดธุระเรํงดํวนกะทันหัน สามารถทําได๎ 1 ครั้ง และ ต๎องดําเนินการกํอนถึงวนั

นัดสัมภาษณ์วีซํา ที่จะมาถึง 5 วันทําการ เทํานั้น นอกเหนือจากที่กลําวมาข๎างต๎นไมํวํากรณีใดก็ตาม ทํานจําเป็นต๎องชําระ

คําธรรมเนียมและคําบริการยื่นวีซําทํองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหมํอีกครั้ง 

8. หลังจากสัมภาษณ์วีซําเรียบร๎อยแล๎ว สถานทูตจะเก็บรักษาเลํมหนังสือเดินทางของทํานไว๎ที่สถานทูตประมาณ 7 วัน ทําการ 

และสํงกลับคืนให๎ทํานทางไปรษณีย์ ดังนั้น ทํานจําเป็นต๎องกรอกที่อยูํปัจจุบันให๎ชัดเจน เพราะหากที่อยูํไมํชัดเจนเลํมหนังสือ

เดินทางที่สถานทูตสํงคืนทําน อาจต๎องถูกสํงกลับเข๎าไปยังสถานทูตตามเดิม และจําเป็นจะต๎องสํงอีเมล (เทํานั้น ไมํมีบริการ

โทรศัพท์ติดตํอ) แจ๎งความประสงค์ และ ยืนยันตัวตนตํอสถานทูตซึ่งอาจจะต๎องใช๎ระยะเวลาทั้งหมด 30 วันทําการเป็นอยํางน๎อย 

โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาให๎เข๎าไปรับเลํมหนังสือเดินทางด๎วยตัวผู๎สมัครเองอีกครั้งทางอีเมล 

9. กรณีที่ผู๎สมัครต๎องการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช๎ หรือ จําเป็นต๎องใช๎หนังสือเดินทาง ระหวํางขั้นตอนการ

พิจารณาวีซําไมํวํากรณีใดๆก็ตาม ทํานจะต๎องเตรียมหลักฐานสําคัญที่ยืนยันได๎วําทํานจําเป็นจะต๎องใช๎หนังสือเดินทางจริงๆ ให๎
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ทางสถานทูตพิจารณาในวันสัมภาษณ์ทันทีเทํานั้น หากยื่นไปแล๎ว และ ออกมาจากสถานทูตแล๎ว จะไมํสามารถขอคืนเลํม

หนังสือเดินทางกระทันหันได๎ ไมํวํากรณีใดๆก็ตาม ทั้งน้ีขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของสถานทูตเทํานั้น  

10. ที่ผํานมาโดยสํวนใหญํสถานทูตจะอนุมัติวีซําทํองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาให๎สําหรับทํานที่ถือหนังสือเดินทางไทย วีซํามีอายุ 

10 ปี (แตํสามารถพํานักได๎ในประเทศสหรัฐอเมริกาได๎ตามดํานตรวจคนเข๎าเมืองกําหนดเทํานั้น ไมํเกิน 3 หรือ 6 เดือน) แตํ

ตั้งแตํ มกราคม 2561 ที่ผํานมา สถานทูตฯออกมาตราการใหมํ วําจะพิจารณาอายุวีซําให๎เป็นรายบุคคล ไมํสามารถยืนยันได๎วํา

จะได๎วีซําอายุ 10 ปี ทุกทําน อาจได๎พอดีระยะเวลาชํวงที่ต๎องการจะเดินทางก็เกิดขึ้นได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของสถานทูต

เทํานั้น 

11. กรณีลูกค๎าที่จองเฉพาะทัวร์ไมํรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ทํานจําเป็นจะต๎อง

เตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ทํานพํานักกํอน หรือ ตํอจากคณะ ประกันการเดินทางให๎

ครอบคลุมวันทีท่ํานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใช๎ในการประกอบการยื่นขอวีซําให๎ครบตามเง่ือนไข ด๎วยตนเองทุกกรณีไมํวํากรณี

ใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทํานจะไมํสามารถยื่นขอวีซําในคิวนัดหมายของคณะได๎ โดยทํานจําเป็นจะต๎องยอมรับ

