
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

วันท่ี 1 
 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส (อเมริกาตะวันตก) - เที่ยว
ลอสแองเจลิส - เบเวอร่ีฮิลล์ - ไชนีสเธียร์เตอร์ - อนาไฮม์ 

 

04.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์
แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน   

06.35 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX616 
10.25 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
12.55 น. ออกเดินทางสูเ่มืองลอสแองเจลิส ประทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ CX884 
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล** 

10.50 น. ถึงสนามบินลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือรู้จกัในชื่อ แอล เอ (LA) ตัง้อยู่ใน
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ติดมหาสมุทรแปซิฟิก เป็น



 

 

เมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ผ่านการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร (เวลาที่กรุงเทพจะเร็วกว่าลอสแองเจลิส 14 ชั่วโมง) รถปรับ
อากาศน าท่านเดินทางสูน่ครลอสแองเจลีส 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมนครลอสแองเจลีส หรือเรียกสัน้ๆว่า “แอลเอ” ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่

มีการปะปนของวฒันธรรมมากที่สดุในโลก ภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อม รอบตลอด
แนวชายฝ่ัง ท าให้อากาศอบอุ่นสบาย มีแหลง่ท่องเที่ยวระดบัโลกหลายแห่ง และ
ยงัเป็นปลายทางของถนนสายประวตัิศาสตร์ รูท 66 (Route 66) ย่านไฮโซเขตโร
ดีไอไดร์ฟ ย่านเบเวอร่ี ฮิลล์ส (Beverly Hills) ไลฟ์สไตลล์ของสงัคมชัน้สูง ถนน
ฮอลลีวดู (Hollywood) สถานที่อนัมีชื่อเสียงทางด้านอตุสาหกรรมภาพยนตร์ ชม
ฮอลลีวดู วอล์ก ออฟ เฟรม ที่ดาราดงัแห่งฮอลลีวดู ได้ประทบัรอยมือและรอยเท้า
ไว้ตามท้องถนนแห่งนี ้และด้านหน้าของไชนีสเธียร์เตอร์ เข้าสู่ย่านแอลเอดาวน์
ทาวน์ 4 ถนน Olvera ซึง่เป็นย่านประวตัิศาสตร์ของแอลเอ และชื่อเมืองนีก้็ได้ชื่อ
มาจากโบสถ์เก่าแก่ในย่านนี ้The Cathedral of Our Lady of The Angels แถบ
นีม้ีร้านอาหารเม็กซิกนัดี ๆ หลายร้านรวมทัง้ร้านเค้าร้านเล็ก ๆ มากมายอีกด้วย    

 

 
 

 
 

 

 รถปรับอากาศน าท่านเดินทางสูเ่ขตอนาไฮม์ เข้าสูท่ี่พกั  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE ****หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(พกั 3 คืน) 
www.sheratongarden 
grove.com  

วันท่ี 2 ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท - อนาไฮม์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. รถ Hotel Shuttle น าคณะสูด่ิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท สวนสนกุของวอลซ์ ดิสนีย์(Walt 

E. Disney) แห่งแรกที่ต้องการให้ครอบครัวได้สนุกสนานร่วมกัน เปิดให้บริการ
ตัง้แต่วันที่ 17 กรกฎาคม 1955 ในรูปแบบของ “ดินแดนแห่งเทพนิยายในฝัน” 
บนเนือ้ที่กว่า 400 ไร่ สวนสนุกแห่งนีย้ังคงครองความนิยมเป็นอันดับ 1 ใน
ทัง้หมด 5 แห่งทัว่โลก ตัว๋ one day pass ที่จะท าให้ท่านสนุกสนานไปอย่างไม่รู้
เบื่อภายในธีมปาร์คที่แบ่งออกเป็น 5 สว่น คือ 
Main Street USA ถนนสายหลกัของเมืองในศตวรรษก่อน จ าลองสถานที่ในวยั
เด็กที่เขาอาศัยอยู่ในมิสซูร่ี ความสุขในวัยเยาว์ของวอล์ซ ถูกถ่ายทอดออก มา
ตลอดเส้นทางของถนนสายหลกัแห่งนี ้
1. Adventureland ต้นแบบแห่งความแปลกในดินแดนอนัไกลโพ้นของโลก ป่า

ในจินตนาการของวอล์ซผสมผสานกับเอเชีย และอัฟริกา และไม่ควรกับ
เคร่ืองเลน่ Indiana Jones™ Adventure / Pirates of the Caribbean 

