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วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                (-/-/-) 
22.00 น. ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก 

ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Philippine Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนออกเดินทาง 

 
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมือง

มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แอนเจอลิส เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา - เมืองลอสแอนเจลิส - กริฟฟิธ พาร์ค - ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน์ - อัล เพอร์โบล เดอ 
ลอสแอนเจลิส - มิวสิค เซ็นเตอร์ - ไชน่า ทาวน์ แอลเอ      
              (-/-/D)      

01.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  โดยสายการบิน 
Philippine Airlines เที่ยวบินที่ PR741 

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
** ใช้เครื่องบิน Airbus A321-231 ชั้นประหยัด 169 ที่นั่ง ช้ันพรีเม่ียม 18 ท่ีนั่ง ช้ันธุรกิจ 12 ที่นั่ง ** 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.25 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แอนเจอลิส เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
สายการบิน Philippine Airlines เที่ยวบินที่ PR112 
** ใช้เวลาบินประมาณ 13 ชั่วโมง 35 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

** ใช้เครื่องบิน Boeing 777-300ER ชั้นประหยัด 328 ที่นั่ง ชั้นธุรกิจ 42 ที่นั่ง ** 
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10.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แอนเจอลิส เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลอสแอนเจลิส (Los Angeles) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมาก
ที่สุดอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง 
และเริ่มตั้งเป็นเมืองเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอสแอนเจลิสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปะปน
ของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชื่อชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และ 
อเมริกาใต้ เนื่องจากลักษณะของอากาศที่อบอุ่นสบาย และลักษณะการเป็นอยู่ต่างๆ  ชื่อเมืองลอสแอนเจลิส 
(Los Angeles) มาจากค าว่า โลสอังเคเลส ในภาษาสเปน หมายถึง ทูตสวรรค์หลายองค์ เป็นรูปพหูพจน์ของค า
ว่า el ángel ซึ่งเป็นเพศชาย ชื่อเมืองจึงมีความหมายว่า "เมืองแห่งทูตสวรรค์" ลอสแอนเจลิสได้เป็นที่รู้จักใน
ฐานะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด และปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ คือทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 
66) 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 
 น าท่านเดินทางสู่ กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) ด้วยพื้นที่มากกว่า 4,000 เอเคอร์ ของภูมิประเทศอันเขียวขจี 

อีกท้ังยังเป็นสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ กริฟฟิธ พาร์ค ได้ชื่อว่า
เป็นสวนสาธารณะที่เหมาะส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ จากจุดนี้ท่านสามารถ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ป้ายฮอล
ลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน์ (Hollywood Sign) ตั้งอยู่บนภูเขาลีในฮอลลีวูด ฮิลล์บนเขตพ้ืนที่ของเทือกเขาซานตา
โมนิก้า ซึ่งเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คยอดฮิตส าหรับผู้คนที่แวะเวียนมายังเมืองนี้ ป้ายฮอลลีวูดสามารถมองเห็นได้จาก
ทุกมุมในตัวเมืองลอสแอนเจลิส  
น าท่าน ผ่านชม อัล เพอร์โบล เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็นย่านเก่าแก่ของเมือง
ลอสแอนเจลิส เคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน และ เม็กซิโก นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมที่เล่า
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันสวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวในอดีต 

 น าท่าน ผ่านชม มิวสิค เซ็นเตอร์ (Music Center for the Performing Arts) ศูนย์รวมแรงบันดาลใจและ
ความบันเทิงที่ส าคัญของเมืองลอส แอนเจลิส ซึ่งทุกๆปีนั้นมิวสิค เซ็นเตอร์ แห่งนี้จะเป็นสถานที่ๆ จะถูกน ามาใช้
จัดงานศิลปะ บันเทิงต่างๆ และจะมีคนมากกว่า 2 ล้านคนมาเข้าชม โดยจะมีงานใหญ่ๆ 4 งาน ได้แก่ Disney 
Concert Hall , Dorothy Chandler Pavilion , Ahmanson Theater and Mark Taper Forum ทั้งนี้ ที่นี่
ยังเป็นผู้บริจาคส าคัญให้กับสถานที่จัดงานทางด้านวัฒนธรรมของลอส แอนเจลิส เพ่ือเป็นการแสดงความชื่นชม
และอุทิศให้กับศิลปินผู้มากความสามารถ 
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 น าท่านเดินทางสู่ ไชน่า ทาวน์ แอลเอ (China Town L.A.) ที่มีกระจายไปทั่วทุกมุมโลกส าหรับไชน่า ทาวน์ 
แหล่งชุมชนชาวจีนที่ดูแสนจะธรรมดาและเรียบง่าย แต่มีเสน่ห์ชวนหลงใหล ซึ่งสิ่งที่ท าให้ไชน่า ทาวน์ดูน่าสนใจ
นั้น ก็คงเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การค้า ร้านอาหาร ยาสมุนไพร และการรักษาโรคแบบดั้งเดิม 
เรื่อยไปจนถึงเรื่องการเป็นผู้ผลิตที่ส าคัญ และสิ่งที่ท าให้ไชน่า ทาวน์ แอลเอ เป็นที่รู้จักอีกเหตุผลหนึ่งคือ เป็น
ฉากในหนังดังหลายเรื่อง เช่น Rush Hour , Lethal Weapon 4 นั่นเอง 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Howard Johnson Fullerton, Los Angeles หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่าม เมืองลอสแอนเจลิส - เมืองลอสแอนเจลิส - ซานตา โมนิก้า - ท่าเรือซานตา โมนิก้า - ป้ายสุดเขตปลายทาง
ของถนนสายประวัติศาสตร์ รูท ซิกส์ตี้ ซิกส์ - สวนสนุกแปร์ซิฟิค พาร์ค - ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด - ถนน
ซันเซ็ท - ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม - ถนนเมลโรส - เบเวอร์รี่ฮลิส์ - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูด 
              (B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ซานตา โมนิก้า (Santa Monica) สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศชื่อดัง ชายหาดในฝัน