เง่ือนไข และ หากมีคําใช๎จํายเพิ่มเติมเนื่องจากไมํใชํการนัดหมายยื่นขอวีซําแบบหมูํคณะ ทํานจําเป็นเป็นจะต๎องชําระคําใช๎จําย

เพิ่มเติมสํวนนี้ หรือ สํวนใดสํวนหนึ่งด๎วยตนเองทั้งหมดไมํวํากรณีได๎ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซํา ทํานไมํ

สามารถยื่นขอได๎ ไมํวํากรณ๏ใดก็ตาม ทําให๎ทํานต๎องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิก

ทั้งหมด  

12. กรณีที่ทํานให๎ทางบริษัทดําเนินการขอวีซํา และได๎รับวีซําเรียบร๎อยแล๎ว แม๎จะอยูํในระยะเวลาที่สามารถยกเลิกได๎โดยไมํเสีย

คําใช๎จําย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้กับท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ทุกกรณี กลําวคือ กรณี

ได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิกทวัร์ได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เน่ืองจากทุกทํานที่ให๎ทางบริษัทดําเนินการขอวีซํา 

ทางบริษัทได๎แนบรายละเอยีดข๎อมูลการติดตํอของบริษัทให๎กับทกุทําน เปรียมเสมือนการยืนยันกับสถานทูต วําทํานจะเดินทางกับ

เราจริง 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้สําหรับผู๎มีวัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู๎เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน๎าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทํานั้น กรณีที่ทํานถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน๎าปกสีน้ําเงินเข๎ม) หนังสือเดินทางทูต (หน๎าปกสีแดงสด) และต๎องการเดินทางไปพร๎อมคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยว โดยไมํมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช๎หนังสือเดินทาง

พิเศษอื่นๆ หากไมํผํานการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ดํานตรวจคนเข๎าเมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทย  (ต๎นทาง) ขาออก และ 

ตํางประเทศ (ปลายทาง) ขาเข๎าไมํวํากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสํวนนี้ ไมํวํา

สํวนใดสํวนหนึ่ง 
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3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจํายลํวงหน๎าเรียบร๎อยแล๎วทั้งหมด หากทํานไมํได๎รํวมเดินทางหรือใช๎บริการตามที่ระบุไว๎ในรายการไมํวํา

บางสํวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกเมือง หรือด๎วยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินคําบริการไมํวํา

บางสํวนหรือทั้งหมดให๎แกํทํานไมํวํากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์มํรบัผิดชอบคําเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน๎าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 

เลขที่วีซํา และอื่นๆ เพื่อใช๎ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ไมํได๎สํงหน๎าหนังสือเดิน และ หน๎าวีซํามา

ให๎กับทางบริษัทพร๎อมการชําระเงินมัดจําหรือสํวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค๎าเป็น

สําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์มํรบัผิดชอบตํอความเสียหายหรอืคําใช๎จาํยใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทํองเที่ยวที่ไมํได๎เกิดจากความผิดของทาง

บริษัท เชํน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สัมภาระ ความลําช๎า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต๎น 

7. อัตราคําบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับราคาคําบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ คําตั๋วเครื่องบิน คําภาษี

น้ํามัน คําภาษีสนามบิน คําประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให๎ต๎นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมํมีอํานาจในการให๎คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว๎นแตํมีเอกสารลงนามโดยผู๎มี

อํานาจของบริษัทกํากับเทํานั้น 

9. นักทํองเที่ยวต๎องมีความพร๎อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวํางรอการเดินทาง อันไมํใชํเหตุที่เกี่ยวข๎อง

กับทางบริษัท อาทิเชํน วีซําไมํผําน เกิดอุบัติภัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะ

รับผิดชอบคืนคําทัวร์เฉพาะสํวนที่บริษัทยังไมํได๎ชําระแกํทางคูํค๎าของทางบริษัท หรือจะต๎องชําระตามข๎อตกลงแกํคูํค๎าตามหลัก

ปฏิบัติเทํานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต๎องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไมํเกิน 100 มิลลิลิตรตํอชิ้น และรวมกันทุก