2. Frontierland ย้อนเร่ืองราวการบุกเบิกดินแดนอเมริกา วอลซ์ภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งเป็นรูปเป็นร่างขึน้มาได้จากพลงัแห่งการบุกเบิก

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

ของบรรพบุรุษ การผจญภัยที่ได้ออกแบบขึน้นีจ้ะท าให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวา 
Big Thunder Mountain Railroad  

3. Critter Country  โดดเด่น ด้วยเค ร่ือง เล่น  Splash Mountain / Haunted 
Mansion 

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

5. Tomorrowland ดินแดนในจินตนาการ โลกแห่งอนาคตที่วอล์ซผสมผสานให้
กลมกลืนกับมนษุยชาติ ชมความล า้ยุคของเทคโนโลยีCaptain EO / Space 
Mountain / Star Tours - The Adventures Continue 

 **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าของท่าน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวนั** 
18.00 น. รถ Hotel Shuttle รอรับท่านแล้วเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE ****หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(พกั 3 คืน) 
www.sheratongarden 
grove.com  

วันท่ี 3 ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - อนาไฮม์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.30 น. น าคณะเข้าสู่ยูนิเวอร์แซล สตดูิโอ (Universal Studios) สถานที่จ าลองฉากหนงั 

และบางเร่ืองที่ใช้ถ่ายท าจริงต่าง ๆ มากมาย ที่เม่ือเข้าไปสมัผสัแล้วคณุจะรู้สกึว่า 
ได้ร่วมอยู่ในฉากเดียวกบัเหลา่บรรดาซุปเปอร์สตาร์ดงัจากฮอลลีวดู 
Studio Tour ไม่ควรพลาดกับการชมเบือ้งหลงัการถ่ายท าภาพยนตร์ชื่อดัง บน
เนือ้ที่กว่า 10 ไร่ใน 13 โซนเช่น King Kong 360 3-D แต่ละโซนได้รับการ
ออกแบบโดยผู้ก ากับชื่อดงั สตีเฟ่น สปีลเบอร์ก นอกจากนีย้ังมีโซนเคร่ืองเล่นที่
เร้าใจรอคุณไปสัมผัสอาทิ  Transformers™: The Ride-3D / Revenge of the 

Mummy℠ – The Ride / Shrek 4 - D™ / Jurassic Park® - The Ride / 
WaterWorld® ที่จะสร้างความประทบัใจให้กบัท่าน 
**เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าของท่าน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวนั** 

  
 

 

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

(พกั 3 คืน) 
www.sheratongarden 
grove.com  

วันท่ี 4 อนาไฮม์ - บาร์สโตว์ - ลาสเวกัส - พรีเมียมเอ๊าท์เล็ท ลาสเวกัส  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลาสเวกัส (รัฐเนวาด้า) ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองบาร์สโตว์ 

(Barstow) ในเขตปกครองซานเบอร์นาร์ดิโน (San Bernardino County) ซึ่งอยู่
ห่างจากแอลเอประมาณ 130 ไมล์ หรือใช้เวลาประมาณ 2-2 ½   ชัว่โมง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 



 

 

บ่าย เดินทางต่อผ่านเมืองเบเคอร์ (Baker) ซึ่งเป็นประตูสู่หมู่บ้านแห่งความตาย 
(Death Valley) ในเขตอุทยานทะเลทรายโมฮาวี และที่เมืองเบเคอร์นีเ้อง จะมี
เคร่ืองวัดอุณหภูมิ (Thermometer) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกติดตัง้อยู่ เป็นที่ระลึกถึง
อณุหภมูิสงูสดุที่ 134 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 56.67 องศาเซลเซียส ซึง่เคยวดัได้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่หมู่บ้านแห่งความตายเม่ือ ค.ศ. 1913 จนเข้าสู่ลาสเวกสั 
นครที่ไม่เคยหลบั น าคณะไปช้อปปิง้ที่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS ที่มี
ร้านค้าสินค้าชัน้น าของอเมริกากว่า 150 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกซือ้หาอย่างจใุจ 

 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พักโรงแรม MONTE CARLO RESORT AND CASINO ****หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั (พกั 2 คืน) 
www.montecarlo.com 