ของชาวแอลเอฯ ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ๆ น่าค้นหาที่สุดหนึ่ง เพราะที่นี่เป็นสวรรค์ย่อมๆ ของผู้ที่ชอบนอนอาบแดด
ท่ามกลางสายลมและหาดทรายสีขาวนวลสวยงาม รวมถึงเหล่าบรรดานักโต้คลื่นที่หลงรักท้องทะเลอีกด้วย ผ่าน
ชม ท่าเรือซานตา โมนิก้า (Santa Monica Pier) เป็นท่าเรือเก่า สีสันสวยงาม ศูนย์รวมร้านอาหาร นั่งเล่น คา



  
 

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 
 

เฟ่ต่างๆ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบสถานที่ ที่น่าท่องเที่ยวพักผ่อนแบบสบายๆ บริเวณเดียวกัน ผ่านชม ป้ายสุดเขต
ปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ รูท ซิกส์ตี้ ซิกส์ (Route 66 End of the Trail) คือทางหลวงสหรัฐ
หมายเลข 66 เส้นหนึ่งในอดีตของสหรัฐอเมริกา ถือเป็นทางหลวงสายแรกๆ ของรัฐบาลกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 11 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) แต่การติดตั้งป้ายทางหลวงได้ท าในปีถัดมา เส้นทางในสมัยเริ่มแรก ตั้งต้น
ที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ผ่านรัฐมิสซูรี แคนซัส โอคลาโฮมา เทกซัส นิวเม็กซิโก แอริโซนา และ มาจบลงที่
เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นระยะทางท้ังสิ้น 3,940 กิโลเมตร หรือ 2,448 ไมล์ แห่งนี้ ผ่านชม สวน
สนุกแปร์ซิฟิค พาร์ค (Pacific Park) เป็นสวนสนุกชื่อดังอยู่ติดริมทะเล หนึ่งในฉากส าคัญในภาพยนต์ฮอลลีวูด 
หรือ เอ็มวีของศิลปินอเมริกัน จะต้องเห็นสวนสนุกนี้บ่อยครั้งเพราะความสวยงามของพ้ืนที่ท าให้ถูกเอามาเป็น
ฉากอยู่บ่อยๆ  
น าท่านเดินทางสู่ ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด (Hollywood Boulevard) ไม่มีใครไม่รู้จักฮอลลีวูดแห่งนี้ สถานที่อันมี
ชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแหล่งบันเทิงเป็นจ านวนมาก มีถนนสายหลัก 3 แห่ง ที่ไม่ควรพลาด
เมื่อได้มาที่นี้ ได้แก่ ถนนซันเซ็ท (Sun Set Street) ที่คลาคล่ าไปด้วยคลับ และแหล่งบันเทิงยามค่ าคืน ถนน
ฮอลลีวูด มี ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็น
จ านวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้อง ถนนแห่งนี้และ ถนนเมลโรส (Melrose Avenue) 
สวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั้งหลาย นอกจากนี้ ก็ไม่ควรพลาดกับ โกดัก เธียร์เตอร์ สถานที่จัดการประกาศรางวัลออ
สการ์ทุกป ี 

 น าท่านเดินทางสู่ เบเวอรี่ฮิลส์ (Beverly Hills) หากพูดถึงย่านเบเวอรี่ฮิลส์ หลายคนคงจินตนาการภาพ
บรรยากาศอันหรูหราไฮโซ ไลฟ์สไตล์ของสังคมชั้นสูงขึ้นมาเป็นล าดับแรก แม้กระทั่งเจ้ารหัสไปรษณีย์ของที่นี่คือ 
"90210" ยังถูกน าเอาไปใช้เป็นชื่อซีรี่ย์ยอดฮิตของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ที่ส าคัญที่สุดย่านนี้ได้ชื่อว่าเป็น
แหล่งช้อปปิ้งที่เหล่าดาราชื่อดังมักมาเป็นประจ า แทบจะเดินกระทบไหล่กันได้เลยทีเดียว 
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 น าท่าน เข้าชม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูด (Universal Studios Hollywood) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ 
ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร 
ที่ใช้ในการถ่ายท าจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการ
ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่องดังของฮอลลีวูด ตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัยในโซนต่างๆมากมาย 
เช่น Back to the Future , Jurassic Park , Terminator เป็นต้น สนุกกับเครื่องเล่น และ โซนใหม่ ที่เป็น
ไฮไลท์ส าคัญคือ เดอะ วิซซาร์ดดิ้ง เวิร์ล ออฟ แฮร์รี่ พอตเตอร์ (The Wizarding World of Harry 
Potter) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนต์เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ไม่ควรพลาด ที่จะท าให้ท่านรู้สึกเหมือนอยู่ในดินแดนแห่งเวท
มนต์จริงๆ  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 
 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Howard Johnson Fullerton, Los Angeles หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่สี ่ เมืองลอสแอนเจลิส - เมืองลาสเวกัส - ลาสเวกัส นอร์ท พรีเม่ียม เอาท์เล็ท - ป้ายยินดีต้อนรับ สู่เมือง

ลาสเวกัส - ถนนสตริป          (B/-/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองในรัฐเนวาด้า 

(Nevada) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่าเมืองแห่งบาป (Sin City) 
ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ 
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ธุรกิจการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่บริการ  ธุรกิจ ใกล้เคียง 
ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความ
หรูหราอลังการและขนาดใหญ่มากกว่าที่ใดในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนคาสิโนและโรงแรมมารวมตัว
กันอย่างแน่นหนาท่ามกลางภูเขาและทะเลทราย  

 น าท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัส พรีเม่ียม เอาท์เล็ท นอร์ท (Las Vegas Premium Outlets North) เป็นเอาท์
เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นน า 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 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ป้ายยินดีต้อนรับ สู่เมืองลาสเวกัส (Welcome to Las Vegas – Drive 
Carefully Come Back Soon Sign) ป้ายที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลาสเวกัสที่แท้จริง ประตูสู่ความบันเทิง
แห่งเมืองที่ไม่เคยหลับใหล สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1959 จุดที่ตั้งนี้อยู่ช่วงต้นของลาสเวกัส บูเลอวาร์ด  