ชิ้นไมํเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสํถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจได๎อยําง

สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให๎ถือได๎ทํานละ 1 ใบเทํานั้น ถ๎าสิ่งของดังกลําวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวําที่กําหนดจะต๎องใสํ

กระเป๋าใบใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกับอาวุธ เชํน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่

โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น 
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12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชําระคําใช๎จํายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได๎รับการรับรองอยํางถูกต๎อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่ง

บางสํวนของโปรแกรมอาจจําเป็นต๎องทํองเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทํานไมํต๎องก ารใช๎

บริการสํวนใดสํวนหนึ่ง ไมํวํากรณีใดก็ตาม จะไมํสามารถคืนคําใช๎จํายให๎ได๎ และ อาจมีคําใช๎จํายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู๎เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไมํวํากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกค๎าที่จองเฉพาะทัวร์ไมํรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) 

ทํานจําเป็นจะต๎องมารอคณะเทํานั้น ทางบริษัทไมํสามารถให๎คณะ รอทํานได๎ ไมํวํากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของทํานถึงช๎ากวํา

คณะ และ ยืนยนัเดินทาง ทํานจําเป็นจะต๎องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทํองเที่ยวที่คณะอยูํในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะ

มีคําใช๎จํายเพิ่ม ทํานจําเป็นจะต๎องชําระคําใช๎จํายที่ใช๎ในการเดินทางด๎วยตนเองทั้งหมดเทํานั้น ไมํวํากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ไมํสามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทํานไมํได๎ทํองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทํองเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี 

เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมาจํายกับตัวแทนแล๎วทั้งหมด 
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การเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพื่อ ขอคิว สัมภาษณ์วีซ่าทอ่งเที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา 

- กรอกแบบฟอร์มกรอกขอ๎มูลเบื้องต๎น เพื่อใช๎ขอยื่นวีซาํทอํงเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีท่างบริษทัสํงให๎ ให้ละเอียด

ครบถ้วน เขียน หรือ พิมพ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ 

- สําเนาหนา๎หนังสอืเดินทาง คงเหลืออายุใช้งานมากกวา่ 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 

หน้า สําหรับประทับวีซ่า 

- สําเนาทะเบียนบ๎าน (หนา๎เลขที่บ๎าน และ หนา๎ทีม่ีชือ่ผู๎เดินทาง) 
- สําเนาหนา๎วซีําประเทศสหรฐัอเมริกา ทุกประเภท (ถ๎าเคยมี) 

- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหยํา  (ถ๎ามี) 

- สําเนาเอกสารรบัรองการทาํงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 

เตรียมเอกสารข๎างต๎นเรียบร๎อยแล๎ว กรณุาสํงสําเนา หรือ สแกนสํงมาที่บรษิัท ไมํจาํเป็นต๎องสํงเอกสารฉบับจริงมา 

 

การเตรียมเอกสารเพื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครทุกท่าน จําเป็นต้องไปแสดงตนที่สถานทูต 

เพื่อเข้ารบัการสัมภาษณก์บัเจ้าหน้าที่ของสถานทตูดว้ยตนเองทุกกรณี ตามวัน เวลาที่สถานทูตนดัหมายเทา่น้ัน และ 

โปรดแต่งกายด้วยชดุสุภาพ  

โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารฉบบัจริงทั้งหมด ไม่จําเป็นต้องถ่ายสําเนา  

เพื่อแสดงกับสถานทตูในวนัสัมภาษณ์ ดังนี ้

1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หนา๎ปกสีน้ําตาล / เลอืดหมู) เทํานัน้ คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 

และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า สําหรับประทับวีซ่า (กรณีทาํนที่มพีาสปอร์ตเลํมเกาํ ให๎เตรียมมาแสดงด๎วย) 

2. รูปถํายสหีน๎าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ขนาดเทํากันทกุด๎าน เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรสั เน๎นใบหน๎า จํานวน 2 รูป พื้นฉากหลังรปูต้อง

