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วนัที่หน่ึง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย               (-/-/-) 

22.00 น. ขอเชิญคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบิน Philippine Airlines โดยมีเจา้หน้าท่ีของ

บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนํา

เพื่อเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

วนัที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตนิินอย อะควิ

โน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์- ทา่อากาศยานนานาชาตลิอส แอนเจอลิส เมืองลอส แอนเจลิส 

ประเทศสหรฐัอเมริกา - เมืองลอสแอนเจลิส - กริฟฟิธ พารค์ - ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน ์- 

อลั เพอรโ์บล เดอ ลอสแอนเจลิส - มิวสิค เซ็นเตอร ์- ไชน่า ทาวน ์แอลเอ                 (-/-/D)      

01.30 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์โดยสาย

การบิน Philippine Airlines เท่ียวบินท่ี PR741 

 ** ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง 15 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 ** ใชเ้ครื่องบิน Airbus A321-231 ชั้นประหยดั 169 ท่ีนัง่ ชั้นพรีเม่ียม 18 ท่ีนัง่ ชั้นธุรกิจ 12 ท่ีนัง่  

05.45 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตนิินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์



USA0135 – อเมริกา ลอสแองเจลิส ลาสเวกสั (9วนั5คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 2 | P a g e  

11.25 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แอนเจอลิส เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศ

สหรฐัอเมริกา โดยสายการบิน Philippine Airlines เท่ียวบินท่ี PR112 

 ** ใชเ้วลาบินประมาณ 13 ชัว่โมง 35 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน ** 

 ** ใชเ้ครื่องบิน Boeing 777-300ER ชั้นประหยดั 328 ท่ีนัง่ ชั้นธุรกิจ 42 ท่ีนัง่ ** 

10.00 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตลิอส แอนเจอลิส เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศสหรฐัอเมริกา 

 นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 

ชัว่โมง **นําท่านเดินทางสู่ เมืองลอสแอนเจลิส (Los Angeles) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

เมืองในรฐัแคลิฟอรเ์นีย (California) ประเทศสหรฐัอเมริกา หรือท่ีรูจ้กัในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมือง

ใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางด้าน

เศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง และเร่ิมตั้งเป็นเมืองเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) 

ลอสแอนเจลิสไดช้ื่อวา่เป็นเมืองท่ีมีการปะปนของวฒันธรรมมากท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง เน่ืองจากการอพยพ

ของคนหลายเช่ือชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และ อเมริกาใต ้เน่ืองจากลักษณะของอากาศท่ีอบอุ่นสบาย 

และลกัษณะการเป็นอยูต่่างๆ ชื่อเมืองลอสแอนเจลิส (Los Angeles) มาจากคาํวา่ โลสองัเคเลส ในภาษา

สเปน หมายถึง ทูตสวรรคห์ลายองค ์เป็นรปูพหพูจน์ของคาํว่า el ángel ซ่ึงเป็นเพศชาย ชื่อเมืองจึงมี

ความหมายว่า "เมืองแห่งทูตสวรรค"์ ลอสแอนเจลิสไดเ้ป็นท่ีรูจ้กัในฐานะเป็นท่ีตั้งของฮอลลีวดู และ

ปลายทางของถนนสายประวติัศาสตร ์คือทางหลวงสหรฐัหมายเลข 66 (Route 66) 

 ** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเท่ียว ** 

 นําท่านเดินทางสู่ กริฟฟิธ พารค์ (Griffith Park) ดว้ยพ้ืนท่ีมากกวา่ 4,000 เอเคอร ์ของภมูิประเทศอนั

เขียวขจ ีอีกทั้งยงัเป็นสวนสาธารณะเทศบาลท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 10 ในประเทศสหรฐัอเมริกา ทาํให ้กริฟฟิธ 

พารค์ ไดช่ื้อวา่เป็นสวนสาธารณะท่ีเหมาะสาํหรบัการพกัผ่อนหยอ่นใจ จากจุดน้ีท่านสามารถ ถ่ายรูปเป็น

ท่ีระลึก กบั ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน ์(Hollywood Sign) ตั้งอยูบ่นภเูขาลีในฮอลลีวดู ฮิลลบ์นเขต

พ้ืนท่ีของเทือกเขาซานตาโมนิกา้ ซ่ึงเป็นหน่ึงแลนดม์ารค์ยอดฮิตสาํหรบัผูค้นท่ีแวะเวียนมายงัเมืองน้ี ป้าย

ฮอลลีวดูสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกมุมในตวัเมอืงลอสแอนเจลิส  

 นําท่าน ผ่านชม อลั เพอรโ์บล เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็นยา่นเก่าแก่ของ

เมืองลอสแอนเจลิส เคยเป็นเมืองท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของสเปน และ เม็กซิโก นอกจากน้ี ยังมี

สถาปัตยกรรมท่ีเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์อันสวยงามอยู่มากมาย ท่ีจะพาคุณยอ้นกลับไปสัมผัส

เร่ืองราวในอดีต 

 นําท่าน ผ่านชม มิวสิค เซ็นเตอร ์(Music Center for the Performing Arts) ศนูยร์วมแรงบนัดาลใจและ

ความบนัเทิงท่ีสาํคญัของเมืองลอส แอนเจลิส ซ่ึงทุกๆปีน้ันมิวสิค เซ็นเตอร ์แห่งน้ีจะเป็นสถานท่ีๆ จะถูก

นํามาใชจ้ดังานศิลปะ บนัเทิงต่างๆ และจะมีคนมากกวา่ 2 ลา้นคนมาเขา้ชม โดยจะมีงานใหญ่ๆ 4 งาน 

ไดแ้ก่ Disney Concert Hall , Dorothy Chandler Pavilion , Ahmanson Theater and Mark Taper Forum 

ทั้งน้ี ท่ีน่ียงัเป็นผูบ้ริจาคสาํคญัใหก้บัสถานท่ีจดังานทางดา้นวฒันธรรมของลอส แอนเจลิส เพ่ือเป็นการ

แสดงความช่ืนชมและอุทิศใหก้บัศิลปินผูม้ากความสามารถ 

 นําท่านเดินทางสู่ ไชน่า ทาวน ์แอลเอ (China Town L.A.) ท่ีมีกระจายไปทัว่ทุกมุมโลกสาํหรบัไชน่า 

ทาวน์ แหล่งชุมชนชาวจีนท่ีดูแสนจะธรรมดาและเรียบง่าย แต่มีเสน่ห์ชวนหลงใหล ซ่ึงส่ิงท่ีทําใหไ้ชน่า 
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ทาวน์ดูน่าสนใจน้ัน ก็คงเป็นเร่ืองของวฒันธรรม ความเป็นอยู่ การคา้ รา้นอาหาร ยาสมุนไพร และการ

รกัษาโรคแบบดั้งเดิม เร่ือยไปจนถึงเร่ืองการเป็นผูผ้ลิตท่ีสาํคญั และส่ิงท่ีทาํใหไ้ชน่า ทาวน์ แอลเอ เป็นท่ี

รูจ้กัอีกเหตุผลหน่ึงคือ เป็นฉากในหนังดงัหลายเร่ือง เช่น Rush Hour , Lethal Weapon 4 นัน่เอง 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Howard Johnson Fullerton, Los Angeles หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม เมืองลอสแอนเจลิส - เมืองลอสแอนเจลิส - ซานตา โมนิกา้ - ท่าเรือซานตา โมนิกา้ - ป้ายสุดเขต

ปลายทางของถนนสายประวตัศิาสตร ์รูท ซิกสต์ี้  ซิกส ์- สวนสนุกแปรซิ์ฟิค พารค์ - ฮอลลีวูด บูเลอ

วารด์ - ถนนซนัเซ็ท - ฮอลลีวูด วอลก์ ออฟ เฟม - ถนนเมลโรส - เบเวอรร่ี์ฮิลส ์ - ยูนิเวอรแ์ซล 

สตดิูโอ ฮอลลีวูด                           (B/-/-)  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ ซานตา โมนิกา้ (Santa Monica) สถานท่ีท่องเท่ียวพกัผ่อนตากอากาศช่ือดงั ชายหาด

ในฝันของชาวแอลเอฯ ไดช้ื่อว่าเป็นสถานท่ีๆ น่าคน้หาท่ีสุดหน่ึง เพราะท่ีน่ีเป็นสวรรคย์่อมๆ ของผูท่ี้ชอบ