 ท่องราตรีลาสเวกัส Strip เขตย่านใจกลางเมืองแหล่งรวมความบันเทิงและ
คาสิโน แสงสีเสียงของยามค ่าคืนบ่งบอกถึงการเร่ิมต้นแห่งวนั ณ เมืองนี ้บนถนน
เส้นนีม้ีความบนัเทิงมากมายหลายสิ่งให้ท่านได้ชม อาทิ น า้พเุต้นร า หน้าโรงแรม
เบลลาจิโอ, บรรยากาศของเวนิส เมืองโรแมนติก ของโรงแรมเวเนเชียน, โชว์ภเูขา
ไฟระเบิด ที่โรงแรมมิราจ ให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดค ่าคืน 

 

วันท่ี 5 ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) - สกายวอล์ค - 
เข่ือนฮูเวอร์ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) ที่

เปิดรับนกัท่องเที่ยวตลอดทัง้ปี เสน่ห์ดงึดดูผู้ที่หลงใหลในการผจญภยั หบุผาของ
แกรนด์แคนยอนทอดตวัสู่เบือ้งล่างกว่า 2,000 เมตรเหนือแม่น า้โคโลราโด เข้าสู่ 
Visitor Centre ของชาวอินเดียแดงเผ่าวอลเออไพ (Hualapai) ชนพืน้เมืองที่
อาศยัอยู่ในเขตนีม้านานนบัศตวรรษ การเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเวสต์ริม 
อยู่ในการบริหารจดัการโดยศนูย์บริการนกัท่องเที่ยววอลเออไพ โดยจดับริการรถ
รับ-ส่งแบบ hop on hop off โดยท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของหุบผาแกรนด์
แคนยอนได้จากจุดชมวิว Eagle Point, Guano Point และ Hualapai Ranch ที่
จ าลองถึงบ้านเรือนและความเป็นอยู่ในยุคอดีต ไฮไลท์ของการชมแกรนด์แคน
ยอนคือ การเดินบน “สกายวอล์ก” (Skywalk) สิ่ง ก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึน้ได้
อย่างน่าทึ่ง ทางเดินกระจกรูปร่างคล้ายเกือกม้ายื่นออกมาจากขอบผาไป
ประมาณ 21 เมตร เสมือนการเดินบนอากาศด้วยระดบัความสงูกว่า 1,450 เมตร 
อีกหนึ่งความประทบัใจและประสบการณ์เพียงแห่งเดียวในแกรนด์แคนยอนนี ้ 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบปิคนิก ในเขตอทุยานฯ Local 
 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางกลับสู่นครลาสเวกัส ระหว่างเส้นทางแวะชม

ทัศนียภาพเหนือเขื่อนฮูเวอร์ เขื่อนยักษ์คอนกรีตขนาดใหญ่กัน้แม่น า้โคโลราโด 
โดยมจีดุประสงค์เพื่อปอ้งกนัอทุกภยั, กกัน า้ไว้ใช้ในการกสิกรรม, สงวนพนัธ์ปลา 
และสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยพลงัน า้  สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1935 ในขณะนัน้เป็น
เขื่อนโครงสร้างคอนกรีตขนาดที่ใหญ่ที่สดุในโลก ปัจจุบนัเขื่อนฮูเวอร์ผลิตไฟฟ้า

 

http://www.montecarlo.com/


 

 

ใหญ่เป็นอันดับที่ 34 ของโลกนอกจากนีผ้ลจากการสร้างเขื่อน ท าให้เกิด
ทะเลสาบฝีมือมนษุย์ คือ ทะเลสาบมีด้ (Lake Mead)  

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 พักโรงแรม MONTE CARLO RESORT AND CASINO ****หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั (พกั 2 คืน) 
www.montecarlo.com 

วันท่ี 6 ลาสเวกัส - บินสู่ซานฟรานซิสโก - ช้อปป้ิงย่านยูเนียนสแควร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางสูส่นามบินนครลาสเวกสั  
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูน่ครซานฟรานซิสโก 
 ถึงนครซานฟรานซิสโก รอรอรับคณะแล้วเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย เดินเที่ยวชิลล์ๆชมเมือง ซานฟรานซิสโก เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า ”โรแมนติกซิตี”้ เป็น