เป็นพื้นสีขาวเท่าน้ัน  
ข้อกําหนดเบื้องต้นของรูปถ่าย ทั้งน้ีอยู่ทีดุ่ลยพนิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเท่านั้น 

- ห๎ามสวมแวํนสายตา 

- ห๎ามสวมเครือ่งประดบั 

- รูปถํายตอ๎งถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือน  

- ไมํเป็นรูปเดียวกันกบัวซีําที่เคยได๎รับแมจ๎ะยังไมํเกนิ 6 เดือน ก็ตาม จาํเป็นต๎องถํายใหม ํ

- ห๎ามถาํยเอง เพราะพื้นเป็นสเีทา ไมสํามารถใช๎ได ๎
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3. บัตรประชาชน  

4. ทะเบียนบา๎น 

5. ทะเบียนสมรส กรณีเพศหญิง หากมีหลักฐานการเปล่ียนคํานําหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบเอกสารใบสําคัญมาด้วย 

6. ทะเบียนหยาํ กรณเีพศหญิง หากหย่าและหากมีการใช้คาํนําหน้าเป็น ...นางสาว... ต้องแนบเอกสารใบสําคัญมาด้วย 

7. ใบมรณะบัตร สามี/ภรรยา เพือ่ยืนยันสถานะตนเอง กรณสีามีเสียชวีิตแลว๎ 

8. สูติบัตร กรณีเด็กมีอายุต่ํากว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ  

9. กรณเีดก็อายตุ่ํากว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ ไม่ได้เดินทางพร้อม บดิา หรือ มารดา จําเป็นต๎องยื่นเอกสารเพิม่เติม

ดังนี้  

- เดก็อายุต่ํากว่า 18 ปี เดนิทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใชบ่ดิา หรือ มารดา ให๎ บิดา และ มารดา ขอ หนังสือยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให๎โดยทีว่ําการเขตหรอือาํเภอที่พาํนักอยูํ และให๎ระบุวํา ยินยอมให๎เดก็เดินทางกับใคร (ระบุ

ชื่อ) มคีวามสัมพันธอ์ยํางไรกบัครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

- เดก็อายุต่ํากว่า 18 ปี เดนิทางกับบดิา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให๎โดยที่วาํการเขตหรือ

อําเภอทีพ่ํานกัอยูํ และใหร๎ะบวุาํ ยินยอมให๎เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชือ่) มีความสัมพันธ์อยาํงไรกบัครอบครัว มารดา ลงนามต่อ

หน้าเจ้าหน้าที่  
- เดก็อายุต่ํากว่า 18 ปี เดนิทางกับมารดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให๎โดยที่วาํการเขต

หรืออําเภอที่พํานกัอยู ํและใหร๎ะบุวาํ ยนิยอมให๎เด็กเดินทางกับใคร (ระบชุื่อ) มคีวามสัมพนัธ์อยาํงไรกบัครอบครวั บดิา ลงนาม

ต่อหน้าเจ้าหน้าที่  
- กรณีเด็กอยูํในความปกครองของบิดาหรอืมารดาคนใดคนหนึ่ง จําเป็นต๎องมหีลกัฐานการรับรองวําเดก็อยูภํายใต๎การปกครอง

ของผู๎นั้น เชํน สําเนาใบหยํา พร๎อมทั้งบันทกึการหยาํซึ่งแสดงวําเป็นผูร๎ับผิดชอบเด็ก บันทึกสลักหลักใบหยาํ  
- กรณีเด็กอยูํในความปกครองของผูอ๎ื่น จําเป็นต๎องมหีลักฐานรับรองวาํเด็กอยูภํายใต๎ การดูแลของผู๎นั้น เชํน หนังสือรบัรองบุตร

บุญธรรม 

โดยในวันสัมภาษณ์ บดิา และ มารดา จะต้องเข้าสัมภาษณ์พร้อมเดก็ดว้ยทกุกรณี 

10. หลักฐานการทํางาน จดหมายรับรองการทํางานจากบรษิัท หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

- จดหมายรับรองการทาํงานให๎ระบ ุหัวจดหมายวํา To Whom It May Concern (ไมํจาํเป็นต๎องระบสุถานทูต / ประเทศ และพี