นอนอาบแดดท่ามกลางสายลมและหาดทรายสีขาวนวลสวยงาม รวมถึงเหล่าบรรดานักโตค้ล่ืนท่ีหลงรกั

ทอ้งทะเลอีกดว้ย ผ่านชม ทา่เรือซานตา โมนิกา้ (Santa Monica Pier) เป็นท่าเรือเกา่ สีสนัสวยงาม ศนูย์

รวมรา้นอาหาร นัง่เล่น คาเฟ่ต่างๆ เป็นอีกหน่ึงรปูแบบสถานท่ี ท่ีน่าท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบสบายๆ บริเวณ

เดียวกนั ผ่านชม ป้ายสุดเขตปลายทางของถนนสายประวัตศิาสตร ์รูท ซิกสต์ี้  ซิกส ์(Route 66 End 

of the Trail) คือทางหลวงสหรฐัหมายเลข 66 เสน้หน่ึงในอดีตของสหรฐัอเมริกา ถือเป็นทางหลวงสาย

แรกๆ ของรฐับาลกลาง ก่อตั้งข้ึนเมื่อ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) แต่การติดตั้งป้ายทาง

หลวงไดท้าํในปีถดัมา เสน้ทางในสมยัเร่ิมแรก ตั้งตน้ท่ีเมืองชิคาโก รฐัอิลลินอยส ์ผ่านรฐัมิสซรีู แคนซสั โอ

คลาโฮมา เทกซสั นิวเม็กซิโก แอริโซนา และ มาจบลงท่ีเมืองลอสแอนเจลิส รฐัแคลิฟอรเ์นีย เป็นระยะทาง

ทั้งส้ิน 3,940 กิโลเมตร หรือ 2,448 ไมล ์แห่งน้ี ผ่านชม สวนสนุกแปรซิ์ฟิค พารค์ (Pacific Park) 

เป็นสวนสนุกชื่อดงัอยู่ติดริมทะเล หน่ึงในฉากสาํคญัในภาพยนต์ฮอลลีวดู หรือ เอ็มวีของศิลปินอเมริกนั 

จะตอ้งเห็นสวนสนุกน้ีบ่อยครั้งเพราะความสวยงามของพ้ืนท่ีทาํใหถ้กูเอามาเป็นฉากอยูบ่อ่ยๆ  

 นําท่านเดินทางสู่ ฮอลลีวูด บูเลอวารด์ (Hollywood Boulevard) ไม่มีใครไม่รูจ้กัฮอลลีวดูแห่งน้ี สถานท่ี

อนัมีช่ือเสียงทางดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละแหล่งบนัเทิงเป็นจาํนวนมาก มีถนนสายหลกั 3 แห่ง ท่ี

ไม่ควรพลาดเมื่อไดม้าท่ีน้ี ไดแ้ก่ ถนนซนัเซ็ท (Sun Set Street) ท่ีคลาคลํา่ไปดว้ยคลบั และแหล่งบนัเทิง

ยามคํา่คืน ถนนฮอลลีวดู มี ฮอลลีวูด วอลก์ ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซ่ึงเป็นถนนท่ีดารา

ระดบัฮอลลีวดูเป็นจาํนวนมาก ไดป้ระทบัรอยมือและรอยเทา้ไวต้ามทอ้ง ถนนแห่งน้ีและ ถนนเมลโรส 

(Melrose Avenue) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงทั้งหลาย นอกจากน้ี ก็ไม่ควรพลาดกบั โกดกั เธียรเ์ตอร ์สถานท่ี

จดัการประกาศรางวลัออสการทุ์กปี  

 นําท่านเดินทางสู่ เบเวอร่ีฮิลส ์(Beverly Hills) หากพดูถึงย่านเบเวอร่ีฮิลส ์หลายคนคงจินตนาการภาพ

บรรยากาศอนัหรหูราไฮโซ ไลฟ์สไตลข์องสงัคมชั้นสงูขึ้ นมาเป็นลาํดบัแรก แมก้ระทัง่เจา้รหสัไปรษณียข์อง

ท่ีน่ีคือ "90210" ยงัถกูนําเอาไปใชเ้ป็นช่ือซีร่ียย์อดฮิตของประเทศสหรฐัอเมริกาอีกดว้ย ท่ีสาํคญัท่ีสุดยา่น

น้ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเหล่าดาราช่ือดงัมกัมาเป็นประจาํ แทบจะเดินกระทบไหล่กนัไดเ้ลยทีเดียว 
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 นําท่าน เขา้ชม ยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ ฮอลลีวูด (Universal Studios Hollywood) ในเน้ือท่ีกวา่ 1,000 ไร่ 

ท่านจะไดช้มเบ้ืองหลงัเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทําภาพยนตรอ์ย่างละเอียด สมัผัสกบัฉากใหญ่โต

มโหฬาร ท่ีใชใ้นการถ่ายทําจริงของภาพยนตร์ท่ีโด่งดังเร่ืองต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ ชมอาคาร

บา้นเรือนท่ีใชใ้นการถ่ายทําภาพยนตร์เร่ืองดังของฮอลลีวูด ต่ืนเตน้และสนุกสนานผจญภัยเคร่ืองเล่น

ทนัสมยัในโซนต่างๆมากมาย เช่น Back to the Future , Jurassic Park , Terminator เป็นตน้ สนุกกบั

เคร่ืองเล่น และ โซนใหม่ ท่ีเป็นไฮไลทส์าํคญัคือ เดอะ วิซซารด์ด้ิง เวิรล์ ออฟ แฮรร่ี์ พอตเตอร ์ (The 

Wizarding World of Harry Potter) ผูท่ี้ชื่นชอบภาพยนตเ์ร่ืองแฮรร่ี์ พอตเตอรไ์มค่วรพลาด ท่ีจะทาํใหท่้าน

รูสึ้กเหมือนอยูใ่นดินแดนแห่งเวทมนตจ์ริงๆ  

 ** อิสระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเที่ยว ** 

  นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Howard Johnson Fullerton, Los Angeles หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี เมืองลอสแอนเจลิส - เมืองลาสเวกสั - ลาสเวกสั นอรท์ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท - ป้ายยินดีตอ้นรบั สู่

เมืองลาสเวกสั - ถนนสตริป                 (B/-/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกสั (Las Vegas) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองในรฐัเนวาดา้ 

(Nevada) ประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและคนทัว่โลกใหฉ้ายาวา่เมืองแห่งบาป (Sin 

City) ลาสเวกสัเป็นสถานท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตข้ึนมาจากความกา้วหน้าของ

กิจการ ธุรกิจการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลกัใหนั้กท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มา ต่อมาก็ไดพ้ฒันาไปสู่บริการ 

ธุรกิจ ใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศนูยแ์สดงสินคา้ ศนูยป์ระชุม รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ต่างๆมากมาย 

ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความหรหูราอลงัการและขนาดใหญ่มากกว่าท่ีใดในโลก จะหาไดค้่อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อน

คาสิโนและโรงแรมมารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาท่ามกลางภเูขาและทะเลทราย  

 นําท่านเดินทางสู่ ลาสเวกสั พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท นอรท์ (Las Vegas Premium Outlets North) เป็นเอาท์

เล็ทขนาดใหญ่ ศนูยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมชั้นนํา ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, 

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

Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling, Michael Kors และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั ป้ายยินดีตอ้นรบั สูเ่มืองลาสเวกสั (Welcome to Las Vegas – Drive 

Carefully Come Back Soon Sign) ป้ายท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมืองลาสเวกสัท่ีแทจ้ริง ประตสูู่ความบนัเทิง

แหง่เมืองท่ีไม่เคยหลบัใหล สรา้งตั้งแต่ ค.ศ.1959 จุดท่ีตั้งน้ีอยูช่ว่งตน้ของลาสเวกสั บเูลอวารด์  

 ** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเท่ียว ** 

 นําท่าน ผ่านชม ความสวยงามตระการตา การประชันป้ายไฟ ป้ายโฆษณา รา้นคา้แบรนด์เนมและ

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆมากมายเรียงรายกนั รวมไปถึงโรงแรมและคาสิโน โดยรอบของ เมืองลาสเวกสับน 

ถนนสตริป (Strip Road) ยามคํา่คืน อิสระใหท้่านเลือกชม น้ําพุเตน้ระบาํประกอบดนตรีท่ีดา้นหน้าของ

โรงแรมเบลลาจิโอ (Bellagio) , โชวโ์จรสลดั (Treasure Island) , เวนิสจาํลองและน้ําพุเทียมแห่งโรงแรม

