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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั - สนามบนิลอสแอนเจอลสิ เมอืง

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

เลอวารด์ - เบเวอรีฮ่ลิส ์- ยา่นไทยทาวน ์- เมอืงออนแทรโีอ 

 

08.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์S สายการบนิ China 

Airlines เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

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

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

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

15.25 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง **  

 
16.50 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิลอสแอนเจอลสิ เมอืงลอสแอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสายการบนิ China Airlines 

เทีย่วบนิที ่CI006  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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13.30 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิลอสแอนเจอลสิ เมอืงลอสแอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลอสแอนเจลสิ (Los Angeles) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นีย (California) 

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

หนึง่ในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการบันเทงิ และเริม่ตัง้เป็นเมอืงเมือ่วันที ่4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) 

ลอส แอนเจลสิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีม่กีารปะปนของวัฒนธรรมมากทีสุ่ดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชือ่ชาติ

โดยเฉพาะชาวเอเชยี และ อเมรกิาใต ้เนือ่งจากลักษณะของอากาศทีอ่บอุ่นสบาย และลักษณะการเป็นอยู่ต่างๆ ชือ่เมอืงลอส แอนเจ

ลสิ (Los Angeles) มาจากค าว่า โลส อังเคเลส ในภาษาสเปน หมายถงึ ทูตสวรรคห์ลายองค ์เป็นรูปพหูพจน์ของค าว่า el ángel ซึง่

เป็นเพศชาย ชือ่เมอืงจงึมคีวามหมายว่า "เมอืงแห่งทูตสวรรค์" ลอส แอนเจลสิไดเ้ป็นที่รูจั้กในฐานะเป็นที่ตัง้ของฮอลลวีูด และ

ปลายทางของถนนสายประวัตศิาสตร ์คอืทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66)  

 

น าท่านเดนิทางสู่ กรฟิฟิธ พารค์ (Griffith Park) ดว้ยพืน้ทีม่ากกว่า 4,000 เอเคอร ์ของภูมปิระเทศอันเขยีวขจี อกีทัง้ยังเป็น

สวนสาธารณะเทศบาลทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมรกิา ท าให ้กรฟิฟิธ พารค์ ไดช้ือ่ว่าเป็นสวนสาธารณะทีเ่หมาะส าหรับ

การพักผอ่นหยอ่นใจ จากจุดนีท้า่นสามารถ ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ป้ายฮอลลวีูด หรอื ฮอลลวีูดไซน ์(Hollywood Sign) ตัง้อยู่

บนภเูขาลใีนฮอลลวีดู ฮลิลบ์นเขตพืน้ทีข่องเทอืกเขาซานตาโมนกิา้ ซึง่เป็นหนึง่แลนดม์ารค์ยอดฮติส าหรับผูค้นทีแ่วะเวยีนมายังเมอืงนี ้

ป้ายฮอลลวีดูสามารถมองเห็นไดจ้ากทกุมมุในตัวเมอืงลอสแอนเจลสิ 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ฮอลลวีูด บูเลอวารด์ (Hollywood Boulevard) ไม่มใีครไม่รูจั้กฮอลลวีูดแห่งนี้ สถานทีอ่ันมชีือ่เสยีงทางดา้น

อตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละแหลง่บันเทงิเป็นจ านวนมาก 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เบเวอรีฮ่ลิส ์(Beverly Hills) หากพูดถงึย่านเบเวอรีฮ่ลิส ์หลายคนคงจนิตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหราไฮโซ 

ไลฟ์สไตลข์องสังคมชัน้สงูขึน้มาเป็นล าดับแรก แมก้ระทั่งเจา้รหัสไปรษณียข์องทีน่ีค่อื "90210" ยังถูกน าเอาไปใชเ้ป็นชือ่ซรีีย่ย์อดฮติ

ของประเทศสหรัฐอเมรกิาอกีดว้ย ทีส่ าคัญทีส่ดุยา่นนีไ้ดช้ือ่วา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่หลา่ดาราชือ่ดังมักมาเป็นประจ า แทบจะเดนิกระทบ

ไหลก่ันไดเ้ลยทเีดยีว 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นไทยทาวน ์(Thai Town) เป็นย่านธุรกจิ การคา้ส าคัญของชาวไทย ในเมอืงลอสแอนเจลสิ ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา  

 

ท่านเดนิทางสู่ เมอืงออนแทรโีอ (Ontario) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องรัฐ

แคลฟิอรเ์นยี (California) ทางตะวันออกของตัวเมอืงลอสแองเจลสิ เป็นสว่นหนึง่ของเขตเมอืงลอสแองเจลสิ เป็นทีต่ัง้ของท่าอากาศ

ยานนานาชาตอิอนแทรโิอซึง่เป็นสนามบนิที่คกึคักทีสุ่ดทางดา้นการขนส่งสนิคา้ เป็นอันดับที ่15 ของประเทศสหรัฐอเมรกิา โดย

จัดการขนสง่สนิคา้จากทา่เรอืเมอืงลอสแองเจลสิและลองบชี  

 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

พกัที ่  Ontario Airport Hotel, Ontario หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง เมอืงออนแทรโีอ - เมอืงบารส์โตว ์- บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงวลิเลีย่ม 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบารส์โตว ์(Barstow) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นีย (California) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศูนยก์ลางการขนส่งทีส่ าคัญ มทีางหลวงหลายสายรวมถงึ Interstate 15, Interstate 40 , California 

State Route 58 และ U.S. Route 66 รวมตัวอยูใ่นเมอืง เป็นทีต่ัง้ของสถานรีถไฟขนาดใหญท่ีเ่ป็นของ  

น าท่านเดนิทางสู่ บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท (Barstow Tanger Outlets) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ ศูนยร์วมสนิคา้แบรนด์

เนมชัน้น า ในราคาตรงจากโรงงาน อาทเิชน่ Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American 

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

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวลิเลีย่ม (William) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงขนาดเล็กในรัฐแอรโิซนา (Arizona) เป็นเมอืง

ทีตั่ง้ส่วนหนึง่ของอทุยานแห่งชาตแิกรนดแ์คนยอน เมอืงนี้มคีวามส าคัญต่อการเดนิทางไปอุทยานแห่งชาตแิกรนดแ์คนยอนไม่นอ้ย 

