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วันที ่1 
 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส (อเมริกาตะวันตก) - เทีย่ว
ลอสแองเจลิส - เบเวอร่ีฮิลล ์- ไชนีสเธียรเ์ตอร ์- อนาไฮม ์

 

04.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M สายการบินคาเธ่ย์
แปซิฟิก แอรเ์วย ์เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 06.35 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX616 
10.25 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
12.55 น. ออกเดินทางสูเ่มืองลอสแองเจลิส ประทศสหรฐัอเมรกิา โดยเที่ยวบินที่ CX884 
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล** 
10.50 น. ถึงสนามบินลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือรูจ้กัในชื่อ แอล เอ (LA) ตัง้อยู่ใน

มลรฐัแคลิฟอรเ์นีย ทางตะวนัตกของสหรฐัอเมริกา ติดมหาสมทุรแปซิฟิก เป็น
เมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สดุอนัดบั 2 ในสหรฐัอเมรกิา และเป็นหนึ่งใน
ศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง ผา่นการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร (เวลาที่กรุงเทพจะเรว็กว่าลอสแองเจลิส 14 ชั่วโมง) รถปรบั
อากาศน าท่านเดินทางสูน่ครลอสแองเจลีส 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมนครลอสแองเจลีส หรือเรียกสัน้ๆว่า “แอลเอ” ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่

มีการปะปนของวฒันธรรมมากที่สดุในโลก ภมูิประเทศที่มีภเูขาลอ้ม รอบตลอด
แนวชายฝ่ัง ท าใหอ้ากาศอบอุ่นสบาย มีแหลง่ท่องเที่ยวระดบัโลกหลายแห่ง และ
ยงัเป็นปลายทางของถนนสายประวตัิศาสตร ์ รูท 66 (Route 66) ย่านไฮโซเขตโร
ดีไอไดรฟ์ ย่านเบเวอรี่ ฮิลลส์ (Beverly Hills) ไลฟ์สไตลลข์องสงัคมชัน้สงู ถนน
ฮอลลีวดู (Hollywood) สถานที่อนัมีชื่อเสียงทางดา้นอตุสาหกรรมภาพยนตร ์ชม
ฮอลลีวดู วอลก์ ออฟ เฟรม ที่ดาราดงัแห่งฮอลลีวดู ไดป้ระทบัรอยมือและ
รอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนนแห่งนี ้และดา้นหนา้ของไชนสีเธียรเ์ตอร ์เขา้สูย่่านแอลเอ
ดาวนท์าวน ์4 ถนน Olvera ซึ่งเป็นย่านประวตัิศาสตรข์องแอลเอ และชื่อเมืองนีก้็
ไดช้ื่อมาจากโบสถเ์ก่าแก่ในย่านนี ้The Cathedral of Our Lady of The Angels 
แถบนีม้ีรา้นอาหารเม็กซิกนัดี ๆ หลายรา้นรวมทัง้รา้นเคา้รา้นเล็ก ๆ มากมายอีก
ดว้ย    

 

 
 

 
 

 
 รถปรบัอากาศน าท่านเดินทางสูเ่ขตอนาไฮม ์เขา้สูท่ี่พกั  
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE ****หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(พกั 3 คืน) 
www.sheratongarden 

grove.com  
วันที ่2 
 ดิสนียแ์ลนด ์รีสอรท์ - อนาไฮม ์  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. รถ Hotel Shuttle น าคณะสูด่สินียแ์ลนด ์รสีอรท์ สวนสนกุของวอลซ ์ดิสนีย(์Walt 

E. Disney) แห่งแรกที่ตอ้งการใหค้รอบครวัไดส้นกุสนานรว่มกนั เปิดใหบ้รกิาร
ตัง้แต่วนัที่ 17 กรกฎาคม 1955 ในรูปแบบของ “ดินแดนแห่งเทพนิยายในฝัน” 
บนเนือ้ที่กว่า 400 ไร ่ สวนสนกุแห่งนีย้งัคงครองความนิยมเป็นอนัดบั 1 ใน
ทัง้หมด 5 แห่งทั่วโลก ตั๋ว one day pass ที่จะท าใหท้่านสนกุสนานไปอย่างไม่รู ้
เบื่อภายในธีมปารค์ที่แบ่งออกเป็น 5 สว่น คือ 
Main Street USA ถนนสายหลกัของเมืองในศตวรรษก่อน จ าลองสถานที่ในวยั
เด็กที่เขาอาศยัอยู่ในมิสซูรี่ ความสขุในวยัเยาวข์องวอลซ์ ถูกถ่ายทอดออก มา
ตลอดเสน้ทางของถนนสายหลกัแห่งนี ้
1. Adventureland ตน้แบบแห่งความแปลกในดินแดนอนัไกลโพน้ของโลก ป่า
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ในจินตนาการของวอลซ์ผสมผสานกบัเอเชีย และอฟัรกิา และไม่ควรกบั
เครื่องเลน่ Indiana Jones™ Adventure / Pirates of the Caribbean 