เวเนเช่ียน (Venetian Hotel) ท่ีภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายทอ้งฟ้าคลา้ยการเนรมิต

และมีลาํคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสิโนระดับหา้ดาวแห่งเมือง

ลาส เวกสั ท่ีโรงแรมเดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรือ ศึกษากลยุทธพ์รอ้มลองเส่ียงโชคกบัเกมส์
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พนันในรูปแบบต่างๆ ตามสไตล์ท่ีคุณถนัด เช่น แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต เป็นตน้ โดยทั้งหมดน้ี 

สามารถเดินถึงกนัไดเ้พราะตั้งอยู่บนถนนเสน้เดียวกนัทั้งหมด คือ ถนนสตริป (Strip Road) ท่ีเป็นถนน

สายหลักของเมืองลาส เวกสัแห่งน้ี ** กฏหมายในประเทศสหรฐัอเมริกา หา้มเด็กอายุต ํา่กว่า 18 ปี 

เลน่การพนนั หรือ คาสิโนโดยเดด็ขาด กรุณาปฏิบติัตามกฎโดยเครง่ครดั ** 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทียบเทา่ 

วนัที่หา้ เมืองลาสเวกสั - อิสระท่องเท่ียว หรือ พกัผ่อนท่ีเมืองลาสเวกสั ตามอธัยาศยั แบบเตม็วนั (B/-/-)  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อิสระท่องเท่ียว หรือ พกัผ่อน ท่ีเมืองลาสเวกสั ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไม่มีบริการรถโคช้) 

 ทา่นสามารถเลือกซ้ือแพ็คเกจทวัรเ์สริม เพ่ือท่องเท่ียวภายในเมืองลาสเวกสั 

 - อุทยานแห่งชาติแกรนด ์แคนยอน (Grand Canyon National Park) ** แพ็คเกจโดยรถโคช้ ราคา

ประมาณ 180 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ตอ่ท่าน แพ็คเกจโดยเฮลิคอปเตอรเ์พ่ือชมแกรนด ์

แคนยอน จากมุมสูง ราคาประมาณ 400 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ต่อท่าน กรุณาแจง้กับ

หวัหนา้ทวัรล์่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วัน ก่อนถึงวันเดินทางไปแกรนด ์แคนยอน และจาํเป็นจะตอ้งมีผู ้

เดินทางร่วมเฮลิคอปเตอรล์าํเดียวกัน 6-8 ท่าน ข้ึนอยู่กับเฮลิคอปเตอรล์าํที่ว่างอยู่ และ หัวหนา้

ทัวรอ์าจไม่สามารถร่วมเดินทางเพ่ือดูแลคณะได ้โดยหัวหนา้ทัวรจ์ะตอ้งดูแลคณะส่วนมากก่อน 

(คณะใหญ่) จะรวมบริการรถรบัสง่ไปยงัจุดเขา้อุทยานฯ ราคา และ รายละเอียด เง่ือนไข อาจมีการ

เปล่ียนแปลง ข้ึนอยูก่บัประเภทของแพ็คเกจท่ีท่านเลือก กรุณาตรวจสอบก่อนทุกครั้ง สาํหรบัท่านท่ี

ซ้ือแพ็คเกจทวัรเ์สริมน้ี ** เพื่อชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก ไดร้บัการข้ึน

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1979 อุทยาน

แห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ถูกคน้พบเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดียวกับท่ีอเมริกาประกาศเอกราชจาก

องักฤษ เกิดข้ึนโดยอิทธิพลของแม่น้ําโคโลราโดไหลผ่านท่ีราบสงู ทาํใหเ้กิดการสึกกร่อนพงัทลายของหิน

เป็นระยะเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพ้ืนโลกเร่ิมยกตวัสงูข้ึน อนัเน่ืองมาจากแรงดนัและความรอ้นอนั

มหาศาลภายใตพ้ื้นโลก ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวา้งใหญ่ไพศาล การยกตัว

ของแผ่นดินทาํใหท้างท่ีลาํธารไหลผ่านมีความลาดชนัและน้ําไหลแรงมากข้ึน พดัเอาทรายและตะกอนไป

ตามน้ําเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปถึงกน้หุบเหวกว่า 1 ไมล ์

ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลึกกวา่สองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อใหเ้กิดหินแกรนิตและหิน

ชั้นแบบต่างๆ พ้ืนดินท่ีเป็นหินทรายถกูน้ําและลมกดัเซาะจนเป็นร่องลึก สลบัซบัซอ้น สงู ตํา่ นานนับลา้น

ปี เหล่าน้ีก่อใหเ้กิดความงดงาม และ ความน่าอศัจรรย ์ทางธรรมชาติข้ึนท่ีน่ี ** กรณีที่ท่านซ้ือแพ็คเกจ

ทวัรเ์สริม เพ่ือท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาตแิกรนด ์แคนยอน ** เดินบน สกาย วอลค์ (Sky Walk) ** 

บริเวณน้ีท่านจาํเป็นตอ้งฝากของไวท่ี้ช่องบริการ (ล็อคเกอร)์ ท่ีทางอุทยานฯเตรียมไวร้องรบั รวมไป

ถึงโทรศพัทมื์อถือ และ กลอ้งถา่ยภาพ กรณีท่ีตอ้งการถ่ายภาพ จะมีบริการของอุทยานฯโดยสามารถ

เลือกซ้ือเฉพาะภาพท่ีท่านช่ืนชอบได ้** ซ่ึงเป็นกระจกแกว้รปูตวัย ูยืน่ออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้

เดินอยูบ่นอากาศซ่ึงบริเวณน้ีจะสงูจากพื้ นแมน้ํ่าประมาณ 1,200 เมตร 
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 ** กรณีท่ีท่านซ้ือแพ็คเกจทัวรเ์สริม เพ่ือท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแกรนด ์แคนยอน ** นําท่าน 

ผ่านชม เข่ือนฮูเวอร ์หรือ ฮูเวอร ์แดม (Hoover Dam) และรูจ้กัในชื่อ โบลเดอร ์แดม (Boulder Dam) 

หรือเข่ือนหินยกัษ์ เป็นเข่ือนคอนกรีตรปูโคง้กึ่งถ่วงน้ําหนัก (Arch-Gravity Dam) ในบริเวณแบล็ก แคน

ยอนของแม่น้ําโคโลราโด บนชายแดนของรฐัแอริโซนาและรฐัเนวาดา เข่ือนสรา้งขึ้ นระหวา่ง ค.ศ. 1931-

1936 ระหว่างช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํา่ครั้งใหญ่และเปิดใชง้านวนัท่ี 30 กันยายน ค.ศ. 1935 โดย

ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รสูเวลต ์การก่อสรา้งเกิดจากความพยายามของคนงานมากกวา่ 1,000 คน 

และคร่าชีวิตคนไปมากกว่า 100 คน มีขอ้ถกเถียงว่าช่ือเข่ือนตั้งตามประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร ์

ตั้งแต่ราว ค.ศ. 1900 มีการสาํรวจความเป็นไปไดท่ี้จะรองรบัเข่ือนท่ีควบคุมอุทกภยั ทาํการชลประทาน 

และผลิตไฟฟ้าพลงัน้ําท่ีแบล็ก แคนยอนและบริเวณรอบๆ โบลเดอร ์แคนยอน ใน ค.ศ. 1928 คองเกรส

อนุมติัโครงการ การประมูลเพ่ือสรา้งเข่ือนไดร้ับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทเรียกว่า ซิกซ์ คอมพานีส ์

(Six Companies, Inc.) เร่ิมสรา้งเข่ือนในตน้ปี ค.ศ. 1931 โครงสรา้งคอนกรีตขนาดใหญ่น้ียงัไม่เคยมีการ

สรา้งมาก่อน และเทคนิคการสรา้งบางเทคนิคยังไม่ได้รับการพิสูจน์ อากาศรอ้นจัดช่วงฤดูรอ้นและ

สาธารณูปโภคท่ีขาดแคลนบริเวณก่อสรา้งทําใหเ้กิดความยากลําบาก แมก้ระน้ัน กลุ่มบริษัทซิกซ ์คอม

พานีสส่์งมอบเข่ือนใหร้ฐับาลในวนัท่ี 1 มีนาคม ค.ศ. 1936 เกินกาํหนดเดิมถึง 2 ปี เข่ือนฮูเวอรฯ์ กกัน้ํา

จากทะเลสาบมี้ ด ซ่ึงเป็นแหล่งกกัเก็บน้ําท่ีมีปริมาตรมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา เข่ือนตั้งอยู่บริเวณใกล้