เพราะเป็นเมอืงทีอ่ยูต่รงทางแยกทีจ่ะใชเ้ดนิทางไปอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอนพอด ีไม่ว่าจะมาดว้ยรถยนตห์รอืรถไฟ เรยีกไดว้่า

คอืประตสููอ่ทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน นักทอ่งเทีย่วจ านวนมากนยิมแวะพักทีเ่มอืงวลิเลยีมกอ่นทีจ่ะเดนิทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติ

แกรนดแ์คนยอน จงึมรีา้นอาหารและโรงแรมใหน้อนพักมากพอสมควร บรรยากาศเมอืงยังคงไวซ้ ึง่อาคารเก่าแก่ในยุคบุกเบกิตะวันตก

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา  

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

พกัที ่  La Quinta Inn & Suites by Wyndham Williams - Grand Canyon Area, William หรอืเทยีบเทา่ 



- 6 - 
 

 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงวลิเลีย่ม - อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน เซาทร์มิ - เมอืงเพจ - ทะเลสาปโพเวล - เขือ่นเกลน แคนยอน - โคง้

เกอืกมา้ แมน่ า้โคโลราโด 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่าน เขา้ชม อุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน เซาทร์มิ (Grand Canyon South Rim) เพือ่ชมความมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาตทิีย่ ิง่ใหญ่แห่งหนึง่ของโลก ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 

ค.ศ. 1979 อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน ถูกคน้พบเมือ่ปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดยีวกับทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาประกาศเอกราชจาก

ประเทศอังกฤษ เกดิขึน้โดยอทิธพิลของแมน่ ้าโคโลราโดไหลผา่นทีร่าบสงู ท าใหเ้กดิการสกึกร่อนพังทลายของหนิเป็นระยะเวลา 225 

ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพื้นโลกเริม่ยกตัวสูงขึน้ อันเนื่องมาจากแรงดันและความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้ืน้โลก ท าใหเ้กิดการเปลีย่นรูป

และกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญไ่พศาล การยกตัวของแผน่ดนิท าใหท้างทีล่ าธารไหลผ่านมคีวามลาดชันและน ้าไหลแรงมากขึน้ 

พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกดิการกัดเซาะลกึลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปถงึกน้หุบเหวกว่า 1 ไมล ์

ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลกึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลอืกโลก ก่อใหเ้กดิหนิแกรนติและหนิชัน้แบบต่างๆ พืน้ดนิทีเ่ป็น

หนิทรายถกูน ้าและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลกึ สลับซับซอ้น สูง ต ่า นานนับลา้นปี เหล่านี้ก่อใหเ้กดิความงดงาม และ ความน่าอัศจรรย ์

ทางธรรมชาตขิึน้ทีน่ี ่ (รอบของการเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นได ้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเพจ (Page) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี อยู่ทางตอนบนของรัฐแอรโิซนา (Arizona) เป็น

เมอืงตน้น ้าของอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน เนือ่งจากแมน่ ้าโคโลราโดจะไหลผ่านจากเมอืงเพจ ลงไปยังอุทยานแห่งชาตแิกรนด์

แคนยอน เมอืงนีเ้ต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตมิากมาย เกีย่วกับแมน่ ้าโคโลราโด  

 

น าทา่น เขา้ชม โคง้เกอืกมา้ แมน่ า้โคโลราโด (Horseshoe Bend) บนหนา้ผาสงูกวา่ 1,000 ฟตุ หรอืราวๆ 300 เมตร (รอบของ

การเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นได ้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย

แลว้ท ัง้หมด) 

 

 น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ทะเลสาปโพเวล (Lake Powell) เหนือ เขือ่นเกลน แคนยอน (Glen Canyon Dam) ทีม่ี

นักท่องเทีย่วมาเยอืนปีละกว่า 2 ลา้นคน มสีสีันงดงามจากแร่ธรรมชาต ิสรา้งขึน้เพือ่เก็บกักน ้าและผลติกระแสไฟฟ้า แม่น ้าใตเ้ขือ่น

แห่งนี้คอืแม่น ้่าโคโลราโดซึง่จะไหลผ่านโคง้เกอืกมา้ แม่น ้าโคโลราโด ไปจนถงึแกรนดแ์คนยอน ก่อนจะไหลต่อไปยังทะเลสาป เล

คมดี (Lake Mead) เหนอืเขือ่นฮเูวอร ์แดม (Hoover Dam) 

 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารสไตลเ์อเชยี) 

 

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

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าท่าน เขา้ชม แอนเทอโลป แคนยอน (Antelope Canyon) ภูเขาหนิทราย (Sandstone) ทีม่รี ิว้ลวดลายสวยงาม ซึง่เกดิจาก

การมนี ้าหลากกัดเซาะหนิมานานนับลา้นๆ ปี เมือ่ฝนตกจะมนี ้าท่วมทะลักเขา้มาในตัวแคนยอน จนก่อใหเ้กดิ แอนเทอโลป แคนยอน 

ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน เป็นแคนยอนที่มีผูน้ิยมเขา้ชม และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา (รอบของการเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านได ้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด)  

 

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

ประเทศของอทุยานแหง่ชาตไิบรซแ์คนยอน เป็นหนา้ผาสงู อยูเ่หนอืระดับน ้าทะเลถงึ 8000-9000 ฟตุ (2400-2700 เมตร) ขณะทีแ่ก

รนดแ์คนยอน (Grand Canyon) สงูเพยีง 7000 ฟตุ เทา่นัน้ เป็นความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตริังสรรคข์ึน้มา ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิเมือ่ 

60 ลา้นปีมาแลว้ทีบ่รเิวณนีอ้ยูใ่ตผ้นืน ้าเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลกผนืแผ่นดนิทีร่าบสูงก็ถูกยกตัวขึน้ และเกดิการกัดเซาะ

อย่างรุนแรงบรเิวณชัน้หนิจนก่อเกดิเป็นเสาดนิและหนิมากมายก่ายกองในหุบเขาทีสู่งถงึ 2,800 เมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง 