เรียดวันทีจ่ะเดินทาง) แคยํืนยนัตําแหนํงงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเริม่งานเทาํนั้น หากต๎องการระบุ จะต๎องระบใุห๎

ถูกต๎อง) 

โดยหลักฐานการทํางาน จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 1 เดือน นบัจากวันที่ยื่นวซ่ีา 
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- กรณผีู๎เดินทางเป็นเจ๎าของกจิการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ เป็นช่ือผู้เดินทาง จะต้อง

ออกมาแล้วอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า 

- กรณผีู๎เดินทางเป็นเจ๎าของรา๎นค๎า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ ทีมี่ชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า เป็นชื่อผู้เดินทาง 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใช้บัตรข้าราชการบํานาญ หรือ จดหมายคําสั่งเกษียณอายุราชการ 

- กรณีเป็นนกัเรียน หรอื นักศกึษา ใช้หนังสือรบัรองจากสถาบันศกึษา ระบุยืนยันสถานะวําเป็นนักเรียน หรือ นักศกึษา 

จริง และ กําลังศึกษาอยูรํะดบัชั้นใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงินคงเหลือในบญัชี ไมํ

ต่ํากวาํ 1 แสนบาท โดย ใช้สมุดบัญชีเงินฝากฉบบัจริงหรือบุ้คแบงค ์(Book Bank) เตรียมไปในวันสมัภาษณ์ เกี่ยวกับ

บัญชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได๎ แตํทาํนจําเป็นต๎องเตรียมบัญชีออมทรัพย์ (Saving) เป็นหลักเทํานัน้  

สามารถใช๎ สมุดบัญชีเงินฝากฉบบัจริงหรือบุค้แบงค์ (Book Bank) ได๎หากมีรายการ การทาํรายการย๎อนหลังไป 6 เดือน 

ทุกเดือน หากข๎ามเดือนใดเดือนหนึ่งไปในสมุด หรือมีรายการไมํครบเนื่องจากไมํไดอ๎ัพเดทนาน จําเป็นต๎องขอ สเตทเม้น 

(Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน   

12. กรณีเป็นผูส๎ูงอายุ อาย ุ70 ปขีึ้นไป จาํเป็นต๎องมีใบรับรองแพทย์ การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบวุํา “สุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได”้ และกรมธรรม์ประกันสุขภาพสําหรับผู๎สูงอายุโดยเฉพาะ สาํหรับ

ผู๎สูงอายุในกรณีนี้ทางสถานทตูฯ อาจตอ๎งการให๎มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมขึน้อยูํในดุลยพนิิจของเจา๎หนา๎ทีส่ถานทูตฯ 
13. ในบางกรณทีางสถานทูต อาจมีการขอเรยีกดูหนังสือเดินทางของทําน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล๎ว ซึ่งอาจจะทาํให๎เกิด

ความไมํสะดวกแกทํํานได๎ ทางบริษัท ตอ๎งขออภัยในความไมสํะดวกในสํวนนี้ และโปรดปฏบิัติตาม เพือ่การขอวซีําในครั้งตํอไป 

14. การพิจารณาอนุมัติวีซาํนั้น ขึน้อยูํกับดลุยพินจิของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะทํานที่มีเอกสารพร๎อม

และมคีวามประสงคท์ี่จะเดินทางไปทอํงเที่ยวยังประเทศที่ระบเุทํานั้น หากทํานถูกปฏิเสธการออกวซีํา ทางสถานทูตจะไมคํืน

คําธรรมเนียมที่ไดช๎ําระไปแล๎ว และหากต๎องการยื่นคาํร๎องขอวีซาํใหมํ จาํเป็นต๎องชาํระคําบริการ และ คาํธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง  
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หลังเข้ารับการสัมภาษณ์โดยประมาณ 7-15 วันทําการ  

หนังสือเดินทางของท่าน จะถูกส่งคืนมาที่บ้านท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ทีก่รอกในแบบฟอร์มไว้ 

 

 

 

  ตัวอย่างรูปถ่ายเพื่อยื่นขอวซ่ีา U.S.A.    

