
 

 

 



 

 

วันที่ 1 
10 เม.ย. 62 

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

พุธ 

04.00 น. พร้อมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์
แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ  

 06.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮอ่งกง โดยเที่ยวบินที่ CX616 
10.25 น. ถงึสนามบินเชคแลปก๊อก ฮอ่งกง รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
12.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองลอสแองเจลิส ประทศสหรัฐอเมริกา โดยเทีย่วบินที่ CX884 
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล** 
10.50 น. ถงึสนามบินลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือรู้จกัในชือ่ แอล เอ (LA) ตัง้อยูใ่น

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา ติดมหาสมทุรแปซิฟิก เป็น
เมืองใหญ่ที่มีประชากรมากทีสุ่ดอนัดบั 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึง่ใน
ศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง ผา่นการตรวจคนเข้า
เมืองและศลุกากร (เวลาที่กรุงเทพจะเร็วกวา่ลอสแองเจลิส 14 ชัว่โมง) รถปรับ
อากาศน าทา่นเดินทางสูน่ครลอสแองเจลีส 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
บา่ย น าทา่นเที่ยวชมนครลอสแองเจลีส หรือเรียกสัน้ๆวา่ “แอลเอ” ได้ชื่อวา่เป็นเมืองที่

มีการปะปนของวฒันธรรมมากทีสุ่ดในโลก ภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อม รอบตลอด
แนวชายฝ่ัง ท าให้อากาศอบอุน่สบาย มีแหล่งทอ่งเที่ยวระดบัโลกหลายแหง่ และ
ยงัเป็นปลายทางของถนนสายประวติัศาสตร์ รูท 66 (Route 66) ยา่นไฮโซเขตโร
ดีไอไดร์ฟ ยา่นเบเวอร่ี ฮลิล์ส (Beverly Hills) ไลฟ์สไตลล์ของสงัคมชัน้สงู ถนน
ฮอลลีวดู (Hollywood) สถานที่อนัมีชือ่เสียงทางด้านอตุสาหกรรมภาพยนตร์ ชม
ฮอลลีวดู วอล์ก ออฟ เฟรม ที่ดาราดงัแหง่ฮอลลีวดู ได้ประทบัรอยมือและ
รอยเท้าไว้ตามท้องถนนแหง่นี ้และด้านหน้าของไชนสีเธียร์เตอร์ เข้าสู่ยา่นแอลเอ
ดาวน์ทาวน์ 4 ถนน Olvera ซึง่เป็นยา่นประวติัศาสตร์ของแอลเอ และชื่อเมืองนีก็้
ได้ชื่อมาจากโบสถ์เกา่แกใ่นยา่นนี ้The Cathedral of Our Lady of The Angels 
แถบนีมี้ร้านอาหารเม็กซิกนัดี ๆ หลายร้านรวมทัง้ร้านเค้าร้านเล็ก ๆ มากมายอีก
ด้วย    

 

 
 

 
 

 
 รถปรับอากาศน าทา่นเดินทางสู่เขตอนาไฮม์ เข้าสู่ที่พกั  
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE ****หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

(พกั 3 คืน) 
www.sheratongarden 

grove.com  
วันที่ 2 
11 เม.ย. 62 ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท - อนาไฮม์ พฤหสับด ี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. รถ Hotel Shuttle น าคณะสู่ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท สวนสนกุของวอลซ์ ดิสนีย์(Walt 

E. Disney) แหง่แรกที่ต้องการให้ครอบครัวได้สนกุสนานร่วมกนั เปิดให้บริการ
ตัง้แตว่นัที่ 17 กรกฎาคม 1955 ในรูปแบบของ “ดินแดนแหง่เทพนิยายในฝัน” 
บนเนือ้ที่กวา่ 400 ไร่ สวนสนกุแหง่นีย้งัคงครองความนิยมเป็นอนัดบั 1 ใน
ทัง้หมด 5 แหง่ทัว่โลก ตัว๋ one day pass ที่จะท าให้ทา่นสนกุสนานไปอยา่งไมรู้่
เบื่อภายในธีมปาร์คที่แบง่ออกเป็น 5 สว่น คือ 
Main Street USA ถนนสายหลกัของเมืองในศตวรรษกอ่น จ าลองสถานทีใ่นวยั
เด็กที่เขาอาศยัอยูใ่นมิสซูร่ี ความสุขในวยัเยาวข์องวอล์ซ ถกูถา่ยทอดออก มา
ตลอดเส้นทางของถนนสายหลกัแหง่นี ้
1. Adventureland ต้นแบบแหง่ความแปลกในดินแดนอนัไกลโพ้นของโลก ป่า