2. Frontierland ยอ้นเรื่องราวการบกุเบิกดินแดนอเมรกิา วอลซภ์าคภมูิใจใน
ประวตัิศาสตรข์องชาติ ซึ่งเป็นรูปเป็นรา่งขึน้มาไดจ้ากพลงัแห่งการบกุเบิก
ของบรรพบรุุษ การผจญภยัที่ไดอ้อกแบบขึน้นีจ้ะท าใหค้ณุรูส้กึมีชีวิตชีวา 
Big Thunder Mountain Railroad  

3. Critter Country  โดดเด่นดว้ยเครื่องเลน่ Splash Mountain / Haunted 
Mansion 

4. Fantasyland สสีนัและบรรยากาศของความครวัที่แสนอบอุ่น ในเมืองที่มีแต่
โลกแห่งความสวยงาม "it's a small world" / Mickey's House and Meet 
Mickey 

5. Tomorrowland ดินแดนในจนิตนาการ โลกแห่งอนาคตที่วอลซ์ผสมผสานให้
กลมกลืนกบัมนษุยชาติ ชมความล า้ยคุของเทคโนโลยีCaptain EO / Space 
Mountain / Star Tours - The Adventures Continue 

 

 
 

 

 **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าของท่าน จึงไม่มีบรกิารอาหารกลางวนั** 
18.00 น. รถ Hotel Shuttle รอรบัท่านแลว้เดินทางสูภ่ตัตาคาร 
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE ****หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(พกั 3 คืน) 
www.sheratongarden 

grove.com  
วันที ่3 
 ยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ - อนาไฮม ์  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม buffet 
08.30 น. น าคณะเขา้สูย่นูิเวอรแ์ซล สตดูิโอ (Universal Studios) สถานที่จ  าลองฉากหนงั 

และบางเรื่องที่ใชถ้่ายท าจรงิตา่ง ๆ มากมาย ที่เม่ือเขา้ไปสมัผสัแลว้คณุจะรูส้กึ
ว่า ไดร้ว่มอยู่ในฉากเดียวกบัเหลา่บรรดาซุปเปอรส์ตารด์งัจากฮอลลีวดู 
Studio Tour ไม่ควรพลาดกบัการชมเบือ้งหลงัการถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดงั บน
เนือ้ที่กว่า 10 ไรใ่น 13 โซนเช่น King Kong 360 3-D แต่ละโซนไดร้บัการ
ออกแบบโดยผูก้  ากบัชื่อดงั สตีเฟ่น สปีลเบอรก์ นอกจากนีย้งัมีโซนเครื่องเลน่ที่
เรา้ใจรอคณุไปสมัผสัอาทิ Transformers™: The Ride-3D / Revenge of the 
Mummy℠ – The Ride / Shrek 4-D™ / Jurassic Park® - The Ride / 
WaterWorld® ที่จะสรา้งความประทบัใจใหก้บัท่าน 
**เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าของท่าน จึงไม่มีบรกิารอาหารกลางวนั** 

 

 
 

 
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE ****หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(พกั 3 คืน) 
www.sheratongarden 

grove.com  
วันที ่4 
 อนาไฮม ์- บารส์โตว ์- ลาสเวกัส - พรีเมียมเอ๊าทเ์ล็ท ลาสเวกัส  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองลาสเวกสั (รฐัเนวาดา้) ระหว่างเสน้ทางผ่านเมืองบารส์โตว ์

(Barstow) ในเขตปกครองซานเบอรน์ารด์ิโน (San Bernardino County) ซึ่งอยู่
ห่างจากแอลเอประมาณ 130 ไมล ์หรือใชเ้วลาประมาณ 2-2 ½   ชั่วโมง 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางต่อผ่านเมืองเบเคอร ์ (Baker) ซึ่งเป็นประตสููห่มู่บา้นแห่งความตาย 