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอนัดบัต้น ๆ ที่มีนกัท่องเที่ยวมากที่สดุในโลก นอกจากนี ้
ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิง้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่มี
นกัท่องเที่ยวและนักช้อปตวัจริงนิยมมาซานฟรานซิสโก Union Square แหล่งช้
อปปิ ้งที่ มีสิน ค้าแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลก และสินค้าของ USA ห้าง 
สรรพสินค้า Macy’s สวรรค์ของนกัช้อปที่ไม่ควรพลาด หรือท่านสามารถเลือกใช้
บริการของ Cable Cars ที่เปิดให้บริการมานานนับร้อยปี เที่ยวชมเมือง บน
เส้นทาง California Street ผ่านเขตการเงิน ไชน่าทาวน์ และ Nob Hill ส่วน
เ ส้ น ท า ง ส า ย  Powell-Mason แ ล ะ  Powell-Hyde จบ เ ส้ น ท า ง ใ ก ล้ กั บ 
Fisherman’s Wharf ได้ตามอธัยาศยั 

 
 

 

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

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จดัโรงแรมใกล้เคียงในกรณีติดงาน Fair** 

www.fairmontsanfrancisco.com 

วันท่ี 7 เที่ยวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต - ล่องเรือชมอ่าว - ฟิชเชอร์
แมนวาร์ฟ – บินกลับฮ่องกง  

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมนครซานฟรานซิสโก เมืองนีไ้ด้รับการขนานนามว่าเป็น “เมือง

วฒันธรรมผสมผสาน” เพราะแต่ละย่านจะมีเอกลกัษณ์ที่แตกต่างกนั แต่รวมเป็น
หนึ่งเดียวกันได้อย่างลงตัว น าท่านชม Golden Gate Bridge สะพานสีแดง
ทอดตัวข้ามอ่าวที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในโลก จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของ
สหรัฐอเมริกา ใต้สะพานคือ “ฟอร์ต พอยต์” (Fort Point) ซึ่งเป็นป้อมปราการ
เก่าแก่ของซานฟรานซิสโก ขึน้ชมวิวเมืองแบบพาโนรามาบนยอดเขาทวินพีค 
ผ่านย่านเดอะคาสโตร เป็นที่รู้จักกันว่า “Gay Capital of the World” ถ้าอยาก
สมัผสัไลฟ์สไตล์ของพวกเขาเหลา่นีไ้ด้ที่นี่ ไปชม Lombard Street เป็นถนนที่ชนั
และคดเคีย้วที่สดุในโลก 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

http://www.montecarlo.com/
http://www.fairmontsanfrancisco.com/


 

 

บ่าย น าคณะล่องเรือชม “อ่าวซานฟรานซิสโก” ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่
ดึงดดูนกัท่องเที่ยวมากที่สดุในการเยือนเมืองนี ้เรือแล่นผ่านสะพานโกลเด้นเกต 
และสะพานโอ๊คแลนด์ เบย์บริดจ์ และเกาะอลัคาทราซ Alcatraz Island หรืออีก
ชื่อหนึ่งว่า ‘The Rock’ เป็นเกาะเล็กๆที่ตัง้อยู่ 2.4 กิโลเมตรจากฝ่ังซานฟรานซิส
โก เคยใช้เป็นที่คมุขังนกัโทษในปี ค.ศ. 1868-1963 แต่ปัจจุบนัเปิดเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวให้คนเข้าชม จากนัน้อิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่าน Fisherman’s Wharf 
และ Pier 39 แหลง่ shopping, ร้านอาหาร, ร้าน Chocolate Ghirardelli Square, 
Boudin ร้านเบเกอร่ีเก่าแก่ให้บริการมาตัง้แต่ปี 1849 ต้นต ารับ clam chowder 
ที่  served มาในถ้วยขนมปัง sourdough ที่ขึ น้ชื่อของ San Francisco และ
นอกจากนีท้ี่นี่ยงัเป็นแหลง่ของ Dungeness crab เมนพูิเศษที่คณุไม่ควรพลาด 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
21.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
วันท่ี 8 ซานฟารนซิสโก - ฮ่องกง - บินกลับกรุงเทพฯ   
00.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก บินสูฮ่่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX873  
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล** 
 **อยู่ในระหว่างท าการบินกลบัสูป่ระเทศไทย แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ฮ่องกง**  
วันท่ี 9 ฮ่องกง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
06.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
09.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX755 
11.30 น. ถึงกรุงเทพฯ 

 

หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านตดิต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ 

 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรมของ
แต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