เมืองโบลเดอร ์ซิตี รฐัเนวาดา เมืองท่ีเดิมสรา้งเพ่ือใหค้นงานก่อสรา้งเข่ือนอาศัยราวๆ 30 ไมล์ ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใตข้องลาส เวกสั เคร่ือง 

 จา่ยกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนน้ีสามารถสรา้งพลงังานใหส้าธารณูปโภคทั้งสาธารณะและส่วนตวัในรฐัเนวาดา 

แอริโซนา และแคลิฟอรเ์นีย ทั้งหมด 

 - อิสระชอ้ปป้ิง ณ ศูนยก์ารคา้ เอาทเ์ล็ท ภายในเมืองมากมาย หรือ เลือกเสี่ยงโชคตามอธัยาศยั 

และในยามคํา่คืน ท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกสั โดยการเดินเล่นท่ีถนนสตริป (Strip) หรือพบกบั

การแสดงโชวข์องโรงแรมต่างๆ ซ่ึงแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัคอนเซ็ปทข์องโรงแรม 

 ** อิสระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเที่ยว ** 

  นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทียบเทา่ 

วนัที่หก เมืองลาสเวกสั - เมืองบารส์โตว ์- บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท - เมืองเฟรนโน          (B/-/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองบารส์โตว ์(Barstow) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองในรฐั

แคลิฟอรเ์นีย (California) ประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นศนูยก์ลางการขนส่งท่ีสาํคญั มีทางหลวงหลายสาย

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

เมือง เป็นท่ีตั้งของสถานีรถไฟขนาดใหญ่ท่ีเป็นของ  

 นําท่านเดินทางสู่ บารส์โตว ์แทงเจอร ์เอาทเ์ล็ท (Barstow Tanger Outlets) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ 

ศนูยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมชั้นนํา ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเชน่ Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, 

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

Samsonite, Kipling และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 ** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเท่ียว ** 
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นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที) เมืองในรฐั

แคลิฟอรเ์นีย (California) ประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นศนูยก์ลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนใหม่

หมด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลา อาคารสงูสุดไม่เกิน 20 ชั้น จึงไม่บดบงัทิวทศัน์ท่ีน่ี ในฐานะเมืองใหม่จึงมี

ความเป็นเมืองสาํหรบัมนุษยเ์ดินดินมากกวา่หุ่นยนต ์ในขณะท่ีชาวลอส แองเจลิส และชาวซาน ฟรานซิส

โก ซ่ึงมองชาวเมืองเฟรสโน ท่ีอยู่ระหวา่งเมืองทั้งสองน้ีเป็นเรื่องตลก และ ค่อนขา้งดูแคลนชาวเมืองเฟรส

โนว่ารอ้นเหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืน ท่านจะไดส้ัมผัสกับอีกหน่ึงบรรยากาศของชาว

พ้ืนเมอืงของประเทศสหรฐัอเมริกา 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรือเทียบเทา่ 

วนัที่เจด็ เมืองเฟรนโน - เมืองซานฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค - เซเว่น ซิสเตอร ์- พาเลซ ออฟ ไฟน ์

อารท์ สะพานโกลเดน เกต - ถนนลอมบารด์ - ท่าเรือเพียร ์39 - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - 

เกาะอลัคาทรสั - ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ - ท่าอากาศยานนานาชาตซิาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟราน

ซิสโก ประเทศสหรฐัอเมริกา - ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศ

ฟิลิปปินส ์                                                      (B/-/-) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู ่เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองใน

รัฐแคลิฟอรเ์นีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 808,976 คน ซ่ึงเป็น

เมืองท่ีมีความหนาแน่นของประชากรเป็นอนัดบัสองของประเทศ ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก 

ชาวยุโรปกลุ่มแรกท่ีมาตั้งรกรากในซานฟรานฯ คือชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 เมืองมีช่ือว่า 

เซนตฟ์รานซิส (St. Francis) ภายหลงัจากช่วงยุคตืน่ทองในปี ค.ศ. 1848 ทาํใหป้ระชากรในซานฟ

รานฯเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และเมืองเติบโตอย่างมาก ถึงแม้ว่าซานฟรานฯจะประสบปัญหา

แผน่ดินไหวและไฟไหมข้นาดใหญใ่นช่วงปี ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลบัฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ

ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองสาํคญัเมืองหน่ึงในแถบชายฝัง่ตะวนัตกของประเทศสหรฐัอเมริกา ซานฟรานฯมี

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขา และมีชายฝัง่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีมีขนาด

ใหญ ่และมีชาวเอเชียอาศยัท่ีอ่าวซานฟรานฯเป็นจาํนวนมาก 

นาํท่านเดินทางสู ่ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) จุดชมวิวใจกลางเมืองซาน ฟรานซิสโก จากจุดน้ีท่านจะ

ไดช้มทศันียภาพของเมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา ผ่านชม เซเว่น ซิสเตอร ์(Seven Sisters) หรือ 

Painted Ladies มีลกัษณะเป็นบา้นเรือนเก่าแก่สไตลว์ิคตอเรียน ตั้งเรียงรายกนั 7 หลงั อยู่ริมถนน 

Steiner Street ซ่ึงเป็นแนวชนั อยูร่ะหวา่งบา้นเลขท่ี 710–720 บา้นเรือนเหล่าน้ีโดดเด่นดว้ยสีสนัแบบ

พาสเทลสวยงามสะดุดทุกสายตาเมือ่แรกพบ ดา้นหน้าจะมีสนามเด็กเล่น ซ่ึงชาวเมืองและนักท่องเท่ียวต่าง

นิยมมานัง่พกัผ่อนกนับริเวณน้ีในวนัชว่งวนัหยุด 

นาํท่าน ผ่านชม พาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์ (Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตล์

วคิตอเรียน ผสมผสานกบัศิลปวฒันธรรมแบบอเมริกา หน่ึงในสถานท่ียอดฮิตท่ี Hollywood นิยมมาถ่ายทาํ

ภาพยนตร ์และเป็นสถานท่ี ท่ีชาวอเมริกนันิยมมาถ่าย Pre Wedding กนัมากท่ีสุด 
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นาํท่านเดินทางสู ่สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคือ "ประตทูอง" ตอ้นรบัทุก

ท่านท่ีมีจุดมุง่หมายมายงัเมืองซาน 

ฟรานซิสโก ทาํสถิติเป็นสะพานแขวนแห่งแรกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นเสน้ทางสู่อ่าวซานฟรานซิสโกและ

เช่ือมระหวา่งซานฟรานฯ กบั มาริน เคาทตี์ ใชง้บประมาณในการสรา้ง 35 ลา้นดอลลารส์หฐั เร่ิมกอ่สรา้ง

เมื่อวนัท่ี 5 มกราคม 1933 อนัเป็นช่วงสมยัของประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี. รูสเวลต์ มี โจเซฟ สเตราส ์

เป็นวิศวกร ฝากฝีมือบนัทึกไวบ้นสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสีแดงอมสม้ตามสีสญัลักษณ์สีของเมือง

ซานฟรานฯ ท่ีจะเปล่งแสงสะทอ้นเมื่อยามแสงอาทิตยต์กกระทบ ความงามทางดา้นวศิวกรรมไดร้บัการยก

ย่องจากสมาคมวิศวกรพลเรือนอเมริกันใหเ้ป็นหน่ึงใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกจนทําใหก้ลายเป็น

สญัลกัษณข์องเมอืงซานฟรานซิสโกแหง่น้ี 

นาํท่าน ผ่านชม ถนนลอมบารด์ (Lombard Street) เป็นถนนท่ีไดช้ื่อวา่คดเค้ียวท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ตั้งอยูร่ะหวา่ง Jones Street และ Hyde Street มีลกัษณะเป็นถนนท่ีคดเค้ียวแบบโคง้หกัศอกอยู่บนเนินชนั 

มีทั้งหมด 8 โคง้ เป็นโคง้ช่วงสั้นๆ และแคบมาก การเดินรถจะเดินรถทางเดียว จากบนเนินเขาลงสู่

ดา้นล่าง รอบขา้งของถนนเสน้น้ีจะเป็นบา้นเรือนอนัสวยหรสูไตลว์คิตอเรียน มีการประดบัประดาถนนดว้ย

ตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงามตามฤดูกาล โดยดา้นบนสุดของถนนเสน้น้ีจะสามารถมองเห็นวิวของอ่าวซาน 