(Death Valley) ในเขตอทุยานทะเลทรายโมฮาวี และที่เมืองเบเคอรน์ีเ้อง จะมี
เครื่องวดัอณุหภมูิ (Thermometer) ที่ใหญ่ที่สดุในโลกติดตัง้อยู่ เป็นที่ระลกึถึง
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อณุหภมูิสงูสดุที่ 134 องศาฟาเรนไฮต ์หรือ 56.67 องศาเซลเซียส ซึ่งเคยวดัไดใ้น
ประเทศสหรฐัอเมรกิาที่หมู่บา้นแห่งความตายเม่ือ ค.ศ. 1913 จนเขา้สูล่าสเวกสั 
นครที่ไม่เคยหลบั น าคณะไปชอ้ปปิ้งที่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS ที่มี
รา้นคา้สินคา้ชัน้น าของอเมรกิากว่า 150 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้หาอย่างจใุจ 

 

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม MONTE CARLO RESORT AND CASINO ****หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั (พกั 2 คนื) 
www.montecarlo.com 

 ท่องราตรีลาสเวกสั Strip เขตย่านใจกลางเมืองแหลง่รวมความบนัเทิงและ
คาสิโน แสงสีเสียงของยามค ่าคืนบ่งบอกถึงการเริ่มตน้แห่งวนั ณ เมืองนี ้บนถนน
เสน้นีม้ีความบนัเทิงมากมายหลายสิ่งใหท้่านไดช้ม อาทิ น า้พเุตน้ร  า หนา้โรงแรม
เบลลาจิโอ, บรรยากาศของเวนิส เมืองโรแมนติก ของโรงแรมเวเนเชียน, โชว์
ภเูขาไฟระเบิด ที่โรงแรมมิราจ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินตลอดค ่าคืน  

วันที ่5 
 

ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน (West Rim) - สกายวอลค์ - 
เข่ือนฮูเวอร ์

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สูอ่ทุยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน (West Rim) ที่

เปิดรบันกัท่องเที่ยวตลอดทัง้ปี เสน่หด์งึดดูผูท้ี่หลงใหลในการผจญภยั หบุผาของ
แกรนดแ์คนยอนทอดตวัสู่เบือ้งลา่งกว่า 2,000 เมตรเหนือแมน่ า้โคโลราโด เขา้สู ่
Visitor Centre ของชาวอินเดียแดงเผ่าวอลเออไพ (Hualapai) ชนพืน้เมืองที่
อาศยัอยู่ในเขตนีม้านานนบัศตวรรษ การเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเวสตร์มิ 
อยู่ในการบรหิารจดัการโดยศนูยบ์รกิารนกัท่องเที่ยววอลเออไพ โดยจดับรกิารรถ
รบั-สง่แบบ hop on hop off โดยท่านสามารถชมวิวทิวทศันข์องหบุผาแกรนด์
แคนยอนไดจ้ากจดุชมวิว Eagle Point, Guano Point และ Hualapai Ranch ที่
จ  าลองถึงบา้นเรือนและความเป็นอยู่ในยคุอดีต ไฮไลทข์องการชมแกรนดแ์คน
ยอนคือ การเดินบน “สกายวอลก์” (Skywalk) สิ่ง ก่อสรา้งที่มนษุยส์รา้งขึน้ได้
อย่างน่าทึ่ง ทางเดินกระจกรูปรา่งคลา้ยเกือกมา้ยื่นออกมาจากขอบผาไป
ประมาณ 21 เมตร เสมือนการเดินบนอากาศดว้ยระดบัความสงูกว่า 1,450 
เมตร อีกหนึ่งความประทบัใจและประสบการณเ์พียงแห่งเดียวในแกรนดแ์คน
ยอนนี ้ 

 

 
 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบปิคนิก ในเขตอทุยานฯ Local 
 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางกลบัสูน่ครลาสเวกสั ระหว่างเสน้ทางแวะชม

ทศันียภาพเหนือเขื่อนฮเูวอร ์ เขื่อนยกัษค์อนกรีตขนาดใหญ่กัน้แม่น า้โคโลราโด 
โดยมจีดุประสงคเ์พื่อปอ้งกนัอทุกภยั, กกัน า้ไวใ้ชใ้นการกสิกรรม, สงวนพนัธป์ลา 
และสรา้งกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงัน า้  สรา้งเสรจ็ในปีค.ศ. 1935 ในขณะนัน้เป็น
เขื่อนโครงสรา้งคอนกรีตขนาดที่ใหญ่ที่สดุในโลก ปัจจบุนัเขื่อนฮเูวอรผ์ลิตไฟฟ้า
ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 34 ของโลกนอกจากนีผ้ลจากการสรา้งเขื่อน ท าใหเ้กิด
ทะเลสาบฝีมือมนษุย ์คือ ทะเลสาบมีด้ (Lake Mead)  