 

 

 

 

สถานที่ตั้ง สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประจําประเทศไทย 

ตั้งอยู่ ถนนวทิยุ ฝั่งเดียวกบัโรงแรม 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 สถานทูตจะ

อยู่หน้าสะพานลอยแรก 
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กฎระเบียบด้านการรกัษาความปลอดภัยของสถานฑูตอเมริกา 
ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานทูตอเมรกิาเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า  

หากท่านนําสิ่งต่างๆดังต่อไปน้ีติดตัวมาด้วย 

• อุปกรณ์ที่ใช๎แบตเตอรี่หรืออปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ตาํงๆ เชนํ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่ดจิิตอล เพจเจอร์ กล๎อง เทปเสียง/

วิดีโอเทป แผํนซีดี MP3 แผํนดิสก์ แล็บทอ็ป หรืออุปกรณ์เลนํเพลงแบบพกพา 

• กระเปา๋สะพายไหลํขนาดใหญํหรือกระเป๋าสตางค์ 

• กระเปา๋ถือขนาดใหญํและกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญํ กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา๎ ผู๎สมคัรสามารถถือกระเป๋า

ใสใสํเอกสารที่จาํเป็นสาํหรบัการสมัภาษณว์ีซาํได๎เทาํนั้น 

• อาหารทุกประเภท (มจีุดจาํหนํายกาแฟพรอ๎มอาหารวํางด๎านในสถานทูต) 

• ซองจดหมายหรอืหีบหํอที่มีการปิดผนึก 

• บุหรี ่/ ซกิาร์ / กลํองไม๎ขีดไฟ / ไฟแช็ก 

• ของมีคมทุกชนิด เชํน กรรไกร มีดพก หรือตะไบเลบ็ 

• อาวุธหรอืวัตถุระเบิดทุกชนิด 

รายการที่กลําวมาข๎างต๎นเป็นเพียงตัวอยาํงเทํานั้น อาจมสีิ่งของอื่นๆทีห่๎ามนาํเขา๎สถานทูตอีก ทั้งนี้ขึ้นอยูกํับดุลยพินิจของเจ๎าหนา๎ที่

รักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศพัท์มอืถือหนึ่งเครื่องที่ได๎รับอนุญาตแลว๎ สถานทูตอเมริกาจะไมํรับฝากสิ่งของต๎องห๎ามใดๆตาม

รายการข๎างต๎น ทํานจะต๎องดําเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลํานัน้ด๎วยวธิีอื่นกํอนเขา๎ไปในสถานทูต 

 
ผู๎ติดตํอสถานทูตฯทุกทํานต๎องได๎รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ทํานสามารถฝาก

โทรศัพท์มือถอื 1 เครือ่ง ไว๎กับเจ๎าหนา๎ทีร่ักษาความปลอดภัยที่หน๎าประตู แตํสถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภยัจะไมํ

รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึน้กับโทรศัพทม์ือถือของทาํนในขณะที่ฝากไว๎กับพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย ทาํนไมสํามารถเข๎าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว๎ หากนาํสิ่งของดังตํอไปนีม้าด๎วย 

 

คําแนะนํา 

เอกสารทีท่ํานต๎องยื่นในวันสัมภาษณม์ีดังนี้  
1. ใบยืนยันนัดสัมภาษณ ์ 

2. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160  

3. หนังสือเดินทางทั้งเลํมปจัจบุันและเลํมเดิมทั้งหมดทีท่ํานเคยม ี

4. รูปถํายสาํหรับทาํวซีําขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว  
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5. โดยเฉพาะทาํนทีส่มัครวซีําประเภท B1/B2 วีซํา ทํานควรจะเตรียมหลกัฐานการเงินสาํหรับการเดินทางของทํานมาดว๎ย 

6. ทํานควรจะสามารถอธิบายไดถ๎ึงแผนการของทํานในชํวงเวลาที่ทาํนพาํนักในสหรฐัฯและหลังจากทีท่ํานเดินทางกลับสูํประเทศไทย

แล๎ว 

7. ผู๎สมคัรกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีกอํนเวลาสัมภาษณ์เทํานั้น 

 

 

 

 

 

 

 
 