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 น าท่าน ผ่านชม ความสวยงามตระการตา การประชันป้ายไฟ ป้ายโฆษณา ร้านค้าแบรนด์เนมและ

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมายเรียงรายกัน รวมไปถึงโรงแรมและคาสิโน โดยรอบของ เมืองลาสเวกัสบน ถนน
สตริป (Strip Road) ยามค่ าคืน อิสระให้ท่านเลือกชม น้ าพุเต้นระบ าประกอบดนตรีที่ด้านหน้าของโรงแรมเบล
ลาจิโอ (Bellagio) , โชว์โจรสลัด (Treasure Island) , เวนิสจ าลองและน้ าพุเทียมแห่งโรงแรมเวเนเชี่ยน 
(Venetian Hotel) ที่ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายท้องฟ้าคล้ายการเนรมิตและมีล าคลอง
แบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสิโนระดับห้าดาวแห่งเมืองลาส เวกัส ที่โรงแรม
เดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรือ ศึกษากลยุทธ์พร้อมลองเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันในรูปแบบต่างๆ 
ตามสไตลท์ี่คุณถนัด เช่น แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้ สามารถเดินถึงกันได้เพราะตั้งอยู่
บนถนนเส้นเดียวกันทั้งหมด คือ ถนนสตริป (Strip Road) ที่เป็นถนนสายหลักของเมืองลาส เวกัสแห่งนี้ ** 
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กฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ห้ามเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี เล่นการพนัน หรือ คาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณา
ปฏิบัติตามกฎโดยเคร่งครัด ** 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ห้า เมืองลาสเวกัส - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลาสเวกัส ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน             

(B/-/-)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลาสเวกัส ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) 
ท่านสามารถเลือกซ้ือแพ็คเกจทัวร์เสริม เพื่อท่องเที่ยวภายในเมืองลาสเวกัส 
- อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน (Grand Canyon National Park) ** แพ็คเกจโดยรถโค้ช ราคา
ประมาณ 180 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ต่อท่าน แพ็คเกจโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อชมแกรนด์ แคนยอน 
จากมุมสูง ราคาประมาณ 400 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ต่อท่าน กรุณาแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน ก่อนถึงวันเดินทางไปแกรนด์ แคนยอน และจ่าเป็นจะต้องมีผู้เดินทางร่วมเฮลิคอปเตอร์ล่า
เดียวกัน 6-8 ท่าน ขึ้นอยู่กับเฮลิคอปเตอร์ล่าที่ว่างอยู่ และ หัวหน้าทัวร์อาจไม่สามารถร่วมเดินทางเพื่อดูแล
คณะได้ โดยหัวหน้าทัวร์จะต้องดูแลคณะส่วนมากก่อน (คณะใหญ่) จะรวมบริการรถรับส่งไปยังจุดเข้า
อุทยานฯ ราคา และ รายละเอียด เงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับประเภทของแพ็คเกจที่ท่านเลือก 
กรุณาตรวจสอบก่อนทุกครั้ง ส่าหรับท่านที่ซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริมนี้ ** เพ่ือชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่
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ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือ
ปี ค.ศ. 1979 อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศ
เอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ าโคโลราโดไหลผ่านที่ราบสูง ท าให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของ
หินเป็นระยะเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพ้ืนโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอัน
มหาศาลภายใต้พ้ืนโลก ท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ไพศาล การยกตัวของ
แผ่นดินท าให้ทางที่ล าธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ าไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ าเกิด
การกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปถึงก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ประมาณ 1,600 เมตร 
และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พ้ืนดินที่เป็นหิน
ทรายถูกน้ าและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อน สูง ต่ า นานนับล้านปี เหล่านี้ก่อให้เกิดความงดงาม และ 
ความน่าอัศจรรย์ ทางธรรมชาติขึ้นที่นี่ ** กรณีที่ท่านซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริม เพื่อท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแก
รนด์ แคนยอน ** เดินบน สกาย วอล์ค (Sky Walk) ** บริเวณนี้ท่านจ่าเป็นต้องฝากของไว้ที่ช่องบริการ 
(ล็อคเกอร์) ที่ทางอุทยานฯเตรียมไว้รองรับ รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือ และ กล้องถ่ายภาพ กรณีที่ต้องการ
ถ่ายภาพ จะมีบริการของอุทยานฯโดยสามารถเลือกซื้อเฉพาะภาพที่ท่านชื่นชอบได้ ** ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูป
ตัวยู ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศซึ่งบริเวณนี้จะสูงจากพ้ืนแม่น้ าประมาณ 1,200 เมตร 
** กรณีที่ท่านซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริม เพื่อท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ** น าท่าน ผ่านชม 
เขื่อนฮเูวอร์ หรือ ฮูเวอร์ แดม (Hoover Dam) และรู้จักในชื่อ โบลเดอร์ แดม (Boulder Dam) หรือเขื่อนหิน
ยักษ์ เป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งกึ่งถ่วงน้ าหนัก (Arch-Gravity Dam) ในบริเวณแบล็ก แคนยอนของแม่น้ า
โคโลราโด บนชายแดนของรัฐแอริโซนาและรัฐเนวาดา เขื่อนสร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ . 1931-1936 ระหว่างช่วง
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่และเปิดใช้งานวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1935 โดยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. 
รูสเวลต์ การก่อสร้างเกิดจากความพยายามของคนงานมากกว่า 1,000 คน และคร่าชีวิตคนไปมากกว่า 100 คน 
มีข้อถกเถียงว่าชื่อเขื่อนตั้งตามประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ ตั้งแต่ราว ค.ศ. 1900 มีการส ารวจความเป็นไปได้
ที่จะรองรับเขื่อนที่ควบคุมอุทกภัย ท าการชลประทาน และผลิตไฟฟ้าพลังน้ าที่แบล็ก แคนยอนและบริเวณรอบๆ 
โบลเดอร์ แคนยอน ใน ค.ศ. 1928 คองเกรสอนุมัติโครงการ การประมูลเพ่ือสร้างเขื่อนได้รับการสนับสนุนจาก
กลุ่มบริษัทเรียกว่า ซิกซ์ คอมพานีส์ (Six Companies, Inc.) เริ่มสร้างเขื่อนในต้นปี ค.ศ. 1931 โครงสร้าง
คอนกรีตขนาดใหญ่นี้ยังไม่เคยมีการสร้างมาก่อน และเทคนิคการสร้างบางเทคนิคยังไม่ได้รับการพิสูจน์ อากาศ
ร้อนจัดช่วงฤดูร้อนและสาธารณูปโภคที่ขาดแคลนบริเวณก่อสร้างท าให้เกิดความยากล าบาก แม้กระนั้น กลุ่ม
บริษัทซิกซ์ คอมพานีส์ส่งมอบเขื่อนให้รัฐบาลในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1936 เกินก าหนดเดิมถึง 2 ปี เขื่อนฮูเวอร์ฯ 
กักน้ าจากทะเลสาบมี้ด ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ าที่มีปริมาตรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา เขื่อนตั้งอยู่บริเวณใกล้เมือง
โบลเดอร์ ซิตี รัฐเนวาดา เมืองที่เดิมสร้างเพ่ือให้คนงานก่อสร้างเขื่อนอาศัยราวๆ 30 ไมล์ ทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ของลาส เวกัส เครื่อง 
จ่ายกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนนี้สามารถสร้างพลังงานให้สาธารณูปโภคทั้งสาธารณะและส่วนตัวในรัฐเนวาดา 
แอริโซนา และแคลิฟอร์เนีย ทั้งหมด 