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม MONTE CARLO RESORT AND CASINO ****หรือเทียบเท่าใน www.montecarlo.com 

http://www.montecarlo.com/
http://www.montecarlo.com/
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ระดบัเดียวกนั (พกั 2 คนื) 
วันที ่6 
 ลาสเวกัส - บินสู่ซานฟรานซิสโก - ช้อปป้ิงย่านยูเนียนสแควร ์  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางสูส่นามบินนครลาสเวกสั  
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูน่ครซานฟรานซิสโก 
 ถึงนครซานฟรานซสิโก รอรอรบัคณะแลว้เดินทางสูภ่ตัตาคาร 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย เดินเที่ยวชิลล์ๆ ชมเมือง ซานฟรานซิสโก เป็นเมืองที่ไดช้ื่อว่า ”โรแมนติกซิตี”้ เป็น

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอนัดบัตน้ ๆ ที่มนีกัท่องเที่ยวมากที่สดุในโลก นอกจากนี ้
ยงัไดช้ื่อว่าเป็นแหลง่ชอ้ปปิ้งที่ดีที่สดุแห่งหนึ่งในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่มี
นกัท่องเที่ยวและนกัชอ้ปตวัจรงินิยมมาซานฟรานซิสโก Union Square แหลง่ช้
อปปิ้งที่มีสินคา้แบรนดด์งัจากทั่วทกุมมุโลก และสนิคา้ของ USA หา้ง 
สรรพสินคา้ Macy’s สวรรคข์องนกัชอ้ปที่ไม่ควรพลาด หรือทา่นสามารถเลือกใช้
บรกิารของ Cable Cars ที่เปิดใหบ้รกิารมานานนบัรอ้ยปี เที่ยวชมเมือง บน
เสน้ทาง California Street ผา่นเขตการเงิน ไชน่าทาวน ์ และ Nob Hill สว่น
เสน้ทางสาย Powell-Mason และ Powell-Hyde จบเสน้ทางใกลก้บั 
Fisherman’s Wharf ไดต้ามอธัยาศยั 

 
 

 
18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม FAIRMONT SANFRANCISCO ****หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั / 

**ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ จดัโรงแรมใกลเ้คียงในกรณีติดงาน Fair** 
www.fairmontsanfrancisco.com 

วันที ่7 
 

เทีย่วซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต - ล่องเรือชมอ่าว - ฟิชเชอร์
แมนวารฟ์ – บินกลับฮ่องกง  

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมนครซานฟรานซิสโก เมืองนีไ้ดร้บัการขนานนามว่าเป็น “เมือง

วฒันธรรมผสมผสาน” เพราะแต่ละย่านจะมีเอกลกัษณท์ี่แตกต่างกนั แต่รวมเป็น
หนึ่งเดียวกนัไดอ้ย่างลงตวั น าท่านชม Golden Gate Bridge สะพานสีแดง
ทอดตวัขา้มอ่าวที่ถกูถ่ายรูปมากที่สดุในโลก จนกลายเป็นสญัลกัษณข์อง
สหรฐัอเมรกิา ใตส้ะพานคือ “ฟอรต์ พอยต”์ (Fort Point) ซึ่งเป็นปอ้มปราการ
เก่าแก่ของซานฟรานซิสโก ขึน้ชมวิวเมืองแบบพาโนรามาบนยอดเขาทวินพีค 
ผ่านย่านเดอะคาสโตร เป็นที่รูจ้กักนัว่า “Gay Capital of the World” ถา้อยาก
สมัผสัไลฟ์สไตลข์องพวกเขาเหลา่นีไ้ดท้ี่นี่ ไปชม Lombard Street เป็นถนนที่ชนั
และคดเคีย้วที่สดุในโลก 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย น าคณะลอ่งเรือชม “อ่าวซานฟรานซิสโก” ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่