ฟรานซิสโก สะพานเบย ์และ คอยน์ ทาวเวอร ์ไดอ้ยา่งสวยงาม 

นําท่านเดินทางสู่ ทา่เรือเพียร ์39 (Pier 39) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานฯ อยู่

ตรงกลางระหวา่ง สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย ์(Bay Bridge) เน่ืองดว้ย

เมืองซานฟรานฯเป็นเมืองท่ีตั้งอยูติ่ดกบัมหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตจึงมีท่าเรือเพ่ือขนส่งสินคา้มากมายโดย

มีตวัเลขกาํกบัตั้งแต่ Pier 1 ไปเร่ือยๆ แต่ดว้ยเหตุผลท่ีท่าเรือเพียร ์39 แห่งน้ี มีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นท่ีนิยม

ของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะอยู่ในทาํเลท่ีตั้งท่ีสวยงามเหมาะสม ทาํใหปั้จจุบนัเป็นย่านชอ้ป

ป้ิง และ รา้นอาหารต่างๆมากมาย  

นําท่าน ลอ่งเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Cruise) ผ่านชม ความยิ่งใหญ่และสวยงามของ 

สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) จากมุมใกล ้และ มุมไกล ผ่านชม เกาะอัลคาทรสั 

(Alcatraz Island) เกาะท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงันักโทษอเมริกาในอดีต ตั้งอยูก่ลางทะเลบริเวณริมอ่าวซานฟราน

ฯ ใกลก้นัจะเป็น ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ (Fisherman’s Wharf) หรือรูจ้กักนัในลกัษณะของสะพานปลา 

สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ท่ีน่ีจึงมีรา้นอาหาร

ทะเลสดๆไวร้อตอ้นรับนักท่องเท่ียวมากมาย ** รอบของการเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม กรณีไม่สามารถล่องเรือได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืน

ค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระล่วงหนา้กับผูแ้ทน

เรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ** 

** อิสระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเที่ยว ** 

นําท่านเดินสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตซิานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรฐัอเมริกา 

23.00 น.  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์โดยสาย

การบิน Philippine Airlines เท่ียวบินท่ี PR105 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 14 ชัว่โมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
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วนัที่แปด ทา่อากาศยานนานาชาตนิินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์                   (-/-/-) 

 ** เดินทางขา้มผ่านเสน้แบ่งเวลาสากลโลก บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน ** 

วนัที่เกา้ ท่าอากาศยานนานาชาตนิินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                   (-/-/-) 

04.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์โดยสวสัดิภาพ

และความประทบัใจ 

09.45 น.  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Philippine Airlines เท่ียวบินท่ี PR730 

 ** ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุ

ไม่เกิน 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มี

เตยีง 

(เดก็อายุ

ไม่เกิน 

12 ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

14 - 22 ตลุาคม 2562 

(14 ต.ค. วนัหยุดชดเชย / 

23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

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 พฤศจกิายน 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 ธนัวาคม 2562 

(05 ธ.ค. วนัคลา้ยวนัเฉลิมฯ 

ร. 9 / 10 ธ.ค. วนั

รฐัธรรมนูญ) 

03DEC PR741 BKK-MNL 01.30-05.45 

03DEC PR112 MNL-LAX 11.25-10.00 

08DEC PR105 SFO-MNL 23.00-04.00+2 

08DEC PR730 MNL-BKK 09.45-12.05 

65,999 65,999 65,999 12,999 50,999 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ** 

** อตัราน้ี ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ คา่บริการยืน่วีซ่าท่องเท่ียว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ท่านละ 8,000 บาท ** 

กรณีผูเ้ดนิทางท่ียงัไม่มีวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศสหรฐัอเมริกา ทางบริษทัจะเริม่ดาํเนินกระบวนการขอวีซ่าทนัที ท่ีท่าน

ชาํระเงินมดัจาํ พรอ้ม ค่าธรรมเนียม และ คา่บริการยืน่วีซ่าฯ โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดินทาง (มี

ยอดจองถึง 10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออกเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่
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สามารถคืนคา่ธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวีซ่าใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี ตวัอยา่งเชน่ ท่านจอง และ ชาํระเงินเรียบรอ้ย 

ทางบริษทัดาํเนินการขอวีซ่าใหท้่านสมัภาษณแ์ละไดร้บัวีซ่าเรียบรอ้ย แตค่ณะนั้นๆมียอดจองไม่ถึง 10 ทา่น คณะจะ

ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทา่นสามารถใชวี้ซ่าเดินทางในช่วงเวลาอ่ืน หรือ คณะอ่ืน ที่ทา่นตอ้งการได ้เพราะสว่น

ใหญ ่ท่านท่ีขอวีซ่าทอ่งเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา จะไดร้บัวีซ่าอายุ 10 ปี (แตท่ั้งน้ี ทางบริษทัจะไม่สามารถยนืยนั

ว่าทา่นจะไดร้บัวีซ่าอายุ 10 ปี หรอืไม่แตป่ระการใด ข้ึนอยูก่บัดลุยพินิจของสถานทูตเป็นผูพิ้จารณาแตเ่พียงผูเ้ดียว 

โดยสิทธิขาด) กรณีท่ีทา่นไม่ไดร้บัวีซ่าอาย ุ10 ปี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยใหท้า่น ไม่ว่าสว่น

ใดสว่นหน่ึงก็ตาม 

** อตัราค่าบริการ สาํหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 25,000 บาท ** 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** สาํหรบัอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จาํนวน 10 ทา่น ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง

ตามจาํนวนที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบั

ราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดินทาง) ** 

** กรณีผูเ้ดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไม่ว่าเหตผุลใดเหตผุลหน่ึง 

และ ไม่ว่าม้ือใดม้ือหน่ึง ทางบริษทัขอใหท้า่นผูเ้ดินทางกรุณาเตรียมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพ่ิมเตมิขณะม้ืออาหาร 

เน่ืองจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมีขอ้จาํกดัเร่ืองของวตัถุดิบ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไข่ดาว หรือ ไข่

เจยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป เทา่นั้น กรณีที่ท่านมีความประสงคท์ี่จะสัง่เมนูนอกเหนือขา้งตน้ ผู ้

เดินทางจะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเตมิในสว่นน้ีดว้ยตนเอง **  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class)  

 กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ท่ีนัง่พิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) จาํเป็นออกบตัร

โดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทวัร ์ไม่รวมตัว๋ (Join Land) ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง ส่ิงสาํคญัก่อนออก

บตัรโดยสาร กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีกอ่นทุกครั้งวา่คณะคอนเฟิรม์ออกเดินทางหรือไม ่

 คา่ภาษีน้ํามนั และ ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

  ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Philippine Airlines อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ชิ้ น โดยมีน้ําหนักแต่ละช้ินไมเ่กิน 23 กก.  

  คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

  คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 3 

ท่าน Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

  ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 



USA0135 – อเมริกา ลอสแองเจลิส ลาสเวกสั (9วนั5คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 11 | P a g e  

  คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนั

เพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต คา่ซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ 

ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัรก์อ่นการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

  ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 50 เหรียญดอลลา่รส์หรฐัอเมริกา (USD) หรือ คาํนวนเป็น

เงินไทยประมาณ 1,750 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง

กลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทา่น 

  ค่าธรรมเนียมและคา่บริการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา ทา่นละ 8,000 บาท (ชาํระพรอ้มเงินมดัจาํ) 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียว กรุณาทาํการจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั  

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 30,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 40 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพ่ือใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) 

และเบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

2. พรอ้มชาํระ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท รวมเป็น 

ทา่นละ 38,000 บาท (กรณีมีวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ชาํระเฉพาะเงินมดัจาํ 30,000 บาท) ภายใน 3 วนั หลงัจากวนั

จอง ตวัอยา่งเช่น ท่านทาํจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจาํ ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบ

จะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจาํตามเวลาท่ีกาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพี

เรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและทาํจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ 

เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

3. กรณีนักท่องเท่ียวไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่าน

ถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูใ่นช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสมัภาษณวี์ซ่า ท่ีทาํ

ใหท้างบริษัทไม่ไดร้ับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 31 วัน ใหถื้อว่า

นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆทนัที 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

(ผูม้รีายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสาร
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แจง้ยนืยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่

วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามดาํเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจ

ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 55 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 65 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 41-45 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตาม

จริงมากกว่ากาํหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 40 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการนําเท่ียว

ใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

2.4 กรณีท่ีท่านใหท้างบริษัทดาํเนินการขอวซ่ีา และไดร้บัวซ่ีาเรียบรอ้ยแลว้ แมจ้ะอยูใ่นระยะเวลาท่ีสามารถยกเลิกไดโ้ดยไม่
เสียค่าใชจ้่าย ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหก้ับท่านได ้ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึง ทุกกรณี 

กล่าวคือ กรณีไดร้บัวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้จะไม่สามารถยกเลิกทวัรไ์ด ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เน่ืองจากทุกท่านท่ีใหท้าง

บริษัทดําเนินการขอวีซ่า ทางบริษัทไดแ้นบรายละเอียดขอ้มูลการติดต่อของบริษัทใหก้บัทุกท่าน เปรียมเสมือนการ

ยนืยนักบัทางสถานทตู วา่ท่านจะเดินทางกบัเราจริง 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม   

4. สาํหรับอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อยา่งน้อย 10 วนั กอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ

ท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตทุ์กท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

น้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลกูคา้ดาํเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง

ทั้งหมด โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีทา่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกั

แบบหอ้งคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะ

ไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะ
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ตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึน

จากนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมริกา หอ้งพกัคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มีลกัษณะเป็นเตียงใหญ่ 

2  เตียง (2 Queen Bed) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลกัษณะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียง (2 

Queen Bed) เชน่กนั ไมม่เีตียงเสริมดว้ยเงื่อนไขมาตราฐานกฎการรกัษาความปลอดภยัของ ประเทศสหรฐัอเมริกา 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมริกา จะเป็นหอ้งพกัท่ีหา้มสบูบุหร่ี (Non Smoking Room) โดยทาง

โรงแรมจะติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควนัไวใ้นหอ้ง กรณีท่ีมีการลักลอบสูบบุหร่ีในหอ้งพกั และ ถูกตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พัก

จาํเป็นตอ้งชาํระคา่ปรบักบัโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรียญดอลล่าหส์หรฐัอเมริกา (USD.) ต่อครั้ง 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัการยืน่คาํรอ้งขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกาที่ทา่นควรทราบ 

1. การยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา จําเป็นตอ้งดําเนินการตรงกับสถานทูตอเมริกาประจาํประเทศไทย 

เท่าน้ัน (ยงัไม่ผ่านตัวแทนรบัยื่น) โดยสถานทูตมีท่ี เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านตอ้งการยื่นและสมัภาษณ์ท่ีใด ให้

แจง้ตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ กรณีดําเนินการแลว้ หากตอ้งการเปล่ียนแปลง จําเป็นตอ้งชําระค่าธรรมเนียมและ

คา่บริการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกาใหมอี่กครั้ง 

2. สถานทตูสหรฐัอเมริกาเปิดใหผู้ส้มคัรท่ียื่นคาํรอ้งขอวีซ่าท่องเท่ียวสมัภาษณ์ช่วงเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เท่าน้ัน 

สถานทูตไม่เปิดสมัภาษณ์วีซ่าท่องเท่ียวช่วงเวลาบ่าย กรณีท่ีท่านไม่สะดวกสมัภาษณ์ช่วงวนั และ เวลาใดบา้ง กรุณา

แจง้กบัเจา้หนา้ท่ี ตั้งแต่ขั้นตอนการจองทวัร ์(ผูส้มคัรทุกท่านจาํเป็นตอ้งมาแสดงตนท่ีสถานทตูดว้ยตนเองทุกกรณี) 

3. สําหรับวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยื่น

เอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็นครอบครัว หรือ รายบุคคล ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่าน้ัน และสถานทูตจะ

พิจารณาวซ่ีาใหเ้ป็นรายบุคคล 

4. กรณีท่ีท่านตอ้งการยื่นวีซ่าเร็วท่ีสุด และคณะยงัไมค่อนเฟิรม์ออกเดินทาง (ยงัมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) สามารถทาํ

ไดโ้ดยใหท่้านชาํระเงินมดัจาํ พรอ้มค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา แบบฟอร์ม

กรอกเพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา สําเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก แจง้ช่วงวนั เวลา ท่ีท่าน

สะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจา้หน้าท่ี หลังจากชาํระเงินประมาณ 10 วนัทําการ เจา้หน้าท่ีแผนกวีซ่าจะติอต่อกลับ

เพ่ือใหท่้านเลือกคิวนัดหมายตามวนั และ เวลาท่ีท่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง ไม่สามารถออก

เดินทางได ้(ยังมีผู ้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาใหท่้านได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ไม่ว่าท่านจะไดร้ับอนุมติัวีซ่าอายุ

เท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจองคณะเดินทางวนัท่ี 1-9 ต.ค. และท่านยืนยนัจะยื่นวีซ่าก่อนคณะคอนเฟิร์ม แต่เมื่อถึง

กาํหนดออกบตัรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดินทางได ้และท่านไดร้บัอนุมติัวีซ่าเพียง 1-9 ต.ค. (9 วนั ไม่ใช่ 10 

ปี) นัน่หมายถึงท่านจาํเป็นตอ้งขอวซี่าใหม ่และ มคีา่ใชจ้า่ยใหมอี่กครั้ง เป็นตน้  

5. กรณีผูเ้ดินทางท่ียงัไม่มีวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศสหรฐัอเมริกา ทางบริษัทจะเร่ิมดําเนินกระบวนการขอวีซ่าทนัที ท่ีท่าน

ชาํระเงินมดัจาํ พรอ้ม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าฯ โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดินทาง (มี

ยอดจองถึง 10 ท่าน) และหากคณะไมส่ามารถออกเดินทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมส่ามารถ

คืนค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี ตัวอย่างเช่น ท่านจอง และ ชาํระเงินเรียบรอ้ย ทาง
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บริษัทดําเนินการขอวีซ่าใหท่้านสมัภาษณ์และไดร้ับวีซ่าเรียบรอ้ย แต่คณะน้ันๆมียอดจองไม่ถึง 10 ท่าน คณะจะไม่

สามารถออกเดินทางได ้ท่านสามารถใชว้ีซ่าเดินทางในช่วงเวลาอ่ืน หรือ คณะอ่ืน ท่ีท่านตอ้งการได ้เพราะส่วนใหญ่ 

ท่านท่ีขอวซ่ีาท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา จะไดร้บัวซ่ีาอายุ 10 ปี (แต่ทั้งน้ี ทางบริษัทจะไมส่ามารถยนืยนัวา่ท่านจะ

ไดร้บัวซ่ีาอายุ 10 ปี หรือไมแ่ต่ประการใด ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสถานทตูเป็นผูพิ้จารณาแต่เพียงผูเ้ดียว โดยสิทธิขาด) 

กรณีท่ีท่านไมไ่ดร้บัวซ่ีาอายุ 10 ปี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยใหท่้าน ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม 

6. การอนุมติัวซ่ีาไมส่ามารถการนัตีได ้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสถานทตูเท่าน้ัน โดยสถานทตูจะพจิารณาเป็นรายบุคคล ไม่

สามารถยนืยนัไดว้า่ทุกท่านจะไดว้ซ่ีาอายุ 10 ปี  

7. กรณีตอ้งการเล่ือนการนัดสมัภาษณว์ีซ่า เน่ืองจากติดธุระเร่งด่วนกะทนัหนั สามารถทาํได ้1 ครั้ง และ ตอ้งดาํเนินการ

ก่อนถึงวนันัดสมัภาษณ์วีซ่า ท่ีจะมาถึง 5 วนัทาํการ เท่าน้ัน นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่าน

จาํเป็นตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมและคา่บริการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกาใหมอี่กครั้ง 

8. หลงัจากสมัภาษณ์วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ สถานทตูจะเก็บรกัษาเล่มหนังสือเดินทางของท่านไวท่ี้สถานทูตประมาณ 7 วนั 

ทําการ และส่งกลับคืนใหท่้านทางไปรษณีย ์ดังน้ัน ท่านจาํเป็นตอ้งกรอกท่ีอยู่ปัจจุบันใหช้ัดเจน เพราะหากท่ีอยู่ไม่

ชดัเจนเล่มหนังสือเดินทางท่ีสถานทูตส่งคืนท่าน อาจตอ้งถูกส่งกลับเขา้ไปยงัสถานทูตตามเดิม และจาํเป็นจะตอ้งส่ง