ก าหนดวันเดินทาง 

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 ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า และต๋ัวสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund, Non Endorse) **ท าวีซ่า +7,500 บาทต่อท่าน 
ค่าทัวร์รวม : 
 ✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2560   

✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐาน USA ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบใุนโปรแกรม 

15-19 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 25 ที่นัง่  
20-35 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 45 ที่นัง่ 

 

✓ ค่าบตัรเข้า Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon National Park, Sky Walk, ค่าลอ่งเรือชม
อ่าวซานฟรานซิสโก  

✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกัน โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 
ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทนและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้อง Triple Room ให้บริการ, และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพกั หากวันดังกล่าวมีการจดั
ประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้  

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ  
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ใน USA ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ

สูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบัติเหตุ ส าหรับผู้ เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 



 

 

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

ค่าทัวร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าด าเนินการพร้อมค่าธรรมเนียมวีซ่าดงันี ้

ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,600 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 บาท) 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และหวัหน้าทวัร์ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้ เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 1 วันนับจำกวันท่ี

จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลือลว่งหน้า 35  วนั
ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
ไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจา

หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ , ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทัวร์ (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 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 

 • ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถ
ยื่นขอวีซ่าได้ทันตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ วเท่านัน้ 
และต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 



 

 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมตัิ
วีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พร้อมกันทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่
แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว 
ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การล่าช้าของสายการบิน , การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, 
การก่อจลาจล , อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกันเพิ่มเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้
ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่
ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60  วนั โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย  
ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไป
เรียบร้อยแล้ว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถ REFUND เงินได้ทกุกรณี ยกเว้น การเสียชีวิตเท่านัน้   
ทัง้นี เ้งื่อนไขของตั๋วเคร่ืองบิน เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเท่านัน้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเง่ือนไขได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมล์ได้ แต่กรณีที่บิน

เป็นตัว๋เด่ียว หรือชัน้ธุรกิจสามารถสะสมไมล์เฉพาะของสายการบินได้คือ Asia Miles เท่านัน้ ซึง่การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้  **กรณีนี ้ตั๋วสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund, Non 
Endorse** 

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

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 



 

 

▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 
ท่าน 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(Triple Room) ขึน้อยู่กับข้อจ ากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกันด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ โปรแกรมทวัร์รวมค่าเข้าชมถูกระบุไว้ในคอลมัน์ “อตัรานีร้วม” หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกับวนัที่สถานที่

เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารของสถานที่นัน้ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือ
เหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯ จะ
ไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระเข้าชมและ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 USD / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่า
กว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผู้ โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 



 

 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในอเมริกา มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี

ข้อก าหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบุหร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิ เศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 
วีซ่าที่ได้รับการอนมุติัแล้วจะถกูสง่คืนผู้สมคัรทางไปรษณีย์ภายใน 3-4 วนัท าการ 

ระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึง่ระยะเวลาการออกวีซ่าจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละกรณี 
เนื่องจากสถานการณ์ที่แตกต่างกนัของผู้สมคัรแต่ละคนและข้อก าหนดเฉพาะอ่ืนๆ 

 

ตัง้แต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th 
ขัน้ตอนใหม่ส าหรับการสมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)  
• เข้าไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบญัชีผู้ใช้ เลือกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซ่าประเภทนัน้ๆ 

ซึง่จะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ท่านกรอก ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนัน้ออกมา    
• น าใบฝากเงินธนาคารที่ได้มาไปยงัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ณ สาขาตามที่ก าหนดไว้เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสมคัรวีซ่า  
• กรอกแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://ceac.state.gov/genniv/ 
• ก าหนดนดัหมายวนัสมัภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัท์ผ่านศนูย์บริการที่ 02-105-

4110  
• ในการก าหนดนดัวนัสมัภาษณ์ ให้แจ้งที่อยู่ส าหรับการจดัสง่เอกสารด้วย หากค าร้องขอวีซ่าของท่านได้รับอนมุตัิ ทางเราจะ

จดัสง่วีซ่าของท่านไปยงัที่อยู่ตามท่านระบจุะไปรับหรือให้จดัสง่ 
• กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนการขอวีซ่านีไ้ด้ที่ www.ustraveldocs.com/th  

กรุณาปฏิบตัิตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด มิเช่นนัน้การสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณ์วีซ่าใน