ดงึดดูนกัท่องเที่ยวมากที่สดุในการเยือนเมืองนี ้ เรือแลน่ผ่านสะพานโกลเดน้เกต 
และสะพานโอ๊คแลนด ์เบยบ์รดิจ ์และเกาะอลัคาทราซ Alcatraz Island หรืออีก
ชื่อหนึ่งว่า ‘The Rock’ เป็นเกาะเล็กๆที่ตัง้อยู่ 2.4 กิโลเมตรจากฝ่ังซานฟรานซิส
โก เคยใชเ้ป็นที่คมุขงันกัโทษในปี ค.ศ. 1868-1963 แต่ปัจจบุนัเปิดเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวใหค้นเขา้ชม จากนัน้อิสระใหท้่านไดเ้ดินเลน่ย่าน Fisherman’s Wharf 
และ Pier 39 แหลง่ shopping, รา้นอาหาร, รา้น Chocolate Ghirardelli 
Square, Boudin รา้นเบเกอรีเ่ก่าแก่ใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1849 ตน้ต ารบั clam 
chowder ที่ served มาในถว้ยขนมปัง sourdough ที่ขึน้ชื่อของ San Francisco 
และนอกจากนีท้ี่นี่ยงัเป็นแหลง่ของ Dungeness crab เมนพูิเศษที่คณุไม่ควร
พลาด 

 
 

 

http://www.fairmontsanfrancisco.com/
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19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
21.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
วันที ่8 
 ซานฟารนซิสโก - ฮ่องกง - บินกลับกรุงเทพฯ   

00.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก บินสูฮ่่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX873  
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล** 
 **อยู่ในระหว่างท าการบินกลบัสูป่ระเทศไทย แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง**  
วันที ่9 
 ฮ่องกง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  

06.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
09.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX755 
11.30 น. ถึงกรุงเทพฯ 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
เนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น  

จะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดนิทางเท่านัน้) 
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ก าหนดวนัเดินทาง 
PERIOD Tour Fare 

ADL 
CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-8 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

11-19 เมษายน 2563 139,000 125,000 118,000 23,000 -25,000.- 
-20,000.- 

1-9 พฤษภาคม 2563 135,000 121,000 115,000 23,000 -24,000.- 
-19,000.- 

20-28 มิถุนายน 2563 135,000 121,000 115,000 23,000 -24,000.- 
-19,000.- 

18-26 กรกฎาคม 2563 135,000 121,000 115,000 23,000 -24,000.- 
-19,000.- 

8-16 สิงหาคม 2563  135,000 121,000 115,000 23,000 -24,000.- 
-19,000.- 

19-27 กันยายน 2563 135,000 121,000 115,000 23,000 -24,000.- 
-19,000.- 

17-25 ตุลาคม 2563 135,000 121,000 115,000 23,000 -24,000.- 
-19,000.- 

**(หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า และต๋ัวสะสมไมลไ์ม่ได้ Non Refund, Non Endorse) **ท าวีซ่า +7,500 บาทต่อท่าน 
ค่าทัวรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2560   

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐาน USA ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบใุนโปรแกรม 
15-19 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 25 ที่นั่ง  

 

20-35 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 45 ที่นั่ง 
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✓ ค่าบตัรเขา้ Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon National Park, Sky Walk, ค่าลอ่งเรือ

ชมอ่าวซานฟรานซิสโก  
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 

ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทนและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ง Triple Room ใหบ้รกิาร, และอาจมีการเปลีย่นยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดั
ประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้  

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ  
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ใน USA ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จ ี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสียชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัชิน้ละไม่เกิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

ค่าทัวรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าด าเนินการพรอ้มค่าธรรมเนียมวีซ่าดงันี ้

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 5,600 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 บาท) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัร ์
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้น

หรือที่ท่านรูจ้กัและเชื่อถือได ้ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการ
เดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 
วันนับจำกวันทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ
ลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกับทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนใน
โปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 40 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
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 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร ์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร ์
 • ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร ์
 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถ

ยื่นขอวีซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ 
และตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพิจารณาอนมุตัิ
วีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิก
พรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่
แน่ใจว่าจะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว 
ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

▪ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้้
เดินทางทราบลว่งหนา้ก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ 
การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บรษิัท เอ ดบัเบลิย ูพ ีเซอรวิ์สเซส (ประเทศไทย) ที่ระบคุวามรบัผิดชอบไว้
ในกรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากที่สดุ และ
ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่
ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้ 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสีย

ค่าใชจ้่าย  
ต๋ัวเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไป
เรียบรอ้ยแลว้ ทางสายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถ REFUND เงินไดท้กุกรณี ยกเวน้ การเสียชีวิตเท่านัน้   
ทัง้นีเ้ง่ือนไขของตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเท่านัน้ ทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป
เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเง่ือนไขได ้

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้ แต่กรณีที่บนิ

เป็นตั๋วเด่ียว หรือชัน้ธุรกิจสามารถสะสมไมลเ์ฉพาะของสายการบินไดค้ือ Asia Miles เท่านัน้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบนิเท่านัน้ **กรณีนี ้ ตั๋วสะสมไมลไ์ม่ได ้ Non Refund, Non 
Endorse** 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที่  1 กนัยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส์ว่นเพิม่ที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 