อีเมล (เท่าน้ัน ไมม่ีบริการโทรศพัทติ์ดต่อ) แจง้ความประสงค ์และ ยนืยนัตวัตนต่อสถานทตูซ่ึงอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลา

ทั้งหมด 30 วนัทาํการเป็นอย่างน้อย โดยสถานทตูจะนัดวนั และ เวลาใหเ้ขา้ไปรบัเล่มหนังสือเดินทางดว้ยตวัผูส้มคัร

เองอีกครั้งทางอีเมล 

9. กรณีท่ีผูส้มคัรตอ้งการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทตูออกมาใช ้หรือ จาํเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทาง ระหว่างขั้นตอน

การพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรียมหลักฐานสําคญัท่ียืนยนัไดว้่าท่านจาํเป็นจะตอ้งใชห้นังสือ

เดินทางจริงๆ ใหท้างสถานทตูพิจารณาในวนัสมัภาษณ์ทนัทีเท่าน้ัน หากยื่นไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทตูแลว้ จะ

ไมส่ามารถขอคืนเล่มหนังสือเดินทางกระทนัหนัได ้ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสถานทตูเท่าน้ัน  

10. ท่ีผ่านมาโดยส่วนใหญ่สถานทตูจะอนุมติัวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกาใหส้าํหรบัท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย วี

ซ่ามีอายุ 10 ปี (แต่สามารถพาํนักไดใ้นประเทศสหรฐัอเมริกาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมืองกาํหนดเท่าน้ัน ไม่เกิน 3 

หรือ 6 เดือน) แต่ตั้งแต่ มกราคม 2561 ท่ีผ่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพิจารณาอายุวีซ่าใหเ้ป็น

รายบุคคล ไมส่ามารถยืนยนัไดว้า่จะไดว้ีซ่าอายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดีระยะเวลาช่วงท่ีตอ้งการจะเดินทางก็เกิดข้ึน

ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพนิิจของสถานทตูเท่าน้ัน 

11. กรณีลกูคา้ท่ีจองเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ท่านจาํเป็น

จะตอ้งเตรียมหลกัฐานการจอง ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีท่านพาํนักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกนั

การเดินทางใหค้รอบคลุมวนัท่ีท่านเดินทาง ไป และ กลบั เพ่ือใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเง่ือนไข ดว้ย

ตนเองทุกกรณีไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได ้

โดยท่านจาํเป็นจะตอ้งยอมรบัเง่ือนไข และ หากมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ 

ท่านจาํเป็นเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงดว้ยตนเองทั้งหมดไม่วา่กรณีไดก็้ตาม รวมไป

ถึงกรณีท่ีในวนันัดหมายเพ่ือยื่นขอวซ่ีา ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่วา่กรณ๊ใดก็ตาม ทาํใหท่้านตอ้งยกเลิกการเดินทาง 

กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกทั้งหมด  

12. กรณีท่ีท่านใหท้างบริษัทดาํเนินการขอวซ่ีา และไดร้บัวซ่ีาเรียบรอ้ยแลว้ แมจ้ะอยูใ่นระยะเวลาท่ีสามารถยกเลิกไดโ้ดยไม่
เสียค่าใชจ้่าย ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหก้ับท่านได ้ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึง ทุกกรณี 

กล่าวคือ กรณีไดร้บัวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้จะไม่สามารถยกเลิกทวัรไ์ด ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เน่ืองจากทุกท่านท่ีใหท้าง
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บริษัทดําเนินการขอวีซ่า ทางบริษัทไดแ้นบรายละเอียดขอ้มูลการติดต่อของบริษัทใหก้บัทุกท่าน เปรียมเสมือนการ

ยนืยนักบัสถานทตู วา่ท่านจะเดินทางกบัเราจริง 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีทา่นควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหม)ู เท่าน้ัน กรณีท่ีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทัวร์อันมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝัง่

ประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

3. ทวัรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้น

รายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวซ่ีามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีน้ํามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหต้น้ทุน

สงูข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ช่เหตุ

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วซ่ีาไมผ่่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชาํระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 
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11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการชาํระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ข้ึน ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ท่ีจองเฉพาะทวัรไ์มร่วมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ในวนัเร่ิมทวัร ์

(วนัท่ีหน่ึง) ท่านจาํเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีท่ี

ไฟล์ทของท่านถึงชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจําเป็นจะตอ้งเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีคณะอยู่ในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายท่ีใชใ้นการเดินทางดว้ย

ตนเองทั้งหมดเท่าน้ัน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไมไ่ด้

ท่องเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้

ทั้งหมด 

การเตรียมเอกสารเบ้ืองตน้เพ่ือ ขอคิว สมัภาษณวี์ซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา 

- กรอกแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพ่ือใชข้อยื่นวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีทางบริษัทส่งให ้ให้

ละเอียดครบถว้น เขียน หรือ พิมพเ์ป็นภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษก็ได ้

- สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง คงเหลืออายุใชง้านมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 

4 หนา้ สาํหรบัประทบัวีซ่า 

- สาํเนาทะเบียนบา้น (หนา้เลขท่ีบา้น และ หนา้ท่ีมีชื่อผูเ้ดินทาง) 

- สาํเนาหนา้วซ่ีาประเทศสหรฐัอเมริกา ทุกประเภท (ถา้เคยมี) 

- สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ , เปล่ียนนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหยา่  (ถา้มี) 

- สําเนาเอกสารรับรองการทํางาน (เป็นภาษาอังกฤษ)เตรียมเอกสารขา้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ กรุณาส่งสําเนา หรือ 

สแกนส่งมาท่ีบริษัท ไมจ่าํเป็นตอ้งส่งเอกสารฉบบัจริงมา 

การเตรียมเอกสารเพ่ือ เขา้รบัการสมัภาษณ ์วีซ่าทอ่งเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา 

วีซ่าทอ่งเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา ผูส้มคัรทุกทา่น จาํเป็นตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูต 

เพ่ือเขา้รบัการสมัภาษณก์บัเจา้หนา้ท่ีของสถานทูตดว้ยตนเองทกุกรณี ตามวนั เวลาท่ีสถานทูตนดัหมายเทา่นั้น และ 

โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรียมเอกสารฉบบัจริงทั้งหมด ไม่จาํเป็นตอ้งถา่ยสาํเนา  

เพื่อแสดงกบัสถานทูตในวนัสมัภาษณ ์ดงัน้ี 

1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหม)ู เท่าน้ัน คงเหลืออายุใชง้านมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง

กลบั และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 4 หนา้ สาํหรบัประทบัวีซ่า (กรณีท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเกา่ ใหเ้ตรียมมาแสดงดว้ย) 

2. รปูถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว ขนาดเท่ากนัทุกดา้น เป็นส่ีเหล่ียมจตุัรสั เน้นใบหน้า จาํนวน 2 รปู พ้ืนฉากหลงั

รูปตอ้งเป็นพ้ืนสขีาวเท่านั้น  

ขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้ของรูปถ่าย ทั้งน้ีอยูท่ี่ดลุยพนิจของเจา้หนา้ที่สถานทูตเท่านั้น 
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- หา้มสวมแวน่สายตา 

- หา้มสวมเคร่ืองประดบั 

- รปูถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน  

- ไมเ่ป็นรปูเดียวกนักบัวซ่ีาท่ีเคยไดร้บัแมจ้ะยงัไมเ่กิน 6 เดือน ก็ตาม จาํเป็นตอ้งถ่ายใหม ่

- หา้มถ่ายเอง เพราะพื้ นเป็นสีเทา ไมส่ามารถใชไ้ด ้

3. บตัรประชาชน  

4. ทะเบียนบา้น 

5. ทะเบียนสมรส กรณีเพศหญิง หากมีหลักฐานการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบเอกสารใบสาํคัญมา

ดว้ย 

6. ทะเบียนหย่า กรณีเพศหญิง หากหยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสารใบสาํคญัมา

ดว้ย 

7. ใบมรณะบตัร สามี/ภรรยา เพื่อยนืยนัสถานะตนเอง กรณีสามเีสียชีวติแลว้ 

8. สติูบตัร กรณีเด็กมีอายุต ํา่กว่า 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  

9. กรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม บิดา หรือ มารดา จาํเป็นตอ้งยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมดงัน้ี  

- เด็กอายุต ํา่กว่า 18 ปี เดินทางกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บิดา หรือ มารดา ให ้บิดา และ มารดา ขอ หนังสือยินยอม

ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศ ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอท่ีพาํนักอยู ่และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทาง

กบัใคร (ระบุชื่อ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั บิดา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ท่ี  

- เด็กอายุต ํา่กว่า 18 ปี เดินทางกบับิดา หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศ ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขต

หรืออาํเภอท่ีพาํนักอยู่ และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที่  

- เด็กอายุต ํา่กว่า 18 ปี เดินทางกบัมารดา หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการ

เขตหรืออาํเภอท่ีพาํนักอยู ่และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มีความสมัพนัธอ์ย่างไรกบัครอบครวั 

บิดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ท่ี  

-  กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึงจาํเป็นตอ้งมีหลกัฐานการรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของผูน้ั้น เช่น สาํเนาใบหย่า พรอ้มทั้งบนัทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูร้ับผิดชอบเด็ก บนัทึกสลักหลักใบ

หยา่  

-  กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จาํเป็นตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใต ้การดูแลของผูน้ั้น เช่น หนังสือ

รบัรองบุตรบุญธรรม 

 โดยในวนัสมัภาษณ ์บิดา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณพ์รอ้มเดก็ดว้ยทุกกรณี 

10. หลกัฐานการทาํงาน จดหมายรบัรองการทาํงานจากบริษทั หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น 

-  จดหมายรบัรองการทาํงานใหร้ะบุ หวัจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จาํเป็นตอ้งระบุสถานทตู / 

ประเทศ และพีเรียดวนัท่ีจะเดินทาง) แค่ยืนยนัตําแหน่งงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเร่ิมงานเท่าน้ัน หาก

ตอ้งการระบุ จะตอ้งระบุใหถ้กูตอ้ง) 

 โดยหลกัฐานการทาํงาน จะตอ้งออกมาแลว้อายุไม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนัที่ยืน่วีซ่า 



USA0135 – อเมริกา ลอสแองเจลิส ลาสเวกสั (9วนั5คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 18 | P a g e  

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัท ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ เป็นช่ือผูเ้ดินทาง 

จะตอ้งออกมาแลว้อายุไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วีซ่า 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบียนพาณิชย ์ท่ีมีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นช่ือผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบาํนาญ หรือ จดหมายคาํสัง่เกษียณอายุราชการ 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรับรองจากสถาบันศึกษา ระบุยืนยันสถานะว่าเป็นนักเรียน หรือ 

นักศึกษา จริง และ กาํลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นใด ปีใด  

11. หลกัฐานการเงิน สถานทตูพิจารณาเฉพาะบญัชีเงินฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมียอดเงินคงเหลือใน

บัญชี ไม่ตํา่กว่า 1 แสนบาท โดย ใชส้มุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรียมไปในวนั

สมัภาษณ์ เกี่ยวกบับญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านจาํเป็นตอ้งเตรียมบัญชีออมทรพัย ์

(Saving) เป็นหลกัเท่าน้ัน  

สามารถใช ้สมุดบญัชีเงินฝากฉบบัจริงหรือบุค้แบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมีรายการ การทาํรายการยอ้นหลงัไป 6 

เดือน ทุกเดือน หากขา้มเดือนใดเดือนหน่ึงไปในสมุด หรือมีรายการไม่ครบเน่ืองจากไม่ไดอ้พัเดทนาน จาํเป็นตอ้งขอ 

สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอายุ อายุ 70 ปีข้ึนไป จาํเป็นตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุว่า 

สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพสําหรับผูสู้งอายุ

โดยเฉพาะ สาํหรบัผูสู้งอายุในกรณีน้ีทางสถานทตูฯ อาจตอ้งการใหม้ีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของ

เจา้หนา้ท่ีสถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมีการขอเรียกดหูนังสือเดินทางของท่าน หลงัจากท่ีคณะเดินทางกลบัมาแลว้ ซ่ึงอาจจะทาํ

ใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษัท ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกในส่วนน้ี และโปรดปฏิบติัตาม เพ่ือการขอวี

ซ่าในครั้งต่อไป 

14. การพิจารณาอนุมติัวีซ่าน้ัน ขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทตู ซ่ึงทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสาร

พรอ้มและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุเท่าน้ัน หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทาง

สถานทตูจะไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการยืน่คาํรอ้งขอวซ่ีาใหม ่จาํเป็นตอ้งชาํระคา่บริการ และ 

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  

หลงัเขา้รบัการสมัภาษณโ์ดยประมาณ 7-15 วนัทาํการ  

หนงัสือเดินทางของท่าน จะถูกสง่คืนมาท่ีบา้นท่านทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยูท่ี่กรอกในแบบฟอรม์ไว ้

 

 

 

 ตวัอยา่งรูปถ่ายเพ่ือยืน่ขอวีซ่า U.S.A.     

 

 

 

กฎระเบียบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑตูอเมริกา 

ทา่นจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมริกาเพือ่สมัภาษณวี์ซ่า  
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หากท่านนาํส่ิงตา่งๆดงัตอ่ไปน้ีตดิตวัมาดว้ย 

• อุปกรณ์ท่ีใชแ้บตเตอร่ีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต่์างๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์ไดอาร่ีดิจิตอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทป

เสียง/วดีิโอเทป แผ่นซีดี MP3 แผ่นดิสก ์แล็บท็อป หรืออุปกรณเ์ล่นเพลงแบบพกพา 

•  กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค ์

•  กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลงัขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเส้ือผา้ ผูส้มคัรสามารถ

ถือกระเป๋าใสใส่เอกสารท่ีจาํเป็นสาํหรบัการสมัภาษณว์ซ่ีาไดเ้ท่าน้ัน 

•  อาหารทุกประเภท (มีจุดจาํหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารวา่งดา้นในสถานทตู) 

•  ซองจดหมายหรือหีบห่อท่ีมีการปิดผนึก 

•  บุหร่ี / ซิการ ์/ กล่องไมขี้ดไฟ / ไฟแช็ก 

•  ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ 

•  อาวุธหรือวตัถุระเบิดทุกชนิดรายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงตวัอย่างเท่าน้ัน อาจมีส่ิงของอ่ืนๆท่ีหา้มนําเขา้สถานทตู

อีก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั นอกจากโทรศัพทม์ือถือหน่ึงเคร่ืองท่ีไดร้ับอนุญาตแลว้ 

สถานทตูอเมริกาจะไม่รบัฝากส่ิงของตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ท่านจะตอ้งดาํเนินการจดัเก็บส่ิงของเหล่าน้ันดว้ย

วธีิอ่ืนก่อนเขา้ไปในสถานทตู ผูติ้ดต่อสถานทตูฯทุกท่านตอ้งไดร้บัการตรวจรกัษาความปลอดภยัตามขั้นตอนรกัษาความ

ปลอดภยัของสถานทตูฯ ท่านสามารถฝากโทรศพัทม์ือถือ 1 เคร่ือง ไวก้บัเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัท่ีหน้าประต ูแต่

สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึนกบั

โทรศพัทม์ือถือของท่านในขณะท่ีฝากไวก้บัพนักงานรกัษาความปลอดภยั ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทูตฯตามท่ีนัด

หมายไว ้หากนําส่ิงของดงัต่อไปน้ีมาดว้ย 

คาํแนะนาํ 

เอกสารท่ีท่านตอ้งยืน่ในวนัสมัภาษณม์ีดงัน้ี  

1. ใบยนืยนันัดสมัภาษณ ์ 

2. ใบยนืยนัแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสือเดินทางทั้งเล่มปัจจุบนัและเล่มเดิมทั้งหมดท่ีท่านเคยม ี

4. รปูถ่ายสาํหรบัทาํวซ่ีาขนาด 2 x 2 น้ิว 2 ใบ พื้ นหลงัสีขาว  

5. โดยเฉพาะท่านท่ีสมคัรวซ่ีาประเภท B1/B2 วซ่ีา ท่านควรจะเตรียมหลกัฐานการเงินสาํหรบัการเดินทางของท่านมาดว้ย 

6. ท่านควรจะสามารถอธิบายไดถึ้งแผนการของท่านในช่วงเวลาท่ีท่านพาํนักในสหรัฐฯและหลังจากท่ีท่านเดินทางกลับสู่

ประเทศไทยแลว้ 

7. ผูส้มคัรกรุณามาถึงสถานทตูอเมริกา 15 นาทีกอ่นเวลาสมัภาษณเ์ท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 
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793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 
 