  
 

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 
 

- อิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้า เอาท์เล็ท ภายในเมืองมากมาย หรือ เลือกเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และในยาม
ค่ าคืน ท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนนสตริป (Strip) หรือพบกับการแสดงโชว์ของ
โรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปท์ของโรงแรม 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 
 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่หก เมืองลาสเวกัส - เมืองบาร์สโตว ์- บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท - เมืองเฟรนโน             

(B/-/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่ส าคัญ มีทางหลวงหลายสายรวมถึง 
Interstate 15, Interstate 40 , California State Route 58 และ U.S. Route 66 รวมตัวอยู่ในเมือง เป็น
ที่ตั้งของสถานีรถไฟขนาดใหญ่ที่เป็นของ  
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น าท่านเดินทางสู่ บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท (Barstow Tanger Outlets) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์
รวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นน า ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, 
Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin 
Klein, Samsonite, Kipling และอ่ืนๆอีกมากมาย 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
(California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์กลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนใหม่หมด รถเมล์จอดป้าย
ตรงเวลา อาคารสูงสุดไม่เกิน 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองส าหรับมนุษย์
เดินดินมากกว่าหุ่นยนต์ ในขณะที่ชาวลอส แองเจลิส และชาวซาน ฟรานซิสโก ซึ่งมองชาวเมืองเฟรสโน ที่อยู่
ระหว่างเมืองทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลก และ ค่อนข้างดูแคลนชาวเมืองเฟรสโนว่าร้อนเหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มี
ชีวิตกลางคืน ท่านจะได้สัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของชาวพ้ืนเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
 น่าคณะเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรือเทียบเท่า 
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วันที่เจ็ด เมืองเฟรนโน - เมืองซานฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค - เซเว่น ซิสเตอร์ - พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท - 
สะพานโกลเดน เกต - ถนนลอมบาร์ด - ท่าเรือเพียร์ 39 - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - เกาะอัลคาทรัส 
- ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ - ท่าอากาศยานนานาชาติซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  - ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์                      
                            (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 808,976 คน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความ
หนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ชาวยุโรปกลุ่มแรกที่มาตั้ง
รกรากในซานฟรานฯ คือชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 เมืองมีชื่อว่า เซนต์ฟรานซิส (St. Francis) ภายหลังจาก
ช่วงยุคตื่นทองในปี ค.ศ. 1848 ท าให้ประชากรในซานฟรานฯเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมืองเติบโตอย่างมาก 
ถึงแม้ว่าซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผ่นดินไหวและไฟไหม้ขนาดใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลับฟ้ืน
ตัวได้อย่างรวดเร็ว และได้ชื่อว่าเป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่งในแถบชายฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ซานฟรานฯมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขา และมีชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีขนาด
ใหญ่ และมีชาวเอเชียอาศัยที่อ่าวซานฟรานฯเป็นจ านวนมาก 