ท่าน 
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▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูิต ่า เคร่ืองปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 
หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ โปรแกรมทวัรร์วมค่าเขา้ชมถกูระบไุวใ้นคอลมัน ์ “อตัรานีร้วม” หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ ทางบรษิัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้น
เอกสารของสถานที่นัน้ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้แต่หากมีการลา่ชา้ หรือ
เหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ทางบรษิัทฯ จะ
ไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระเขา้ชมและ Reservation Fee ไปเรียบรอ้ยแลว้แลว้    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 USD / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรมั (ส  าหรบั
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่า
กว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษัิท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัภาระความ
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

▪ บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร ซึ่งความรบัผิดชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในอเมรกิา มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการยืน่วีซ่าประเทศสหรัฐอเมรกิา 
วีซ่าที่ไดร้บัการอนมุติัแลว้จะถกูสง่คืนผูส้มคัรทางไปรษณียภ์ายใน 3-4 วนัท าการ 

ระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึ่งระยะเวลาการออกวีซ่าจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละกรณี  
เนื่องจากสถานการณท์ี่แตกต่างกนัของผูส้มคัรแต่ละคนและขอ้ก าหนดเฉพาะอ่ืนๆ 

 

ตั้งแต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ที ่http://www.ustraveldocs.com/th 
ข้ันตอนใหม่ส าหรับการสมัครวีซ่าช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa)  
• เขา้ไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสรา้งบญัชีผูใ้ช ้เลือกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซ่าประเภทนัน้ๆ 

ซึ่งจะไดแ้บบฟอรม์ใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ท่านกรอก ใหพ้ิมพแ์บบฟอรม์ใบฝากเงินธนาคารนัน้ออกมา    
• น าใบฝากเงินธนาคารที่ไดม้าไปยงัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ณ สาขาตามที่ก าหนดไวเ้พื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสมคัรวีซ่า  
• กรอกแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า DS-160 ทางอินเทอรเ์น็ตที่ https://ceac.state.gov/genniv/ 
• ก าหนดนดัหมายวนัสมัภาษณท์างอินเทอรเ์น็ตที่  www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศัพทผ์่านศูนยบ์ริการที่ 02-105-

4110  
• ในการก าหนดนดัวนัสมัภาษณ ์ใหแ้จง้ที่อยู่ส  าหรบัการจดัส่งเอกสารดว้ย หากค ารอ้งขอวีซ่าของท่านไดร้บัอนุมตัิ ทางเราจะ

จดัสง่วีซ่าของท่านไปยงัที่อยู่ตามท่านระบจุะไปรบัหรือใหจ้ดัสง่ 
• กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนการขอวีซ่านีไ้ดท้ี่ www.ustraveldocs.com/th  

กรุณาปฏิบตัิตามค าแนะน าอย่างเคร่งครดั มิเช่นน้ันการสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณว์ีซ่าใน

วันทีนั่ดไว้ ท่านควรขอวีซ่าล่วงหนา้มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้เนื่องจากการรอนดัสมัภาษณวี์ซ่าและกระบวนการออกวีซ่าอาจใช้
เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผูค้นนิยมเดินทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทูตฯ ขอแนะน าใหผู้เ้ดินทางสมคัรวีซ่าลว่งหนา้ใหม้ากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้และโปรดหลีกเลี่ยงการวาง
แผนการเดินทางทีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไดจ้นกว่าจะไดร้บัวีซ่าในหนงัสือเดินทางของตน 

 