 

 
 

 



 

 

ในจินตนาการของวอล์ซผสมผสานกบัเอเชยี และอฟัริกา และไมค่วรกบั
เคร่ืองเลน่ Indiana Jones™ Adventure / Pirates of the Caribbean 

2. Frontierland ย้อนเร่ืองราวการบกุเบิกดินแดนอเมริกา วอลซภ์าคภูมิใจใน
ประวติัศาสตร์ของชาติ ซึง่เป็นรูปเป็นร่างขึน้มาได้จากพลงัแหง่การบกุเบิก
ของบรรพบรุุษ การผจญภยัที่ได้ออกแบบขึน้นีจ้ะท าให้คณุรู้สึกมีชีวิตชวีา 
Big Thunder Mountain Railroad  

3. Critter Country  โดดเดน่ด้วยเคร่ืองเล่น Splash Mountain / Haunted 
Mansion 

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

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

 

 
 

 

 **เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาอนัมีคา่ของทา่น จงึไมมี่บริการอาหารกลางวนั** 
18.00 น. รถ Hotel Shuttle รอรับทา่นแล้วเดินทางสู่ภตัตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE ****หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

(พกั 3 คืน) 
www.sheratongarden 

grove.com  
วันที่ 3 
12 เม.ย. 62 ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - อนาไฮม์ ศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.30 น. น าคณะเข้าสู่ยนูเิวอร์แซล สตดิูโอ (Universal Studios) สถานที่จ าลองฉากหนงั 

และบางเร่ืองทีใ่ช้ถา่ยท าจริงตา่ง ๆ มากมาย ที่เม่ือเข้าไปสมัผสัแล้วคณุจะรู้สึก
วา่ ได้ร่วมอยูใ่นฉากเดียวกบัเหล่าบรรดาซุปเปอร์สตาร์ดงัจากฮอลลีวดู 
Studio Tour ไมค่วรพลาดกบัการชมเบือ้งหลงัการถา่ยท าภาพยนตร์ชื่อดงั บน
เนือ้ที่กวา่ 10 ไร่ใน 13 โซนเชน่ King Kong 360 3-D แตล่ะโซนได้รับการ
ออกแบบโดยผู้ก ากบัชื่อดงั สตีเฟ่น สปีลเบอร์ก นอกจากนีย้งัมีโซนเคร่ืองเล่นที่
เร้าใจรอคณุไปสมัผสัอาท ิ Transformers™: The Ride-3D / Revenge of the 
Mummy℠ – The Ride / Shrek 4-D™ / Jurassic Park® - The Ride / 
WaterWorld® ที่จะสร้างความประทบัใจให้กบัทา่น 
**เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาอนัมีคา่ของทา่น จงึไมมี่บริการอาหารกลางวนั** 

 

 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE ****หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

(พกั 3 คืน) 
www.sheratongarden 

grove.com  
วันที่ 4 
13 เม.ย. 62 อนาไฮม์ - บาร์สโตว์ - ลาสเวกัส - พรีเมียมเอ๊าท์เล็ท ลาสเวกัส เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลาสเวกสั (รัฐเนวาด้า) ระหวา่งเส้นทางผ่านเมืองบาร์สโตว์ 

(Barstow) ในเขตปกครองซานเบอร์นาร์ดิโน (San Bernardino County) ซึง่อยู่
หา่งจากแอลเอประมาณ 130 ไมล์ หรือใช้เวลาประมาณ 2-2 ½   ชัว่โมง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย เดินทางตอ่ผา่นเมืองเบเคอร์ (Baker) ซึง่เป็นประตสูู่หมูบ้่านแหง่ความตาย 

(Death Valley) ในเขตอทุยานทะเลทรายโมฮาว ี และทีเ่มืองเบเคอร์นีเ้อง จะมี
 



 