 น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) จุดชมวิวใจกลางเมืองซาน ฟรานซิสโก จากจุดนี้ท่านจะได้ชม
ทัศนียภาพของเมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา ผ่านชม เซเว่น ซิสเตอร์ (Seven Sisters) หรือ Painted 
Ladies มีลักษณะเป็นบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์วิคตอเรียน ตั้งเรียงรายกัน 7 หลัง อยู่ริมถนน Steiner Street ซึ่ง
เป็นแนวชัน อยู่ระหว่างบ้านเลขที่ 710–720 บ้านเรือนเหล่านี้โดดเด่นด้วยสีสันแบบพาสเทลสวยงามสะดุดทุก
สายตาเมื่อแรกพบ ด้านหน้าจะมีสนามเด็กเล่น ซึ่งชาวเมืองและนักท่องเที่ยวต่างนิยมมานั่งพักผ่อนกันบริเวณนี้
ในวันช่วงวันหยุด 
น าท่าน ผ่านชม พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท (Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วิคตอเรียน 
ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมแบบอเมริกา หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่ Hollywood นิยมมาถ่ายท าภาพยนตร์ และ
เป็นสถานที่ ที่ชาวอเมริกันนิยมมาถ่าย Pre Wedding กันมากท่ีสุด 
น าท่านเดินทางสู่ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคือ "ประตูทอง" ต้อนรับทุกท่านที่
มีจุดมุ่งหมายมายังเมืองซาน 
ฟรานซิสโก ท าสถิติเป็นสะพานแขวนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเส้นทางสู่อ่าวซานฟรานซิสโกและเชื่อม
ระหว่างซานฟรานฯ กับ มาริน เคาท์ตี ใช้งบประมาณในการสร้าง 35 ล้านดอลลาร์สหัฐ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 
มกราคม 1933 อันเป็นช่วงสมัยของประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี. รูสเวลต์ มี โจเซฟ สเตราส์ เป็นวิศวกร ฝากฝีมือ
บันทึกไว้บนสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสีแดงอมส้มตามสีสัญลักษณ์สีของเมืองซานฟรานฯ ที่จะเปล่งแสง
สะท้อนเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบ ความงามทางด้านวิศวกรรมได้รับการยกย่องจากสมาคมวิศวกรพลเรือน
อเมริกันให้เป็นหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกจนท าให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกแห่งนี้ 
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น าท่าน ผ่านชม ถนนลอมบาร์ด (Lombard Street) เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าคดเคี้ยวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่
ระหว่าง Jones Street และ Hyde Street มีลักษณะเป็นถนนที่คดเคี้ยวแบบโค้งหักศอกอยู่บนเนินชัน มี
ทั้งหมด 8 โค้ง เป็นโค้งช่วงสั้นๆ และแคบมาก การเดินรถจะเดินรถทางเดียว จากบนเนินเขาลงสู่ด้านล่าง รอบ
ข้างของถนนเส้นนี้จะเป็นบ้านเรือนอันสวยหรูสไตล์วิคตอเรียน มีการประดับประดาถนนด้วยต้นไม้และดอกไม้
สวยงามตามฤดูกาล โดยด้านบนสุดของถนนเส้นนี้จะสามารถมองเห็นวิวของอ่าวซาน ฟรานซิสโก สะพานเบย์  
และ คอย์น ทาวเวอร์ ได้อย่างสวยงาม 
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น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพียร์ 39 (Pier 39) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานฯ อยู่ตรง
กลางระหว่าง สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย์ (Bay Bridge) เนื่องด้วยเมือง
ซานฟรานฯเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตจึงมีท่าเรือเพ่ือขนส่งสินค้ามากมายโดยมีตัวเลข
ก ากับตั้งแต ่Pier 1 ไปเรื่อยๆ แต่ด้วยเหตุผลที่ท่าเรือเพียร์ 39 แห่งนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
มากที่สุด อาจเป็นเพราะอยู่ในท าเลที่ตั้งที่สวยงามเหมาะสม ท าให้ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้ง และ ร้านอาหารต่างๆ
มากมาย  
น าท่าน ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Cruise) ผ่านชม ความยิ่งใหญ่และสวยงามของ 
สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) จากมุมใกล้ และ มุมไกล ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz 
Island) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต ตั้งอยู่กลางทะเลบริเวณริมอ่าวซานฟรานฯ ใกล้กันจะเป็น 
ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) หรือรู้จักกันในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าว
ซานฟรานซิสโก และ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ที่นี่จึงมีร้านอาหารทะเลสดๆไว้รอต้อนรับ
นักท่องเที่ยวมากมาย ** รอบของการเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ 
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุก
กรณี เนื่องจากเป็นการช่าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วท้ังหมด ** 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 
น าท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

23.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  โดยสายการบิน 
Philippine Airlines เที่ยวบินที่ PR105 

** ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
วันที่แปด  ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์   
             (-/-/-) 

** เดินทางข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากลโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
วันทีเ่ก้า ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ

ภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                    
              (-/-/-) 

04.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ 

09.45 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Philippine 
Airlines เที่ยวบินที่ PR730 

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 
ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม่
เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่
เกิน 12 ปี) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั๋ว 

14 - 22 ตุลาคม 2562 
(14 ต.ค. วันหยุดชดเชย / 
23 ต.ค. วันปิยมหาราช) 

15OCT PR741 BKK-MNL 
01.30-05.45 
15OCT PR112 MNL-LAX 
11.25-10.00 
20OCT PR105 SFO-MNL 
23.00-04.00+2 
22OCT PR730 MNL-BKK 
09.45-12.05 

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

11- 19 พฤศจิกายน 
2562 

12NOV PR741 BKK-MNL 
01.30-05.45 

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

02 - 10 ธันวาคม 2562 
(05 ธ.ค. วันคล้ายวัน

เฉลิมฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. วัน
รัฐธรรมนูญ) 

03DEC PR741 BKK-MNL 
01.30-05.45 
03DEC PR112 MNL-LAX 
11.25-10.00 
08DEC PR105 SFO-MNL 
23.00-04.00+2 
08DEC PR730 MNL-BKK 
09.45-12.05 

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

 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

 
** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท ** 

กรณีผู้เดินทางท่ียังไม่มีวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ่มด่าเนินกระบวนการขอวีซ่าทันที ท่ีท่านช่าระเงิน
มัดจ่า พร้อม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าฯ โดยไม่จ่าเป็นต้องรอให้คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง (มียอดจองถึง 10 
ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออกเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียม และ 
ค่าบริการยื่นวีซ่าให้กับท่านได้ทุกกรณี ตัวอย่างเช่น ท่านจอง และ ช่าระเงินเรียบร้อย ทางบริษัทด่าเนินการขอวีซ่าให้ท่าน

สัมภาษณ์และได้รับวีซ่าเรียบร้อย แต่คณะนั้นๆมียอดจองไม่ถึง 10 ท่าน คณะจะไม่สามารถออกเดินทางได้ ท่านสามารถใช้วี
ซ่าเดินทางในช่วงเวลาอื่น หรือ คณะอ่ืน ที่ท่านต้องการได้ เพราะส่วนใหญ่ ท่านที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะ
ได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี (แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทจะไม่สามารถยืนยันว่าท่านจะได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี หรือไม่แต่ประการใด ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียว โดยสิทธิขาด) กรณีที่ท่านไม่ได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่าน ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 
 

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

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท่าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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** ส่าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ่าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ่านวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ่านวน
ที่ก่าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้

คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 
 

** กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก่าหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไม่
ว่ามื้อใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเติมขณะม้ืออาหาร เนื่องจาก