หมายเหตุพิเศษส าหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลึกไวว่้า เดือนมิถนุายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงที่แผนกกงสลุมี
งานมากที่สุด ดังนัน้ ผูส้มคัรวีซ่าอาจประสบความยากล าบากในการจองวนัสมัภาษณ์วีซ่าในเดือนเหล่านี ้นกัเรียนตอ้งวางแผน
ล่วงหนา้เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเดินทางมาที่สถานทูตฯ หลายครัง้ ผูส้มคัรวีซ่านกัเรียนควรสมคัรวีซ่าล่วงหนา้ แต่ไม่ควรสมัครเกิน 120 
วนั ก่อนวนัเปิดเรียน ส  าหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมกรุณาอ่าน ฉนัจะสามารถสมคัรวีซ่าไดเ้ม่ือใด 
ผู้ถือบัตรเดินทางส าหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมคัรวีซ่าชั่วคราวโดยไม่ตอ้งนดัวนัสมัภาษณล์ว่งหนา้ไดใ้นช่วงเชา้ ระหว่าง
เวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเวน้วนัหยุดราชการไทยและสหรฐัฯ) ผูส้มัครไม่ตอ้งส่งอีเมลม์าล่วงหนา้เพื่อนัดสมัภาษณ์ โดยคู่
สมรสและลกูผูเ้ยาวข์องผูถื้อบัตรเดินทางส าหรบันกัธุรกิจเอเปคสามารถเขา้รบัการสมัภาษณพ์รอ้มกับผูส้มคัรหลกัไดโ้ดยไม่ตอ้ง
นดัสมัภาษณล์่วงหนา้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผูส้มคัรทุกคนตอ้งมีคณุสมบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการสมคัรวีซ่าทัง้หมด และตอ้ง
น าใบเสร็จแสดงการช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรวีซ่า และหนา้ยืนยนัของแบบฟอรม์ DS-160 มาดว้ย เพื่อที่จะใชป้ระโยชนจ์าก
การสมคัรวีซ่าผ่านช่องทางผูถื้อบตัรเดินทางส าหรบันกัธุรกิจเอเปคได ้

 

http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
https://ceac.state.gov/genniv/
http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html#apply
http://thai.bangkok.usembassy.gov/holidays.html
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ข้อควรปฏิบัติส าหรับวันนัดสัมภาษณ ์
• กรุณากรอกแบบฟอรม์ เอกสารต่างๆใหเ้รียบรอ้ยและพรอ้มยื่นใหก้บัเจา้หนา้ที่สถานทตู 
• น าหนังสือเดินทาง หน้ายืนยันแบบฟอรม์ DS-160 ใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่าจากไปรษณียไ์ทย และรูปถ่าย

จ านวน 1 ใบซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
• ท่านสามารถน าโทรศพัทม์ือถือมาได ้1 เครื่อง สถานเอกอคัรราชทูตสหรฐัอเมริกาไม่อนุญาตใหน้ าคอมพิวเตอรก์ระเป๋าหิว้ 

หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเขา้มาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศัพทม์ือถือและปิดเครื่องก่อนเขา้ตัวอาคารเพื่อฝากไวก้ับ
เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 

 

ข้อก าหนดเก่ียวกับรูปถ่าย 
ผูส้มคัรวีซ่าสหรฐัฯ จะตอ้งอพัโหลดรูปถ่ายดิจิทลัลงในแบบฟอรม์การสมคัรวีซ่า DS-160 โดยรูปถ่ายจะตอ้งตรงตามขอ้ก าหนด มิ
เช่นนัน้ท่านจะไม่สามารถด าเนินกระบวนการสมคัรต่อไปได ้โดยรูปถ่ายจะตอ้งมีคณุสมบตัิต่อไปนี ้

1. ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2. ตอ้งมีพืน้หลงัสีขาว 
3. ตอ้งถ่ายหนา้เต็ม โดยหนัหนา้เขา้กลอ้ง 
4. ต้องอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 

1200x1200 พิกเซล 
5. ขนาดของไฟลจ์ะตอ้งนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 240 กิโลไบท ์
6. จะตอ้งไม่ถกูปรบัแต่งทางดิจิทลั 

ส าหรบัค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกับองคป์ระกอบรูป ท่านสามารถอ่านขอ้ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปถ่ายไดท้ี่ลิง้คน์ี ้หากรูปของท่าน
ไม่ตอ้งตามขอ้ก าหนดดา้นองคป์ระกอบเราอาจไม่สามารถด าเนินการเก่ียวกับการสมคัรวีซ่าของท่านได ้เราขอแนะน าใหผู้ส้มคัร
น ารูปถ่ายดิจิทลัที่พิมพอ์อกมาแลว้มาในวนัสมัภาษณวี์ซ่าดว้ย 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการสมัครวีซ่า:  
เจา้หนา้ที่กงสลุจะพิจารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกนัไดว่้าผูส้มคัรจะไดร้บัอนมุตัิ (หรือถกูปฏิเสธวีซ่า) 
เนื่องจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน สิ่งที่สามารถแสดงถึงความสมัพนัธท์ี่หนกัแน่นในกรณีหนึ่งอาจใชไ้ม่ไดก้ับอีกกรณีหนึ่ง 
เนื่องจากกระบวนการสมคัรวีซ่าชั่วคราวมิไดเ้ป็นกระบวนการที่ใชเ้อกสารเป็นหลกั ผูส้มคัรวีซ่าตอ้งสามารถแสดงความผูกพนัต่อ
ประเทศของตนโดยการแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่กงสุลทราบ ผูส้มคัรวีซ่านกัเรียน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และผูส้มคัรวีซ่าประเภท
ท างานจ าเป็นตอ้งมีเอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะน าใหผู้ส้มคัรทุกท่านน าหนงัสือเดินทางเล่มเดิมของตนมาดว้ย และ
ผูป้กครองของผูส้มคัรวีซ่าที่เป็นผูเ้ยาวค์วรน าสตูิบตัรของบตุรมาดว้ย 