 

เคร่ืองวดัอณุหภูมิ (Thermometer) ที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกติดตัง้อยู ่ เป็นที่ระลึกถงึ
อณุหภูมิสูงสุดที่ 134 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 56.67 องศาเซลเซียส ซึง่เคยวดัได้ใน
ประเทศสหรฐัอเมริกาที่หมูบ้่านแหง่ความตายเม่ือ ค.ศ. 1913 จนเข้าสูล่าสเวกสั 
นครที่ไมเ่คยหลบั น าคณะไปช้อปปิง้ที่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS ที่มี
ร้านค้าสินค้าชัน้น าของอเมริกากวา่ 150 ร้านค้าให้ทา่นได้เลือกซือ้หาอยา่งจใุจ 

 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม MONTE CARLO RESORT AND CASINO ****หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั (พกั 2 คืน) 
www.montecarlo.com 

 ทอ่งราตรีลาสเวกสั Strip เขตยา่นใจกลางเมืองแหลง่รวมความบนัเทงิและ
คาสิโน แสงสีเสียงของยามค ่าคืนบง่บอกถงึการเร่ิมต้นแหง่วนั ณ เมืองนี ้บนถนน
เส้นนีมี้ความบนัเทิงมากมายหลายส่ิงให้ทา่นได้ชม อาทิ น า้พเุต้นร า หน้าโรงแรม
เบลลาจิโอ, บรรยากาศของเวนสิ เมืองโรแมนติก ของโรงแรมเวเนเชียน, โชว์
ภูเขาไฟระเบิด ที่โรงแรมมิราจ ให้ทา่นได้เพลิดเพลินตลอดค า่คืน  

วันที่ 5 
14 เม.ย. 62 

ลาสเวกสั - อุทยานแห่งชาตแิกรนด์แคนยอน (West Rim) - สกายวอล์ค - 
เข่ือนฮูเวอร์ 

อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.00 น. น าทา่นเดินทางโดยรถโค้ชสูอ่ทุยานแหง่ชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) ท่ี

เปิดรับนกัทอ่งเที่ยวตลอดทัง้ปี เสนห่์ดงึดดูผู้ทีห่ลงใหลในการผจญภยั หบุผาของ
แกรนด์แคนยอนทอดตวัสู่เบือ้งล่างกวา่ 2,000 เมตรเหนอืแมน่ า้โคโลราโด เข้าสู่ 
Visitor Centre ของชาวอนิเดียแดงเผ่าวอลเออไพ (Hualapai) ชนพืน้เมืองที่
อาศยัอยูใ่นเขตนีม้านานนบัศตวรรษ การเย่ียมชมสถานที่ตา่ง ๆ ในเขตเวสต์ริม 
อยูใ่นการบริหารจดัการโดยศนูย์บริการนกัทอ่งเที่ยววอลเออไพ โดยจดับริการรถ
รับ-ส่งแบบ hop on hop off โดยทา่นสามารถชมวิวทิวทศัน์ของหบุผาแกรนด์
แคนยอนได้จากจดุชมวิว Eagle Point, Guano Point และ Hualapai Ranch ท่ี
จ าลองถงึบ้านเรือนและความเป็นอยูใ่นยคุอดีต ไฮไลท์ของการชมแกรนด์แคน
ยอนคือ การเดินบน “สกายวอล์ก” (Skywalk) ส่ิง กอ่สร้างที่มนษุย์สร้างขึน้ได้
อยา่งนา่ทึง่ ทางเดินกระจกรูปร่างคล้ายเกือกม้ายื่นออกมาจากขอบผาไป
ประมาณ 21 เมตร เสมือนการเดินบนอากาศด้วยระดบัความสงูกวา่ 1,450 
เมตร อีกหนึง่ความประทบัใจและประสบการณ์เพียงแหง่เดียวในแกรนด์แคน
ยอนนี ้ 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบปิคนิก ในเขตอทุยานฯ Local 
 สมควรแกเ่วลาน าคณะเดินทางกลบัสู่นครลาสเวกสั ระหวา่งเส้นทางแวะชม