วันท่ีนัดไว้ ท่านควรขอวีซ่าลว่งหน้ามากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากการรอนดัสมัภาษณ์วีซ่าและกระบวนการออกวีซ่าอาจใช้
เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้คนนิยมเดินทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะน าให้ผู้ เดินทางสมคัรวีซ่าล่วงหน้าให้มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ และโปรดหลีกเลี่ยงการวาง
แผนการเดินทางทีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะได้รับวีซ่าในหนงัสือเดินทางของตน 

 

หมายเหตุพิเศษส าหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลกึไว้ว่า เดือนมิถนุายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงที่แผนกกงสลุมี
งานมากที่สดุ ดังนัน้ ผู้สมคัรวีซ่าอาจประสบความยากล าบากในการจองวนัสมัภาษณ์วีซ่าในเดือนเหล่านี ้นกัเรียนต้องวางแผน
ล่วงหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่สถานทูตฯ หลายครัง้ ผู้สมคัรวีซ่านกัเรียนควรสมคัรวีซ่าล่วงหน้า แต่ไม่ควรสมคัรเกิน 120 
วนั ก่อนวนัเปิดเรียน ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมกรุณาอ่าน ฉนัจะสามารถสมคัรวีซ่าได้เม่ือใด 
ผู้ถือบัตรเดินทางส าหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมคัรวีซ่าชัว่คราวโดยไม่ต้องนดัวนัสมัภาษณ์ล่วงหน้าได้ในช่วงเช้า ระหว่าง
เวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ) ผู้สมัครไม่ต้องส่งอีเมล์มาล่วงหน้าเพื่อนดัสมัภาษณ์ โดยคู่

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


 

 

สมรสและลกูผู้ เยาว์ของผู้ ถือบตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจเอเปคสามารถเข้ารับการสมัภาษณ์พร้อมกับผู้สมคัรหลกัได้โดยไม่ต้อง
นดัสมัภาษณ์ล่วงหน้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้สมคัรทกุคนต้องมีคณุสมบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการสมคัรวีซ่าทัง้หมด และต้อง
น าใบเสร็จแสดงการช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรวีซ่า และหน้ายืนยนัของแบบฟอร์ม DS-160 มาด้วย เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จาก
การสมคัรวีซ่าผ่านช่องทางผู้ ถือบตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจเอเปคได้ 

 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับวันนัดสัมภาษณ์ 
• กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆให้เรียบร้อยและพร้อมยื่นให้กบัเจ้าหน้าที่สถานทตู 
• น าหนังสือเดินทาง หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่าจากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่าย

จ านวน 1 ใบซึง่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
• ท่านสามารถน าโทรศพัท์มือถือมาได้ 1 เคร่ือง สถานเอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมริกาไม่อนญุาตให้น าคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว้ 

หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเข้ามาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศัพท์มือถือและปิดเคร่ืองก่อนเข้าตัวอาคารเพื่อฝากไว้กับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 

 

ข้อก าหนดเก่ียวกับรูปถ่าย 
ผู้สมคัรวีซ่าสหรัฐฯ จะต้องอพัโหลดรูปถ่ายดิจิทลัลงในแบบฟอร์มการสมคัรวีซ่า DS-160 โดยรูปถ่ายจะต้องตรงตามข้อก าหนด มิ
เช่นนัน้ท่านจะไม่สามารถด าเนินกระบวนการสมคัรต่อไปได้ โดยรูปถ่ายจะต้องมีคณุสมบตัิต่อไปนี ้

1. ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2. ต้องมีพืน้หลงัสีขาว 
3. ต้องถ่ายหน้าเต็ม โดยหนัหน้าเข้ากล้อง 
4. ต้องอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์  . jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 

1200x1200 พิกเซล 
5. ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากบั 240 กิโลไบท์ 
6. จะต้องไม่ถกูปรับแต่งทางดิจิทลั 

ส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัองค์ประกอบรูป ท่านสามารถอ่านข้อก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปถ่ายได้ที่ลิง้ค์นี ้หากรูปของท่าน
ไม่ต้องตามข้อก าหนดด้านองค์ประกอบเราอาจไม่สามารถด าเนินการเก่ียวกับการสมคัรวีซ่าของท่านได้ เราขอแนะน าให้ผู้สมคัร
น ารูปถ่ายดิจิทลัที่พิมพ์ออกมาแล้วมาในวนัสมัภาษณ์วีซ่าด้วย 