ร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจ่ากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าวผัด 
และ บะหม่ีกึ่งส่าเร็จรูป เท่านั้น กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะสั่งเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทางจะต้องช่าระค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยตนเอง **  
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)  
กรณีต้องการ Upgrade เป็น ที่นั่งพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) จ าเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่
แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง สิ่งส าคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งว่าคณะคอนเฟิร์มออกเดินทางหรือไม่ 
 ค่าภาษีน้ ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Philippine Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ าหนักแต่ละชิ้นไม่เกิน 23 กก.  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก  3 ท่าน 
Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน  
 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
(กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 
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 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 50 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค่านวนเป็นเงินไทย
ประมาณ 1,750 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้
ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ช่าระพร้อมเงินมัดจ่า) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การช่าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท่าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วัน พร้อมช่าระเงินมัดจ่า ท่านละ 30,000 

บาท ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 38,000 
บาท (กรณีมีวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ช่าระเฉพาะเงินมัดจ่า 30,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท า
จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยัง
ไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและ
ท าจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป 
เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุ กพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษ
จ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 31 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ท าให้ทาง
บริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 31 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง 
ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามใน
เอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีร ายชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
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2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่า
วันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

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

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

2.4 กรณีที่ท่านให้ทางบริษัทด าเนินการขอวีซ่า และได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว แม้จะอยู่ในระยะเวลาที่สามารถยกเลิกได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้กับท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ทุกกรณี กล่าวคือ กรณี
ได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เนื่องจากทุกท่านที่ให้ทางบริษัทด าเนินการขอวีซ่า 
ทางบริษัทได้แนบรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของบริษัทให้กับทุกท่าน เปรียมเสมือนการยืนยันกับทางสถานทูต ว่าท่านจะ
เดินทางกับเราจริง 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้
ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัท
ก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

ข้อมูลส่าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ที่ท่านควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักแบบห้อง

คู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ 
อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ 
กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง 
(Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดข้ึนจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 
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2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มีลักษณะเป็นเตียงใหญ่ 2  
เตียง (2 Queen Bed) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียง (2 Queen 
Bed) เช่นกัน ไม่มีเตียงเสริมด้วยเงื่อนไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรม
จะติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และ ถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจ าเป็นต้อ งช าระ
ค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา (USD.) ต่อครั้ง 

 
ข้อมูลส่าคัญเกี่ยวกับ การยื่นค่าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ท่านควรทราบ 
1. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จ าเป็นต้องด าเนินการตรงกับสถานทูตอเมริกาประจ าประเทศไทย เท่านั้น (ยัง

ไม่ผ่านตัวแทนรับยื่น) โดยสถานทูตมีที่ เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านต้องการยื่นและสัมภาษณ์ที่ใด ให้แจ้งตั้งแต่ขั้นตอนการ
จองทัวร์ กรณีด าเนินการแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องช าระค่าธรรมเนี ยมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
ประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกครั้ง 

2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปิดให้ผู้สมัครที่ยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวสัมภาษณ์ช่วงเวลาเช้า 7.00 น.-10.00 น. เท่านั้น สถานทูต
ไม่เปิดสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวช่วงเวลาบ่าย กรณีที่ท่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวัน และ เวลาใดบ้าง กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ 
ตั้งแต่ข้ันตอนการจองทัวร์ (ผู้สมัครทุกท่านจ าเป็นต้องมาแสดงตนที่สถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี) 

3. ส าหรับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะต้องแยก ยื่นเอกสาร 
และ สัมภาษณ์ เป็นครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น และสถานทูตจะพิจารณาวีซ่าให้เป็น
รายบุคคล 

4. กรณีท่ีท่านต้องการยื่นวีซ่าเร็วที่สุด และคณะยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง (ยังมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) สามารถท าได้โดยให้
ท่านช าระเงินมัดจ า พร้อมค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอร์มกรอกเพ่ือขอยื่นวีซ่า
ท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ส าเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก แจ้งช่วงวัน เวลา ที่ท่านสะดวกไปสัมภาษณ์กับทาง
เจ้าหน้าที่ หลังจากช าระเงินประมาณ 10 วันท าการ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าจะติอต่อกลับเพ่ือให้ท่านเลือกคิวนัดหมายตามวัน 
และ เวลาที่ท่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง ไม่สามารถออกเดินทางได้ (ยังมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) ทาง
บริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาให้ท่านได้  ไม่
ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าท่านจะได้รับอนุมัติวีซ่าอายุเท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจองคณะเดินทางวันที่ 1 -9 ต.ค. และท่านยืนยัน
จะยื่นวีซ่าก่อนคณะคอนเฟิร์ม แต่เมื่อถึงก าหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดินทางได้ และท่านได้รับอนุมัติวีซ่า
เพียง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช่ 10 ปี) นั่นหมายถึงท่านจ าเป็นต้องขอวีซ่าใหม่ และ มีค่าใช้จ่ายใหม่อีกครั้ง เป็นต้น  

5. กรณีผู้เดินทางที่ยังไม่มีวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ่มด าเนินกระบวนการขอวีซ่าทันที ที่ท่านช าระ
เงินมัดจ า พร้อม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าฯ โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง (มียอดจองถึง 
10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออกเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียม 
และ ค่าบริการยื่นวีซ่าให้กับท่านได้ทุกกรณี ตัวอย่างเช่น ท่านจอง และ ช าระเงินเรียบร้อย ทางบริษัทด าเนินการขอวีซ่าให้
ท่านสัมภาษณ์และได้รับวีซ่าเรียบร้อย แต่คณะนั้นๆมียอดจองไม่ถึง 10 ท่าน คณะจะไม่สามารถออกเดินทางได้ ท่านสามารถ
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ใช้วีซ่าเดินทางในช่วงเวลาอ่ืน หรือ คณะอ่ืน ที่ท่านต้องการได้ เพราะส่วนใหญ่ ท่านที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 
จะได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี (แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทจะไม่สามารถยืนยันว่าท่านจะได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี หรือไม่แต่ประการใด ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียว โดยสิทธิขาด) กรณีที่ท่านไม่ได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่าน ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 