ทศันียภาพเหนือเข่ือนฮเูวอร์ เข่ือนยกัษ์คอนกรีตขนาดใหญ่กัน้แมน่ า้โคโลราโด 
โดยมีจดุประสงค์เพือ่ป้องกนัอทุกภยั, กกัน า้ไว้ใช้ในการกสิกรรม, สงวนพนัธ์ปลา 
และสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยพลงัน า้  สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1935 ในขณะนัน้เป็น
เข่ือนโครงสร้างคอนกรีตขนาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ปัจจบุนัเข่ือนฮเูวอร์ผลิตไฟฟ้า
ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 34 ของโลกนอกจากนีผ้ลจากการสร้างเข่ือน ท าให้เกิด  

http://www.montecarlo.com/


 

 

ทะเลสาบฝีมือมนษุย์ คือ ทะเลสาบมีด้ (Lake Mead)  
18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม MONTE CARLO RESORT AND CASINO ****หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั (พกั 2 คืน) 
www.montecarlo.com 

วันที่ 6 
15 เม.ย. 62 ลาสเวกสั - บินสู่ซานฟรานซิสโก - ช้อปป้ิงย่านยูเนียนสแควร์ จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางสูส่นามบินนครลาสเวกสั  
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่นครซานฟรานซสิโก 
 ถงึนครซานฟรานซสิโก รอรอรับคณะแล้วเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย เดินเที่ยวชิลล์ๆชมเมือง ซานฟรานซิสโก เป็นเมืองที่ได้ชื่อวา่ ”โรแมนติกซิตี”้ เป็น

หนึง่ในสถานที่ทอ่งเที่ยวอนัดบัต้น ๆ ที่มีนกัทอ่งเที่ยวมากทีส่ดุในโลก นอกจากนี ้
ยงัได้ชื่อวา่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ที่ดีทีสุ่ดแหง่หนึง่ในโลก จงึไมน่า่แปลกใจที่มี
นกัทอ่งเที่ยวและนกัช้อปตวัจริงนิยมมาซานฟรานซิสโก Union Square แหลง่ช้
อปปิง้ท่ีมีสินค้าแบรนด์ดงัจากทัว่ทกุมมุโลก และสินค้าของ USA ห้าง 
สรรพสินค้า Macy’s สวรรค์ของนกัช้อปที่ไมค่วรพลาด หรือทา่นสามารถเลือกใช้
บริการของ Cable Cars ที่เปิดให้บริการมานานนบัร้อยปี เที่ยวชมเมือง บน
เส้นทาง California Street ผ่านเขตการเงิน ไชนา่ทาวน์ และ Nob Hill ส่วน
เส้นทางสาย Powell-Mason และ Powell-Hyde จบเส้นทางใกล้กบั 
Fisherman’s Wharf ได้ตามอธัยาศยั 

 
 

 
18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม FAIRMONT SANFRANCISCO ****หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั / 

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จดัโรงแรมใกล้เคียงในกรณีติดงาน Fair** 
www.fairmontsanfrancisco.com 

วันที่ 7 
16 เม.ย. 62 

เที่ยวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต - ล่องเรือชมอ่าว - ฟิชเชอร์
แมนวาร์ฟ – บินกลับฮ่องกง  

อังคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นเที่ยวชมนครซานฟรานซสิโก เมืองนีไ้ด้รับการขนานนามวา่เป็น “เมือง

วฒันธรรมผสมผสาน” เพราะแตล่ะยา่นจะมีเอกลกัษณ์ทีแ่ตกตา่งกนั แตร่วมเป็น
หนึง่เดียวกนัได้อยา่งลงตวั น าทา่นชม Golden Gate Bridge สะพานสีแดง
ทอดตวัข้ามอา่วท่ีถกูถา่ยรูปมากที่สุดในโลก จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
สหรัฐอเมริกา ใต้สะพานคือ “ฟอร์ต พอยต์” (Fort Point) ซึง่เป็นป้อมปราการ
เกา่แกข่องซานฟรานซสิโก ขึน้ชมวิวเมืองแบบพาโนรามาบนยอดเขาทวนิพีค 
ผ่านยา่นเดอะคาสโตร เป็นที่รู้จกักนัวา่ “Gay Capital of the World” ถ้าอยาก
สมัผสัไลฟ์สไตล์ของพวกเขาเหล่านีไ้ด้ที่นี่ ไปชม Lombard Street เป็นถนนที่ชนั
และคดเคีย้วที่สุดในโลก 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าคณะล่องเรือชม “อา่วซานฟรานซสิโก” ซึง่ถือวา่เป็นโปรแกรมทอ่งเที่ยวท่ี

ดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวมากที่สุดในการเยือนเมืองนี ้ เรือแล่นผ่านสะพานโกลเด้นเกต 
และสะพานโอ๊คแลนด์ เบย์บริดจ์ และเกาะอลัคาทราซ Alcatraz Island หรืออีก
ชื่อหนึง่วา่ ‘The Rock’ เป็นเกาะเล็กๆที่ตัง้อยู ่ 2.4 กิโลเมตรจากฝ่ังซานฟรานซสิ
โก เคยใช้เป็นที่คมุขงันกัโทษในปี ค.ศ. 1868-1963 แตปั่จจบุนัเปิดเป็นสถานที่
ทอ่งเที่ยวให้คนเข้าชม จากนัน้อิสระให้ทา่นได้เดินเล่นยา่น Fisherman’s Wharf 
และ Pier 39 แหล่ง shopping, ร้านอาหาร, ร้าน Chocolate Ghirardelli 

 
 

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


 

 

Square, Boudin ร้านเบเกอร่ีเกา่แกใ่ห้บริการมาตัง้แตปี่ 1849 ต้นต ารับ clam 
chowder ท่ี served มาในถ้วยขนมปัง sourdough ที่ขึน้ชื่อของ San Francisco 
และนอกจากนีท้ี่นี่ยงัเป็นแหล่งของ Dungeness crab เมนพูิเศษที่คณุไมค่วร
พลาด 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 
21.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินซานฟรานซสิโก เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
วันที่ 8 
17 เม.ย. 62 ซานฟารนซิสโก - ฮ่องกง - บินกลบักรุงเทพฯ  พุธ 

00.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซฟิิก บินสู่ฮอ่งกง โดยเที่ยวบินที่ CX873  
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล** 
 **อยูใ่นระหวา่งท าการบินกลบัสู่ประเทศไทย แวะเปล่ียนเคร่ืองที่ฮอ่งกง**  
วันที่ 9 
18 เม.ย. 62 ฮ่องกง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พฤหสับด ี

06.10 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาติฮอ่งกง เพือ่รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
08.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX705 
10.05 น. ถงึกรุงเทพฯ 

 
 
 
 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง  
เนื่องจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน  

จะสง่ให้ทา่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 
 
 
 

 
ก าหนดวันเดินทาง 

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-8 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

10-18 เม.ย. 2562 129,000 117,000 110,000 25,000 -31,000.- 
-23,000.- 

 

**(หมายเหตุ ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า และตั๋วสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund, Non Endorse) **ท าวีซ่า +7,500 บาทต่อท่าน 

 

 

 

 



 

 

ค่าทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2560   

 คา่รถโค้ชมาตรฐาน USA ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบใุนโปรแกรม 
15-19 ทา่น ใช้รถปรบัอากาศขนาด 25 ที่นัง่  

 
20-35 ทา่น ใช้รถปรบัอากาศขนาด 45 ที่นัง่ 

 
 คา่บตัรเข้า Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon National Park, Sky Walk, คา่ล่องเรือ

ชมอา่วซานฟรานซิสโก  
 คา่โรงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 

ในกรณีที่ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทนและบางโรงแรม
อาจจะไมมี่ห้อง Triple Room ให้บริการ, และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดั
ประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้  

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ใน USA ตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ

สญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี 
จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัชิน้ละไมเ่กิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูล
ของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

 
 
 



 

 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ด าเนินการพร้อมคา่ธรรมเนียมวีซา่ดงันี ้

ประเทศสหรฐัอเมริกา 5,600 บาท + คา่ธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 บาท) 
 คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน และหวัหน้าทวัร์ 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารทีส่ัง่มาในห้องพกั 