เนือ่งจากสถานทีน่ีอ้ยูต่อนปลายของแกรนดแ์คนยอน ทัง้ทีจ่รงิๆ ไม่ใชเ่ป็นแคนยอน เพราะไม่ใชภู่เขาทีถู่กกัดเซาะดว้ยแม่น ้า แต่ชาว

อนิเดยีนเรยีกทีน่ีว่า่ "หนิแดง" หรอื "Red Rock" แต่ไม่ว่าใครก็ตามทีม่ายนือยู่บนหนา้ผาและมองไปในหุบกวา้งนี้ก็จะเห็นภาพเสา

หนิรูปร่างต่างๆนานา ซึง่เราจนิตนาการว่านี่คอืเสาหนิรูปตุ๊กตาอนิเดยีนแดง อุทยานแห่งชาตไิบรซแ์คนยอนเปรยีบไดก้ับสถานทีจั่ด

แสดงแสงสธีรรมชาต ิดว้ยรปูลักษณ์และสขีองหนิทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสภาพแสงของวัน และ เวลา ขึน้อยู่กับการหักเหของแสง การ

เดนิทางเขา้มาชมความงามนีจ้งึเริม่ไดต้ัง้อรณุรุง่ของวันไปจนกระทั่งพระอาทติยข์ึน้ ที ่ทีร่าบสงูอควารอิุส (Aquarius Plateau) และจุด

ชมพระอาทติยต์กทีซ่นัเซ็ตพอยต ์(Sunset Point) เอกลักษณ์ของอทุยานแหง่ชาตไิบรซแ์คนยอน คอื แท่งหนิยอดแหลมๆ เรยีกว่า ฮู

ด ู(Hoodoos) ทีข่ ึน้เรยีงกันเป็นแนว มรีูปร่าง รูปทรงแปลกประหลาด ต านานของพวกอนิเดยีนแดงกล่าวว่า แท่งหนิเหล่านี้เกดิจาก

มนุษยท์ีต่อ้งค าสาปกลายเป็นหนิไบรซแ์คนยอน ประกอบดว้ยหนิทรายสลับหนิดนิดาน ตัง้แต่ยุคครเีทเชยีสถงึชว่งตน้ของมหายุคซโีน

โซอกิ ตกสะสมตัวในสภาพแวดลอ้มแบบทะเลสาบขนาดใหญ่ จนกระทั่งน ้าตืน้ขึน้เรือ่ยๆ เป็นเวลาหลายลา้นปี ท าใหเ้ริม่มกีารกร่อน

ของแมน่ ้าทีไ่หลผา่นชัน้หนิ รว่มกับการยกตัวของพืน้ดนิขณะเกดิเทอืกเขาร็อกกี ้(70-50 ลา้นปีก่อน) จากนัน้ก็มกีารยกตัวของเปลอืก

โลกอกีครัง้ และท าใหเ้กดิทีร่าบสงูโคโลราโดเมือ่ 16 ลา้นปีก่อน การยกตัวท าใหห้นิเริม่มกีารแตกตามแนวดิง่ ซึง่ท าใหง้่ายต่อการถูก

กรอ่น จนกลายเป็นแทง่เสาหนิสวยงามในปัจจุบัน สนี ้าตาลแดง สชีมพู และสแีดงไดจ้ากแร่ฮมีาไทต ์(Hematite) ซึง่มธีาตุเหล็กเป็น

องคป์ระกอบ สว่นสเีหลอืไดจ้ากแรล่โิมไนต ์(Limonite) สว่นสมีว่ง ไดจ้ากแรไ่พโรลไูซต ์(Pyrolusite) หนิแต่ละชัน้มคีวามทนทานต่อ

การกรอ่นแตกตา่งกัน ท าใหเ้สาหนิมลีักษณะเป็นปลอ้งๆ และเวา้ตรงส่วนทีห่นิผุพังง่าย (รอบของการเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่

สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นได ้ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  
 

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

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

นาท่าน เขา้ชม อุทยานแหง่ชาตไิซออน (Zion National Park) เป็นอุทยานแห่งชาตทิางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ

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

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

ทีก่่อตัง้ขึน้ใหม่ไดเ้ปลีย่นชือ่อุทยานเป็น Zion เนื่องจากชือ่เดมิไม่เป็นทีน่ิยมในทอ้งถิน่ Zion เป็นค าในภาษาฮบิรูโบราณ หมายถงึ 

สถานทีห่ลบลีภ้ัย ซึง่ชือ่นีไ้ดรั้บการตอ้นรับเชงิบวกมากขึน้จากสาธารณชน ตอ่มาเมือ่วันที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2462 United States 

Congress ไดป้ระกาศให ้Monument แห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาต ิจนกระทั่ง พ.ศ. 2480 Kolob Section ไดป้ระกาศ Zion National 

Monument แยกต่างหากอย่างเป็นทางการ แต่ไดน้ ามาผนวกรวมเขา้กับอุทยานเมือ่ พ.ศ. 2499 อุทยานแห่งนี้มพีืน้ที ่593 ตร.กม. 

หรอื 370,625 ไร่ มสีถานทีส่ าคัญคอื หุบเขาไซออน (Zion Valley) ซึง่ยาว 15 กโิลเมตร และลกึ 800 เมตร ตัดผ่าน Najavo 

Sandstone สแีดงโดยเหนือของแม่น ้าเวอรจ์นิ เนื่องจากตัง้อยู่ทีจุ่ดเชือ่มต่อระหว่างทีร่าบสูงโคโลราโด , Great Basin , และ

ทะเลทราย Mojave อุทยานแห่งนี้จงึมสีภาพทางภูมศิาสตรท์ีเ่ป็นเอกลักษณ์และม ีLife Zone ทีห่ลากหลาย (รอบของการเขา้ชม 

อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ

คนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นได ้ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 



- 12 - 
 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาสเวกสั (Las Vegas) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมอืงในรัฐเนวาดา้ (Nevada) ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา เป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกิันและคนทั่วโลกใหฉ้ายาว่าเมอืงแห่งบาป (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถานทีท่ีม่ลีักษณะพเิศษ 

เพราะเมอืงทัง้เมอืง เจรญิเตบิโตขึน้มาจากความกา้วหนา้ของกจิการ ธุรกจิการพนัน เป็นแรงดงึดดูหลักใหนั้กท่องเทีย่วหลั่งไหลเขา้มา 