ทัง้นีท้างบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารทีค่วรน าติดไปในวันสมัครวีซ่าเพิ่มเติมจากทีท่างสถานฑูต
ก าหนด ดังรายละเอียดดังนี ้
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า อเมรกิา

http://travel.state.gov/visa/frvi/frvi_3882.html
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, แคนาดา, วีซ่าอ่ืนๆในกลุม่ประเทศเชงเกน้ หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส  าเนาบตัรประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ / ส  าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ส  าเนาทะเบียนสมรส , หย่า /

ส  าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) / สงักัดที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , 

อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรบัรองบรษิัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน 
พรอ้มวตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และ
มีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่
ภูมิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรบัรองค่าใชจ้่ายใน
ครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้ับผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเ้ดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

 

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวีซ่า 

ข้อมูลติดต่อ 
แผนกกงสลุ สถานทตูสหรฐัอเมรกิา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทย ุกรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
ศูนยข้์อมูลวีซ่า 
เวลาท าการ: วนัจนัทรถ์ึงศกุร ์8:00 - 20:00 (ยกเวน้วนัหยดุ) 
โทรศัพท:์ 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรฐัอเมรกิา) 
อีเมล:์ support-thailand@ustraveldocs.com 

 

mailto:support-thailand@ustraveldocs.com
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กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย 
รายการส่ิงของที่ไม่ใหน้ าเขา้มาภายในสถานทตู และระเบียบในการเขา้สู่สถานทตู 

 

ผูต้ิดต่อสถานทูตฯทุกท่านตอ้งไดร้บัการตรวจรกัษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรกัษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ท่านสามารถ
ฝากโทรศพัทม์ือถือ 1 เครื่อง ไวก้ับเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัที่หนา้ประต ูแต่สถานทูตฯและพนกังานรกัษาความปลอดภยัจะ
ไม่รบัผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึน้กับโทรศพัทม์ือถือของท่านในขณะที่ฝากไวก้ับพนักงานรกัษา
ความปลอดภยั ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามที่นดัหมายไว ้หากน าสิ่งของดงัต่อไปนีม้าดว้ย 

• อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคสใ์ดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์ไดอารี่แบบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว 
กลอ้งถ่ายรูป ตลบัเทป แถบบนัทึกวิดิทศัน ์ ซีดีรอม เครื่องเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก ์คอมพิวเตอรก์ระเป๋าหิว้ หรือเครื่องเล่น
เพลงขนาดพกพา 

• กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ 
• กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มคัรขอวี

ซ่าสามารถน าเอกสารที่ใชใ้นการขอวีซ่าใสถ่งุหรือกระเป๋าใสเท่านัน้ 
• อาหาร (มีรา้นกาแฟและของว่างจ าหน่ายภายในสถานทตูฯ) 
• ซองหรือพสัดทุี่ปิดผนึก 
• บหุรี่ ซิการ ์กลอ่งไมข้ีด ไฟแช็ค 
• วตัถมุีคมทกุชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 
• อาวธุหรือวตัถใุดๆที่มีสารประกอบระเบิด 

รายการสิ่งของที่ไม่ใหน้  าเขา้มาภายในสถานทูตฯไม่ไดจ้  ากัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาขา้งตน้เท่านั้ น สิ่งของประเภทอื่นอาจ
ไม่ไดร้บัอนญุาตใหน้ าเขา้มาภายในสถานทูตฯดว้ยเช่นกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวิจารณญาณของพนกังานรกัษาความปลอดภยั นอกจาก
โทรศพัทม์ือถือ 1 เครื่อง สถานทูตฯไม่รบัฝากสิ่งของตอ้งหา้มที่กล่าวมาขา้งตน้ ท่านตอ้งฝากเก็บสิ่งของดังกล่าวไวท้ี่อื่นก่อนมา
ติดต่อสถานทตูฯ 

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 
 

 

   

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visa_security_regulations.html