 

เอกสารท่ีใช้ในการสมัครวีซ่า:  
เจ้าหน้าที่กงสลุจะพิจารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกนัได้ว่าผู้สมคัรจะได้รับอนมุตัิ (หรือถกูปฏิเสธวีซ่า) 
เนื่องจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน สิ่งที่สามารถแสดงถึงความสมัพนัธ์ที่หนกัแน่นในกรณีหนึ่งอาจใช้ไม่ได้กับอีกกรณีหนึ่ง 
เนื่องจากกระบวนการสมคัรวีซ่าชัว่คราวมิได้เป็นกระบวนการที่ใช้เอกสารเป็นหลกั ผู้สมคัรวีซ่าต้องสามารถแสดงความผูกพนัต่อ
ประเทศของตนโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าที่กงสลุทราบ ผู้สมคัรวีซ่านกัเรียน ผู้ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และผู้สมคัรวีซ่าประเภท
ท างานจ าเป็นต้องมีเอกสารสนบัสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะน าให้ผู้สมัครทุกท่านน าหนงัสือเดินทางเล่มเดิมของตนมาด้วย และ
ผู้ปกครองของผู้สมคัรวีซ่าที่เป็นผู้ เยาว์ควรน าสตูิบตัรของบตุรมาด้วย 

 

http://travel.state.gov/visa/frvi/frvi_3882.html


 

 

ทัง้นีท้างบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารที่ควรน าติดไปในวันสมัครวีซ่าเพิ่มเติมจากท่ีทางสถานฑูต
ก าหนด ดังรายละเอียดดังนี ้
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า อเมริกา, 

แคนาดา, วีซ่าอ่ืนๆในกลุม่ประเทศเชงเก้น หรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า /

ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักัดที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง , 

อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลงั 3 เดือน 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที่คดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และ
มีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่
ภูมิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทั ง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

 

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวีซ่า ข้อมูลติดต่อ 
แผนกกงสลุ สถานทตูสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทย ุกรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

ศูนย์ข้อมูลวีซ่า 
เวลาท าการ: วนัจนัทร์ถึงศกุร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว้นวนัหยดุ) 

โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา) 
อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com 
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กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย 
รายการส่ิงของที่ไม่ให้น าเข้ามาภายในสถานทตู และระเบียบในการเข้าสู่สถานทตู 

 

ผู้ติดต่อสถานทตูฯทกุท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทูตฯ ท่านสามารถ
ฝากโทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง ไว้กบัเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัที่หน้าประต ูแต่สถานทตูฯและพนกังานรักษาความปลอดภัยจะ
ไม่รับผิดชอบหากเกิดการสญูหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึน้กับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนกังานรักษา
ความปลอดภยั ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทตูฯตามที่นดัหมายไว้ หากน าสิ่งของดงัต่อไปนีม้าด้วย 

• อุปกรณ์บรรจุแบตเตอร่ีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอาร่ีแบบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว 
กล้องถ่ายรูป ตลบัเทป แถบบนัทกึวิดิทศัน์  ซีดีรอม เคร่ืองเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว้ หรือเคร่ืองเลน่
เพลงขนาดพกพา 

• กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ 
• กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสือ้ผ้า ผู้สมคัรขอวี

ซ่าสามารถน าเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใสถ่งุหรือกระเป๋าใสเท่านัน้ 
• อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจ าหน่ายภายในสถานทตูฯ) 
• ซองหรือพสัดทุี่ปิดผนึก 
• บหุร่ี ซิการ์ กลอ่งไม้ขีด ไฟแช็ค 
• วตัถมุีคมทกุชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 
• อาวธุหรือวตัถใุดๆที่มีสารประกอบระเบิด 

รายการสิ่งของที่ไม่ให้น าเข้ามาภายในสถานทูตฯไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั น้ สิ่งของประเภทอื่นอาจ
ไม่ได้รับอนญุาตให้น าเข้ามาภายในสถานทตูฯด้วยเช่นกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวิจารณญาณของพนกังานรักษาความปลอดภยั นอกจาก
โทรศัพท์มือถือ 1 เคร่ือง สถานทูตฯไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิ่งของดังกล่าวไว้ที่อื่นก่อนมา
ติดต่อสถานทตูฯ 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้  
ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัท 
ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 
 

 

   

 

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