ต่อมาก็ไดพั้ฒนาไปสู่บรกิาร ธุรกจิ ใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสนิคา้ ศูนยป์ระชมุ รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆมากมาย 

ซึง่ลว้นแลว้แตม่คีวามหรหูราอลังการและขนาดใหญม่ากกวา่ทีใ่ดในโลก จะหาไดค้่อนขา้งยากทีจ่ะมบี่อนคาสโินและโรงแรมมารวมตัว

กันอยา่งแน่นหนาทา่มกลางภเูขาและทะเลทราย 

  

 น าทา่น ผา่นชม ความสวยงามตระการตา การประชันป้ายไฟ ป้ายโฆษณา รา้นคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆมากมายเรยีง

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

น ้าพุเตน้ระบ าประกอบดนตรทีีด่า้นหนา้ของโรงแรมเบลลาจโิอ (Bellagio) , โชวโ์จรสลัด (Treasure Island) , เวนสิจ าลองและน ้าพุ

เทยีมแหง่โรงแรมเวเนเชีย่น (Venetian Hotel) ทีภ่ายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายทอ้งฟ้าคลา้ยการเนรมติและมลี า

คลองแบบเวนสิอยูก่ลางโรงแรม ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสโินระดับหา้ดาวแห่งเมอืงลาส เวกัส ทีโ่รงแรมเดอะ พาลาสโซ 

(The Palazzo Hotel) หรอื ศกึษากลยุทธพ์รอ้มลองเสีย่งโชคกับเกมสพ์นันในรูปแบบตา่งๆ ตามสไตลท์ีคุ่ณถนัด เช่น แบล็คแจ็ค 

สล็อตแมชชนี รเูล็ต เป็นตน้ โดยทัง้หมดนี ้สามารถเดนิถงึกันไดเ้พราะตัง้อยูบ่นถนนเสน้เดยีวกันทัง้หมด คอื ถนนสตรปิ (Strip Road) 

ทีเ่ป็นถนนสายหลักของเมอืงลาส เวกัสแหง่นี ้(กฏหมายในประเทศสหรฐัอเมรกิา หา้มเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เลน่การพนนั หรอื 

คาสโินโดยเด็ดขาด กรณุาปฏบิตัติามกฎโดยเครง่ครดั) 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 

 

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

โน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ป้ายยนิดตีอ้นรบั สูเ่มอืงลาสเวกสั (Welcome to Las Vegas - Drive Carefully Come 

Back Soon Sign) ป้ายทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของเมอืงลาสเวกัสทีแ่ทจ้รงิ ประตูสู่ความบันเทงิแห่งเมอืงทีไ่ม่เคยหลับใหล สรา้งตัง้แต ่

ค.ศ.1959 จุดทีต่ัง้นีอ้ยูช่ว่งตน้ของลาสเวกัส บเูลอวารด์  

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เอาทเ์ล็ท แอท แทจอน (Outlets Tejon) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ ่ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า ในราคาตรง

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

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

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

เกดิขึน้บนถนนเสน้นี ้รวมไปถงึโลกภาพยนตก็์น าไปกลา่วถงึ และถกูใชเ้ป็นฉากส าคัญอยู่บ่อยครัง้ ถนนประวัตศิาสตรเ์สน้นี้ถูกสรา้งขึน้

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

ผา่นไป เมือ่ประเทศสหรัฐอเมรกิามถีนนไฮตเ์วยม์ากขึน้ มรีะบบทางพเิศษต่างๆ ทีส่ะดวกและรวดเร็วมากขึน้ ก็ดูเหมอืนว่า Route 66 

Road จะถกูลดบทบาทลง และมันถกูถอดออกจากการเป็นถนนเสน้หลักทางหลวง ในปี ค.ศ. 1985 แต่ก็ยังมผีูค้นไม่นอ้ยทียั่งใชถ้นน

เสน้ทางนี้อยู่ เพราะเป็นถนนสายหลัก คู่รักก็ใชเ้ป็นเสน้ทางผจญภัย กลุ่มเพือ่นฝูงใชเ้ป็นเสน้ทางร าลกึความหลัง ในบางรัฐบางพืน้ที่

ถนนเสน้นี้ก็ยังมีการอนุรักษ์ไวแ้ละถูกใชง้านอยู่ ยังคงมีป๊ัมน ้ามัน โมเต็ล รา้นอาหาร เปิดใหบ้รกิารอยู่บา้ง ภาพที่เ ห็นชนิตาจาก

ภาพยนตรห์ลายๆเรือ่ง ภาพคอื รา้นอาหารอันโดดเดีย่วตัง้อยู่บนพืน้ทีท่ะเลทราย หรอืป๊ัมน ้ามันทรุดโทรม แต่ยังคงใชเ้ตมิน ้ามันไดอ้ยู ่

เป็นมนตเ์สน่หอ์ยา่งหนึง่ของถนนเสน้นี ้

 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเฟรสโน (Fresno) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาท)ี เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นีย (California) 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมอืนใหม่หมด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลา อาคารสูงสุดไม่เกนิ 20 ชัน้ 

จงึไม่บดบังทวิทัศน์ทีน่ี่ ในฐานะเมอืงใหม่จงึมคีวามเป็นเมอืงส าหรับมนุษยเ์ดนิดนิมากกว่าหุ่นยนต ์ในขณะทีช่าวลอส แองเจลสิ และ

ชาวซาน ฟรานซสิโก ซึง่มองชาวเมอืงเฟรสโน ทีอ่ยูร่ะหวา่งเมอืงทัง้สองนีเ้ป็นเรือ่งตลก และ คอ่นขา้งดูแคลนชาวเมอืงเฟรสโนว่ารอ้น

เหมอืนนรกไมม่อีารยธรรมไมม่ชีวีติกลางคนื ทา่นจะไดส้ัมผัสกับอกีหนึง่บรรยากาศของชาวพืน้เมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

พกัที ่ Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

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

- ทา่เรอืเพยีร ์39 - ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก - เกาะอลัคาทรสั - ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ - สนามบนิซาน ฟรานซสิโก 

เมอืงซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซานฟรานซสิโก (San Francisco) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมอืงในรัฐแคลฟิอรเ์นีย 