6. การอนุมัติวีซ่าไม่สามารถการันตีได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น โดยสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคล ไม่
สามารถยืนยันได้ว่าทุกท่านจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี  

7. กรณีต้องการเลื่อนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า เนื่องจากติดธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถท าได้ 1 ครั้ง และ ต้องด าเนินการก่อนถึง
วันนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่จะมาถึง 5 วันท าการ เท่านั้น นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านจ าเป็นต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกครั้ง 

8. หลังจากสัมภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแล้ว สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสือเดินทางของท่านไว้ที่สถานทูตประมาณ 7 วัน ท าการ 
และส่งกลับคืนให้ท่านทางไปรษณีย์ ดังนั้น ท่านจ าเป็นต้องกรอกที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน เพราะหากที่อยู่ไม่ชัดเจนเล่มหนังสือ
เดินทางที่สถานทูตส่งคืนท่าน อาจต้องถูกส่งกลับเข้าไปยังสถานทูตตามเดิม และจ าเป็นจะต้องส่งอีเมล (เท่านั้น ไม่มีบริการ
โทรศัพท์ติดต่อ) แจ้งความประสงค์ และ ยืนยันตัวตนต่อสถานทูตซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด 30 วันท าการเป็นอย่าง
น้อย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาให้เข้าไปรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตัวผู้สมัครเองอีกครั้งทางอีเมล 

9. กรณีที่ผู้สมัครต้องการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ หรือ จ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง ระหว่างขั้นตอนการ
พิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานส าคัญที่ยืนยันได้ว่าท่านจ าเป็นจะต้องใช้หนังสือเดินทางจริงๆ 
ให้ทางสถานทูตพิจารณาในวันสัมภาษณ์ทันทีเท่านั้น หากยื่นไปแล้ว และ ออกมาจากสถานทูตแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเล่ม
หนังสือเดินทางกระทันหันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น  

10. ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาให้ส าหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย วีซ่ามี
อายุ 10 ปี (แต่สามารถพ านักได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตามด่านตรวจคนเข้าเมืองก าหนดเท่านั้น ไม่เกิน 3 หรือ 6 เดือน) 
แต่ตั้งแต่ มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพิจารณาอายุวีซ่าให้เป็นรายบุคคล ไม่สามารถยืนยัน
ได้ว่าจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจได้พอดีระยะเวลาช่วงที่ต้องการจะเดินทางก็เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
สถานทูตเท่านั้น 

11. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะต้อง
เตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพ านักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทาง
ให้ครอบคลุมวันที่ท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพ่ือใช้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบตามเงื่อนไข ด้วยตนเองทุกกรณีไม่
ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ โดยท่านจ าเป็นจะต้อง
ยอมรับเงื่อนไข และ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพ่ือยื่นขอ
วีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกทั้งหมด  

12. กรณีที่ท่านให้ทางบริษัทด าเนินการขอวีซ่า และได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว แม้จะอยู่ในระยะเวลาที่สามารถยกเลิกได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้กับท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ทุกกรณี  กล่าวคือ กรณี
ได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เนื่องจากทุกท่านที่ให้ทางบริษัทด าเนินการขอวีซ่า 



  
 

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 
 

ทางบริษัทได้แนบรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของบริษัทให้กับทุกท่าน เปรียมเสมือนการยืนยันกับสถานทูต ว่าท่านจะ
เดินทางกับเราจริง 
 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย  (ต้นทาง) ขาออก และ 
ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ 
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ 
หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์
ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่
เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่
ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
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สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝา ก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง 
ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการ
ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบาง
กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม 

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่
หนึ่ง) ท่านจ าเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่าน
ถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจ าเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลา
นั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็
ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ 
สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด 

 
การเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพื่อ ขอคิว สัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 

- กรอกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทางบริษัทส่งให้ ให้ละเอียด
ครบถ้วน เขียน หรือ พิมพ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ 
- ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า 
ส่าหรับประทับวีซ่า 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (หน้าเลขท่ีบ้าน และ หน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง) 
- ส าเนาหน้าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกประเภท (ถ้าเคยมี) 
- ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหย่า  (ถ้ามี) 
- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 
เตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งส าเนา หรือ สแกนส่งมาที่บริษัท ไม่จ าเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงมา 

 
การเตรียมเอกสารเพื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครทุกท่าน จ่าเป็นต้องไปแสดงตนที่สถานทูต 
เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี ตามวัน เวลาที่สถานทูตนัดหมายเท่านั้น และ โปรด

แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  
โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงท้ังหมด ไม่จ่าเป็นต้องถ่ายส่าเนา  

เพื่อแสดงกับสถานทูตในวันสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 
และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า ส่าหรับประทับวีซ่า (กรณที่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้เตรียมมาแสดงด้วย) 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ขนาดเท่ากันทุกด้าน เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เน้นใบหน้า จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้อง
เป็นพื้นสีขาวเท่านั้น  
ข้อก่าหนดเบื้องต้นของรูปถ่าย ท้ังนี้อยู่ที่ดุลยพนิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเท่านั้น 
- ห้ามสวมแว่นสายตา 
- ห้ามสวมเครื่องประดับ 
- รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
- ไม่เป็นรูปเดียวกันกับวีซ่าที่เคยได้รับแม้จะยังไม่เกิน 6 เดือน ก็ตาม จ าเป็นต้องถ่ายใหม่ 
- ห้ามถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ไม่สามารถใช้ได้ 

3. บัตรประชาชน  
4. ทะเบียนบ้าน 
5. ทะเบียนสมรส กรณีเพศหญิง หากมีหลักฐานการเปลี่ยนค่าน่าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบเอกสารใบส่าคัญมาด้วย 
6. ทะเบียนหย่า กรณีเพศหญิง หากหย่าและหากมีการใช้ค่าน่าหน้าเป็น ...นางสาว... ต้องแนบเอกสารใบส่าคัญมาด้วย 
7. ใบมรณะบัตร สามี/ภรรยา เพื่อยืนยันสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวิตแล้ว 
8. สูติบัตร กรณีเด็กมีอายุต่่ากว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ  
9. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ ไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้  