(California) ประเทศสหรัฐอเมรกิา มปีระชากรประมาณ 808,976 คน ซึง่เป็นเมอืงทีม่คีวามหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของ

ประเทศ ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวซานฟรานซสิโก ชาวยุโรปกลุ่มแรกทีม่าตัง้รกรากในซานฟรานฯ คอืชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 เมอืงมี

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

และเมอืงเตบิโตอย่างมาก ถงึแมว้่าซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผ่นดนิไหวและไฟไหมข้นาดใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯ

กลับฟ้ืนตัวไดอ้ย่างรวดเร็ว และไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงส าคัญเมอืงหนึง่ในแถบชายฝ่ังตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมรกิา ซานฟรานฯมี

ลักษณะภูมปิระเทศทีเ่ป็นเขา และมชีายฝ่ังตดิกับมหาสมุทรแปซฟิิกเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่ และมชีาวเอเชยีอาศัยทีอ่่าว

ซานฟรานฯเป็นจ านวนมาก 
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 น าท่านเดนิทางสู่ ยอดเขาทวนิพคี (Twin Peak) จุดชมววิใจกลางเมอืงซาน ฟรานซสิโก จากจุดนี้ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของ

เมอืงซานฟรานฯแบบ 360 องศา  

 

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

ศลิปวัฒนธรรมแบบอเมรกิา หนึง่ในสถานทีย่อดฮติที ่Hollywood นยิมมาถา่ยท าภาพยนตร ์และเป็นสถานที ่ทีช่าวอเมรกิันนยิมมาถ่าย 

Pre Wedding กันมากทีสุ่ด เป็นหนึง่ในฉากละครดังอย่าง “ทรายสเีพลงิ” (รอบของการเขา้ชม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึง่ใหก้บัทา่นได ้ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคอื "ประตูทอง" ตอ้นรับทุกท่านทีม่จีุดมุ่งหมายมายัง

เมอืงซานฟรานซสิโก ท าสถติเิป็นสะพานแขวนแหง่แรกทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นเสน้ทางสู่อ่าวซานฟรานซสิโกและเชือ่มระหว่างซานฟ

รานฯ กับ มารนิ เคาทต์ ีใชง้บประมาณในการสรา้ง 35 ลา้นดอลลารส์หัฐ เริม่ก่อสรา้งเมือ่วันที ่5 มกราคม 1933 อันเป็นชว่งสมัยของ

ประธานาธบิดแีฟรงกนิ ด.ี รสูเวลต ์ม ีโจเซฟ สเตราส ์เป็นวศิวกร ฝากฝีมอืบันทกึไวบ้นสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสแีดงอมสม้ตาม

สสีัญลักษณ์สขีองเมอืงซานฟรานฯ ทีจ่ะเปลง่แสงสะทอ้นเมือ่ยามแสงอาทติยต์กกระทบ ความงามทางดา้นวศิวกรรมไดร้ับการยกย่อง

จากสมาคมวศิวกรพลเรอืนอเมรกิันใหเ้ป็นหนึง่ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกจนท าใหก้ลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงซานฟรานซสิโกแห่ง

นี ้

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 
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น าท่าน ผา่นชม ถนนลอมบารด์ (Lombard Street) เป็นถนนทีไ่ดช้ือ่วา่คดเคีย้วทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ตัง้อยู่ระหว่าง Jones 

Street และ Hyde Street มลีักษณะเป็นถนนทีค่ดเคีย้วแบบโคง้หักศอกอยูบ่นเนนิชนั มทีัง้หมด 8 โคง้ เป็นโคง้ชว่งสัน้ๆ และแคบมาก 

การเดนิรถจะเดนิรถทางเดยีว จากบนเนนิเขาลงสู่ดา้นล่าง รอบขา้งของถนนเสน้นี้จะเป็นบา้นเรอืนอันสวยหรูสไตลว์คิตอเรยีน มกีาร

ประดับประดาถนนดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงามตามฤดูกาล โดยดา้นบนสุดของถนนเสน้นี้จะสามารถมองเห็นววิของอ่าวซาน ฟราน

ซสิโก สะพานเบย ์และ คอยน์ ทาวเวอร ์ไดอ้ยา่งสวยงาม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืเพยีร ์39 (Pier 39) ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงซานฟรานฯ อยู่ตรงกลางระหว่าง สะพาน

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

แปซฟิิก ในอดตีจงึมทีา่เรอืเพือ่ขนสง่สนิคา้มากมายโดยมตีัวเลขก ากับตัง้แต่ Pier 1 ไปเรือ่ยๆ แต่ดว้ยเหตุผลทีท่่าเรอืเพียร ์39 แห่งนี ้

มชีือ่เสยีงโดง่ดังเป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วมากทีสุ่ด อาจเป็นเพราะอยู่ในท าเลทีต่ัง้ทีส่วยงามเหมาะสม ท าใหปั้จจุบันเป็นย่านชอ้ป

ป้ิง และ รา้นอาหารตา่งๆมากมาย  

 

น าท่าน ล่องเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก (San Francisco Cruise) ผ่านชม ความยิง่ใหญ่และสวยงามของ สะพานโกลเดน 

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

นักโทษอเมรกิาในอดตี ตัง้อยู่กลางทะเลบรเิวณรมิอ่าวซานฟรานฯ ใกลก้ันจะเป็น ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ (Fisherman’s Wharf) 

หรอืรูจั้กกันในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอา่วซานฟรานซสิโก และ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ทีน่ี่จงึ

มรีา้นอาหารทะเลสดๆไวร้อตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วมากมาย (รอบของการลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก อาจเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่น

ใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นได ้ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 
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น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิซานฟรานซสิโก เมอืงซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการเลอืกซือ้

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

 

 
 

วนัทีแ่ปด สนามบนิซาน ฟรานซสิโก เมอืงซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา - สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศ

ไตห้วนั 

 

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

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีเ่กา้ สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั - สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

 

06.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิไตห้วนั เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ China Airlines เทีย่วบนิที ่CI833 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

18 - 26 มนีาคม 2563 

18MAR CI834 BKK-TPE 10.55-15.25 

18MAR CI006 TPE-LAX 16.50-13.30 

25MAR CI003 SFO-TPE 01.05-06.00+1 

26MAR CI833 TPE-BKK 07.00-09.50 

 
75,999 12,999 60,999 

08 - 16 พฤษภาคม 2563 

08MAY CI834 BKK-TPE 11.00-15.40 

08MAY CI006 TPE-LAX 16.45-13.45 

25MAR CI003 SFO-TPE 01.05-05.25+1 

26MAR CI833 TPE-BKK 07.05-09.45 

 

79,999 15,999 64,999 

 

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

 

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

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

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

กรณีผูเ้ดนิทางทีย่งัไมม่วีซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทางบรษิทัจะเร ิม่ด าเนนิกระบวนการขอวซีา่ทนัท ีทีท่า่นช าระเงนิมดัจ า พรอ้ม 

คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ฯ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 10 ทา่น) และหากคณะไมส่ามารถ

ออกเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตามทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี 

ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจอง และ ช าระเงนิเรยีบรอ้ย ทางบรษิทัด าเนนิการขอวซีา่ใหท้า่นสมัภาษณแ์ละไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย แตค่ณะน ัน้ๆมยีอดจอง

ไมถ่งึ 10 ทา่น คณะจะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทา่นสามารถใชว้ซีา่เดนิทางในชว่งเวลาอืน่ หรอื คณะอืน่ ทีท่า่นตอ้งการได ้เพราะสว่น

ใหญ ่ทา่นทีข่อวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา จะไดร้บัวซีา่อาย ุ10 ปี (แตท่ ัง้นี ้ทางบรษิทัจะไมส่ามารถยนืยนัวา่ทา่นจะไดร้บัวซีา่อาย ุ

10 ปี หรอืไมแ่ตป่ระการใด ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเป็นผูพ้จิารณาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่า่นไมไ่ดร้บัวซีา่อาย ุ10 ปี 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกบตัร

โดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ 

ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเร ือ่ง

ของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวาม

ประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ สว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจ

จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไป

ตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจดุ และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจดุทีร่ถสามารถ

จอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ ์เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการเดนิทาง เพือ่

ประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอาย ุและ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพือ่คอยดแูล

เป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื 

ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 
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** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ China Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้

ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 23 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

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

รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

ของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณตีอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อน

การใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

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

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ว กรณุาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท คา่ธรรมเนยีมและ

คา่บรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 38,000 บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ช าระ

เฉพาะเงนิมดัจ า 30,000 บาท) ภายใน 24 ชัว่โมง หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่2 ก่อน

เวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทาง

ในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์

ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ 

หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่

ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์

อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่

บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม

หลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

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

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

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

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

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

ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิท

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย

กวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่

ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณนีีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ กรณีออก

บัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึง่ได ้และ หากสามารถคนืได ้ (Refunds) จ า

เป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 
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ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักแบบหอ้งคู่ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรม

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

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

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

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

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

มาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอื

ยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยสว่นใหญต่ามธรรมเนยีม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักทีห่า้มสูบบุหรี ่(Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะตดิตัง้อุปกรณ์ดักจับ

ควันไวใ้นหอ้ง กรณีทีม่กีารลักลอบสูบบุหรีใ่นหอ้งพัก และ ถูกตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พักจ าเป็นตอ้งช าระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 

เหรยีญดอลลา่หส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ตอ่ครัง้ 

 

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

โดยสถานทตูมทีี ่เชยีงใหม ่และ กรงุเทพฯ ท่านตอ้งการยืน่และสัมภาษณ์ทีใ่ด ใหแ้จง้ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์กรณีด าเนนิการแลว้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลง จ าเป็นตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 

2. สถานทตูสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วสัมภาษณ์ชว่งเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เท่านัน้ สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วซีา่

ทอ่งเทีย่วชว่งเวลาบา่ย กรณีทีท่า่นไมส่ะดวกสัมภาษณ์ชว่งวัน และ เวลาใดบา้ง กรณุาแจง้กับเจา้หนา้ที ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์(ผูส้มัครทุกท่าน

จ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี) 

3. ส าหรับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา ไม่มีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยืน่เอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็น

ครอบครัว หรอื รายบคุคล ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ และสถานทตูจะพจิารณาวซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล 

4. กรณีทีท่า่นตอ้งการยืน่วซีา่เร็วทีส่ดุ และคณะยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) สามารถท าไดโ้ดยใหท้่านช าระเงนิมัดจ า 

พรอ้มคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอรม์กรอกเพือ่ขอยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ส าเนาหนา้

หนังสอืเดนิทางหนา้แรก แจง้ชว่งวัน เวลา ทีท่่านสะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจา้หนา้ที ่หลังจากช าระเงนิประมาณ 10 วันท าการ เจา้หนา้ทีแ่ผนกวี

ซา่จะตอิตอ่กลับเพือ่ใหท้า่นเลอืกควินัดหมายตามวัน และ เวลาทีท่า่นสะดวก กรณีคณะไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้(ยังมผีู ้

เดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น) ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหท้่าน

ได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ไม่ว่าท่านจะไดรั้บอนุมัตวิซี่าอายุเท่าไหร่ก็ตาม เชน่ ท่านจองคณะเดนิทางวันที ่1-9 ต.ค. และท่านยนืยันจะยืน่วซีา่ก่อน

คณะคอนเฟิรม์ แตเ่มือ่ถงึก าหนดออกบัตรโดยสาร คณะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้และทา่นไดร้ับอนุมัตวิซีา่เพยีง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช ่10 ปี) น่ัน

หมายถงึทา่นจ าเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม ่และ มคีา่ใชจ้่ายใหมอ่กีครัง้ เป็นตน้  

5. กรณีผูเ้ดนิทางที่ยังไม่มีวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทางบริษัทจะเริม่ด าเนินกระบวนการขอวีซ่าทันที ที่ท่านช าระเงินมัดจ า พรอ้ม 

ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยืน่วซีา่ฯ โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออก

เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตามทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถคนืค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยืน่วซีา่ใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี ตัวอย่างเชน่ ท่าน