- เด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี เดินทางกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บิดา หรือ มารดา ให้ บิดา และ มารดา ขอ หนังสือยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอที่พ านักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุ
ชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว บิดา และ มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  
- เด็กอายุต่่ากว่า 18 ป ีเดินทางกับบิดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อ าเภอที่พ านักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว มารดา ลง
นามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  
- เด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี เดินทางกับมารดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อ าเภอที่พ านักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว บิดา ลงนาม
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่  
- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จ าเป็นต้องมีหลักฐานการรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การ
ปกครองของผู้นั้น เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก บันทึกสลักหลักใบหย่า  
- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อ่ืน จ าเป็นต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรอง
บุตรบุญธรรม 

โดยในวันสัมภาษณ์ บิดา และ มารดา จะต้องเข้าสัมภาษณ์พร้อมเด็กด้วยทุกกรณี 
10. หลักฐานการท างาน จดหมายรับรองการท่างานจากบริษัท หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
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- จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ หัวจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จ าเป็นต้องระบุสถานทูต / ประเทศ 
และพีเรียดวันที่จะเดินทาง) แค่ยืนยันต าแหน่งงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเริ่มงานเท่านั้น หากต้องการระบุ จะต้อง
ระบุให้ถูกต้อง) 

โดยหลักฐานการท่างาน จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ย่ืนวีซ่า 
- กรณผีู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ เป็นชื่อผู้เดินทาง จะต้อง
ออกมาแล้วอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า เป็นชื่อผู้เดินทาง 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ใช้บัตรข้าราชการบ่านาญ หรือ จดหมายค่าสั่งเกษียณอายุราชการ 
- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา ระบุยืนยันสถานะว่าเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา 
จริง และ ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ (Saving) โดยควรมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ไม่
ต่ ากว่า 1 แสนบาท โดย ใช้สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) เตรียมไปในวันสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ
บัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านจ าเป็นต้องเตรียมบัญชีออมทรัพย์ (Saving) เป็นหลักเท่านั้น  
สามารถใช้ สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) ได้หากมีรายการ การท ารายการย้อนหลังไป 6 เดือน 
ทุกเดือน หากข้ามเดือนใดเดือนหนึ่งไปในสมุด หรือมีรายการไม่ครบเนื่องจากไม่ได้อัพเดทนาน จ าเป็นต้องขอ สเตทเม้น 
(Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน   

12. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จ าเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุว่า 
“สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และกรมธรรม์ประกันสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
ส าหรับผู้สูงอายุในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต
ฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว ซึ่งอาจจะท าให้
เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัท ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในส่วนนี้ และโปรดปฏิบัติตาม เพื่อการขอวีซ่าในครั้ง
ต่อไป 

14. การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม
และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ จ าเป็นต้องช าระค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง  
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หลังเข้ารับการสัมภาษณ์โดยประมาณ 7-15 วันท่าการ  
หนังสือเดินทางของท่าน จะถูกส่งคืนมาที่บ้านท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่กรอกในแบบฟอร์มไว้ 

 
 
 
     ตัวอย่างรูปถ่ายเพื่อยื่นขอวีซ่า U.S.A. 
 
 
 

  
สถานที่ตั้ง สถานทูต อเมริกา กรุงเทพฯ ประจ่าประเทศไทย 

ตั้งอยู่ ถนนวิทยุ ฝ่ังเดียวกับโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 
ลงรถไฟฟ้า BTS สถานี เพลินจิต ทางออกที่ 2 เดินทางเชื่อมเข้าสู่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เพื่อเข้าสู่ถนนวิทยุ เดิน

ผ่านโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถึงสะพานลอย สถานทูตจะอยู่
หน้าสะพานลอยแรก 
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กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของสถานฑูตอเมริกา 
ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานทูตอเมริกาเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า  

หากท่านน่าสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ติดตัวมาด้วย 
• อุปกรณ์ท่ีใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่ดิจิตอล เพจเจอร์ กล้อง เทปเสียง/
วิดีโอเทป แผ่นซีดี MP3 แผ่นดิสก์ แล็บท็อป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 
• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค์ 
• กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครสามารถถือ
กระเป๋าใสใส่เอกสารที่จ าเป็นส าหรับการสัมภาษณ์วีซ่าได้เท่านั้น 
• อาหารทุกประเภท (มีจุดจ าหน่ายกาแฟพร้อมอาหารว่างด้านในสถานทูต) 
• ซองจดหมายหรือหีบห่อที่มีการปิดผนึก 
• บุหรี่ / ซิการ์ / กล่องไม้ขีดไฟ / ไฟแช็ก 
• ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ 
• อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 
รายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีสิ่งของอ่ืนๆที่ห้ามน าเข้าสถานทูตอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องที่ได้รับอนุญาตแล้ว สถานทูตอเมริกาจะไม่รับฝากสิ่งของ
ต้องห้ามใดๆตามรายการข้างต้น ท่านจะต้องด าเนินการจัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นด้วยวิธีอ่ืนก่อนเข้าไปในสถานทูต 
 
ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามข้ันตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถ
ฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะ
ไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดข้ึนกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว้ หากน าสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย 
 
ค่าแนะน่า 
เอกสารที่ท่านต้องยื่นในวันสัมภาษณ์มีดังนี้  
1. ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์  
2. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160  
3. หนังสือเดินทางทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มเดิมทั้งหมดที่ท่านเคยมี 
4. รูปถ่ายส าหรับท าวีซ่าขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พ้ืนหลังสีขาว  
5. โดยเฉพาะท่านที่สมัครวีซ่าประเภท B1/B2 วีซ่า ท่านควรจะเตรียมหลักฐานการเงินส าหรับการเดินทางของท่านมาด้วย 
6. ท่านควรจะสามารถอธิบายได้ถึงแผนการของท่านในช่วงเวลาที่ท่านพ านักในสหรัฐฯและหลังจากท่ีท่านเดินทางกลับสู่ประเทศ

ไทยแล้ว 
7. ผู้สมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านั้น 
 
 