จอง และ ช าระเงนิเรยีบรอ้ย ทางบรษัิทด าเนนิการขอวซีา่ใหท้า่นสัมภาษณ์และไดรั้บวซีา่เรยีบรอ้ย แต่คณะนัน้ๆมยีอดจองไม่ถงึ 10 ท่าน คณะจะไม่

สามารถออกเดนิทางได ้ท่านสามารถใชว้ซี่าเดนิทางในช่วงเวลาอืน่ หรือ คณะอื่น ทีท่่านตอ้งการได ้เพราะส่วนใหญ่ ท่านที่ขอวีซ่าท่องเทีย่ว

ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะไดรั้บวซีา่อาย ุ10 ปี (แตท่ัง้นี ้ทางบรษัิทจะไมส่ามารถยนืยันว่าท่านจะไดร้ับวซีา่อายุ 10 ปี หรอืไม่แต่ประการใด ขึน้อยู่กับ

ดุลยพนิิจของสถานทูตเป็นผูพ้จิารณาแต่เพยีงผูเ้ดียว โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่่านไม่ไดรั้บวซี่าอายุ 10 ปี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนื

คา่ใชจ้่ายใหท้า่น ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

6. การอนุมัตวิซีา่ไมส่ามารถการันตไีด ้ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ โดยสถานทูตจะพจิารณาเป็นรายบุคคล ไม่สามารถยนืยันไดว้่าทุกท่าน

จะไดว้ซีา่อาย ุ10 ปี  

7. กรณีตอ้งการเลือ่นการนัดสมัภาษณ์วซีา่ เนือ่งจากตดิธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถท าได ้1 ครัง้ และ ตอ้งด าเนนิการก่อนถงึวันนัดสัมภาษณ์วซีา่ ที่

จะมาถงึ 5 วันท าการ เท่านัน้ นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่ว

ประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 

8. หลังจากสัมภาษณ์วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ สถานทตูจะเก็บรักษาเลม่หนังสอืเดนิทางของท่านไวท้ีส่ถานทูตประมาณ 7 วัน ท าการ และส่งกลับคนืใหท้่าน

ทางไปรษณีย ์ดังนัน้ ท่านจ าเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยู่ปัจจุบันใหช้ัดเจน เพราะหากทีอ่ยู่ไม่ชัดเจนเล่มหนังสอืเดนิทางทีส่ถานทูตสง่คนืท่าน อาจตอ้งถูก

สง่กลับเขา้ไปยังสถานทตูตามเดมิ และจ าเป็นจะตอ้งสง่อเีมล (เทา่นัน้ ไมม่บีรกิารโทรศัพทต์ดิตอ่) แจง้ความประสงค ์และ ยนืยันตัวตนต่อสถานทูต

ซึง่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 30 วันท าการเป็นอย่างนอ้ย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเล่มหนังสอืเดนิทางดว้ยตัวผูส้มัครเอง

อกีครัง้ทางอเีมล 
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9. กรณีทีผู่ส้มัครตอ้งการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใช ้หรอื จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรยีมหลักฐานส าคัญทีย่นืยันไดว้่าท่านจ าเป็นจะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางจรงิๆ ใหท้างสถานทูตพจิารณาในวันสัมภาษณ์ทันที

เทา่นัน้ หากยืน่ไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทตูแลว้ จะไมส่ามารถขอคนืเลม่หนังสอืเดนิทางกระทันหันได ้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับดุลย

พนิจิของสถานทตูเทา่นัน้  

10. ทีผ่า่นมาโดยสว่นใหญส่ถานทตูจะอนุมัตวิซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหส้ าหรับท่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย วซีา่มอีายุ 10 ปี (แต่สามารถ

พ านักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก าหนดเทา่นัน้ ไมเ่กนิ 3 หรอื 6 เดอืน) แตต่ัง้แต ่มกราคม 2561 ทีผ่่านมา สถานทูตฯ

ออกมาตราการใหม ่วา่จะพจิารณาอายวุซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล ไมส่ามารถยนืยันไดว้า่จะไดว้ซีา่อาย ุ10 ปี ทกุทา่น อาจไดพ้อดรีะยะเวลาชว่งทีต่อ้งการ

จะเดนิทางก็เกดิขึน้ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 

11. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง 

ตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนอืจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพือ่

ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทกุกรณีไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวซีา่

ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ 

ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี ้หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่

ยืน่ขอวซี่า ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลกิ

ทัง้หมด  

12. กรณีทีท่า่นใหท้างบรษัิทด าเนนิการขอวซีา่ และไดรั้บวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ แมจ้ะอยูใ่นระยะเวลาทีส่ามารถยกเลกิไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหก้บัท่านได ้ไมว่่าสว่นใด สว่นหนึง่ ทุกกรณี กล่าวคอื กรณีไดร้บัวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้จะไมส่ามารถ

ยกเลกิทวัรไ์ด ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เนือ่งจากทกุทา่นทีใ่หท้างบรษัิทด าเนนิการขอวซีา่ ทางบรษัิทไดแ้นบรายละเอยีดขอ้มูลการตดิต่อของบรษัิท

ใหก้ับทกุทา่น เปรยีมเสมอืนการยนืยันกับสถานทตู วา่ทา่นจะเดนิทางกับเราจรงิ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

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

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย

ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ

บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสาย

การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทิ

เชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยัง

ไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

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

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 
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12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณทีีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณใีดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึ่ง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง ท่าน

จ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณะอยูใ่นเวลานัน้ๆ กรณีนี ้จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายที่

ใชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากท่านไม่ได ้

ทอ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 
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การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีท่างบรษัิทสง่ให ้ใหล้ะเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื 

พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้

- ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง) 

- ส าเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทกุประเภท (ถา้เคยม)ี 

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

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่ส าเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบับจรงิมา 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณก์บัเจา้หนา้ทีข่องสถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี ตามวนั เวลาทีส่ถานทตูนดัหมาย

เทา่น ัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่ าเป็นตอ้งถา่ยส าเนา  

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

นอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ (กรณทีา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

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

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรปูถา่ย ท ัง้นีอ้ยูท่ ีด่ลุยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแวน่สายตา 

- หา้มสวมเครือ่งประดับ 

- รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน  

- ไมเ่ป็นรปูเดยีวกันกับวซีา่ทีเ่คยไดร้ับแมจ้ะยังไมเ่กนิ 6 เดอืน ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถา่ยใหม่ 

- หา้มถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ไมส่ามารถใชไ้ด ้

3. บัตรประชาชน  

4. ทะเบยีนบา้น 

5. ทะเบยีนสมรส กรณีเพศหญงิ หากมหีลกัฐานการเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญัมาดว้ย 

6. ทะเบยีนหยา่ กรณีเพศหญงิ หากหยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญัมาดว้ย 

7. ใบมรณะบัตร สาม/ีภรรยา เพือ่ยนืยันสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 

8. สตูบัิตร กรณีเด็กมอีายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  

9. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับ

ครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่และ

ใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่

และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานการรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น้ เชน่ ส าเนา

ใบหยา่ พรอ้มทัง้บันทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผูร้ับผดิชอบเด็ก บันทกึสลักหลักใบหยา่  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ืน่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต ้การดแูลของผูนั้น้ เชน่ หนังสอืรับรองบตุรบญุธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ ์บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณพ์รอ้มเด็กดว้ยทกุกรณ ี

10. หลักฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

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

แคย่นืยันต าแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเทา่นัน้ หากตอ้งการระบ ุจะตอ้งระบใุหถ้กูตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งออกมาแลว้อายไุม่

เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 
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- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์ทีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายค าส ัง่เกษยีณอายรุาชการ 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบยุนืยันสถานะวา่เป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จรงิ และ ก าลังศกึษาอยู่

ระดับชัน้ใด ปีใด  

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

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

ประกอบได ้แตท่า่นจ าเป็นตอ้งเตรยีมบัญชอีอมทรัพย ์(Saving) เป็นหลักเทา่นัน้  

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

เดอืนใดเดอืนหนึง่ไปในสมดุ หรอืมรีายการไมค่รบเนือ่งจากไมไ่ดอ้ัพเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอ สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

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

สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกันสขุภาพส าหรับผูส้งูอายโุดยเฉพาะ ส าหรับผูส้งูอายใุนกรณีนีท้างสถานทตูฯ อาจตอ้งการ

ใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิขึน้อยูใ่นดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมกีารขอเรยีกดหูนังสอืเดนิทางของทา่น หลังจากทีค่ณะเดนิทางกลับมาแลว้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิความไมส่ะดวกแก่

ทา่นได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไมส่ะดวกในสว่นนี ้และโปรดปฏบัิตติาม เพือ่การขอวซีา่ในครัง้ตอ่ไป 

14. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นัน้ ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของทางสถานทตู ซึง่ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ

เดนิทางไปทอ่งเทีย่วยังประเทศทีร่ะบเุทา่นัน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการ

ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่จ าเป็นตอ้งช าระคา่บรกิาร และ คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  
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หลงัเขา้ยรบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7-15 วนัท าการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถกูสง่คนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว ้

 

 

 

     ตวัอยา่งรปูถา่ยเพือ่ยืน่ขอวซีา่ U.S.A. 

 

 

 

  
สถานทีต่ ัง้ สถานทตูอเมรกิา กรงุเทพฯ ประจ าประเทศไทย 

ต ัง้อยู ่ถนนวทิย ุฝั่งเดยีวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ ์เพือ่เขา้สูถ่นนวทิย ุเดนิผา่นโรงแรม 

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

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิาเพือ่สมัภาษณ์วซีา่  

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

แผน่ดสิก ์แล็บท็อป หรอือปุกรณ์เลน่เพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหลข่นาดใหญห่รอืกระเป๋าสตางค ์

• กระเป๋าถอืขนาดใหญแ่ละกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มัครสามารถถอืกระเป๋าใสใสเ่อกสารทีจ่ าเป็น

ส าหรับการสัมภาษณ์วซีา่ไดเ้ทา่นัน้ 

• อาหารทกุประเภท (มจีุดจ าหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารว่างดา้นในสถานทตู) 

• ซองจดหมายหรอืหบีหอ่ทีม่กีารปิดผนกึ 

• บหุรี ่/ ซกิาร ์/ กลอ่งไมข้ดีไฟ / ไฟแช็ก 

• ของมคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 

• อาวธุหรอืวัตถรุะเบดิทกุชนดิ 

รายการทีก่ลา่วมาขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอยา่งเทา่นัน้ อาจมสีิง่ของอืน่ๆทีห่า้มน าเขา้สถานทตูอกี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัย 

นอกจากโทรศัพทม์อืถอืหนึง่เครือ่งทีไ่ดร้ับอนุญาตแลว้ สถานทตูอเมรกิาจะไมร่ับฝากสิง่ของตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ทา่นจะตอ้งด าเนนิการจัดเก็บ

สิง่ของเหลา่นัน้ดว้ยวธิอีืน่กอ่นเขา้ไปในสถานทตู 

 

ผูต้ดิตอ่สถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดร้บัการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทตูฯ ทา่นสามารถฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 

เครือ่ง ไวก้ับเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยทีห่นา้ประต ูแตส่ถานทตูฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมร่ับผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความ

เสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กับโทรศัพทม์อืถอืของทา่นในขณะทีฝ่ากไวก้ับพนักงานรักษาความปลอดภัย ทา่นไมส่ามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามทีนั่ดหมายไว ้

หากน าสิง่ของดังตอ่ไปนีม้าดว้ย 

 

ค าแนะน า 
เอกสารทีท่า่นตอ้งยืน่ในวันสัมภาษณ์มดัีงนี ้ 

1. ใบยนืยันนัดสัมภาษณ์  

2. ใบยนืยันแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอืเดนิทางทัง้เลม่ปัจจุบันและเลม่เดมิทัง้หมดทีท่า่นเคยม ี

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

5. โดยเฉพาะทา่นทีส่มัครวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ทา่นควรจะเตรยีมหลักฐานการเงนิส าหรับการเดนิทางของทา่นมาดว้ย 

6. ทา่นควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของทา่นในชว่งเวลาทีท่า่นพ านักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่า่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยแลว้ 

7. ผูส้มัครกรณุามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสัมภาษณ์เทา่นัน้ 
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