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้าน

หรือที่ทา่นรู้จกัและเชือ่ถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือ่เป็นการยืนยนัการ
เดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 
วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นที่เหลือ
ล่วงหน้า 30 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินส่วนที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิก
การเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ส าหรับลูกค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเชน่ ผู้ที่ด่ืมสุราบนรถ, ไมร่ักษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แกผู่้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ที่กอ่หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนอื
โปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 44 - 40 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 39 - 15 วนักอ่นการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 14 - 1 วนักอ่นการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถ

ย่ืนขอวซีา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปล่ียนชื่อตัว๋เทา่นัน้ 
และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุติั
วีซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิก
พร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไม่
แนใ่จวา่จะได้รับการพจิารณาอนมุติัวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษทัขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเด่ียว 
ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้ากอ่น 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถ



 

 

รับผิดชอบจากกรณีทีเ่กิดเหตจุ าเป็นสุดวสิยัดงันี ้ การล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, 
การกอ่จลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้
ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สุด และ
ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่
ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้ากอ่นการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย

คา่ใช้จา่ย  
ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งทีส่ายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิไป
เรียบร้อยแล้ว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไมส่ามารถ REFUND เงินได้ทกุกรณี ยกเว้น การเสียชีวิตเทา่นัน้   
ทัง้นีเ้ง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบิน เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเทา่นัน้ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไป
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเง่ือนไขได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถสะสมไมล์ได้ แตก่รณีที่บิน

เป็นตัว๋เด่ียว หรือชัน้ธุรกิจสามารถสะสมไมล์เฉพาะของสายการบินได้คือ Asia Miles เทา่นัน้ ซึง่การเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ **กรณีนี ้ ตัว๋สะสมไมล์ไมไ่ด้ Non Refund, Non 
Endorse** 

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

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

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

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพัก 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

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

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 
 



 

 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  โปรแกรมทวัร์รวมคา่เข้าชมถกูระบไุว้ในคอลมัน์ “อตัรานีร้วม” หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานที่

เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ใน
เอกสารของสถานที่นัน้ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือ
เหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะ
ไมมี่การคืนเงินใดให้แกท่า่น เนื่องจากได้ช าระเข้าชมและ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนัเดินทางของทา่นกอ่นช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 USD / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่า
กวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความ
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นทีเ่กิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร ซึง่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสบูบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในอเมริกา มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ง ๆ จะมี

ข้อก าหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสูบบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 
วีซ่าท่ีได้รับการอนมุตัิแล้วจะถกูสง่คืนผู้สมคัรทางไปรษณีย์ภายใน 3-4 วนัท าการ 

ระยะเวลาดงักลา่วเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึ่งระยะเวลาการออกวีซ่าจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะกรณี  
เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัของผู้สมคัรแตล่ะคนและข้อก าหนดเฉพาะอ่ืนๆ 

 

ตัง้แต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ท่ี http://www.ustraveldocs.com/th 
ขัน้ตอนใหม่ส าหรับการสมัครวีซ่าช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa)  
 เข้าไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบญัชีผู้ ใช้ เลือกประเภทของวีซา่และคา่ธรรมเนียมตามวีซา่ประเภทนัน้ๆ 

ซึง่จะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ทา่นกรอก ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนัน้ออกมา    
 น าใบฝากเงินธนาคารที่ได้มาไปยงัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ณ สาขาตามที่ก าหนดไว้เพื่อจา่ยคา่ธรรมเนียมสมคัรวีซา่  
 กรอกแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://ceac.state.gov/genniv/ 
 ก าหนดนดัหมายวนัสมัภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัท์ผ่านศูนย์บริการที่ 02-105-

4110  
 ในการก าหนดนดัวนัสมัภาษณ์ ให้แจ้งที่อยูส่ าหรับการจดัส่งเอกสารด้วย หากค าร้องขอวีซา่ของทา่นได้รับอนุมติั ทางเราจะ

จดัส่งวีซา่ของทา่นไปยงัที่อยูต่ามทา่นระบจุะไปรับหรือให้จดัส่ง 
 กรุณาอา่นรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนการขอวีซา่นีไ้ด้ที่ www.ustraveldocs.com/th  

กรุณาปฏิบติัตามค าแนะน าอยา่งเคร่งครัด มิเช่นนัน้การสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณ์วีซ่าใน
วันที่นัดไว้ ทา่นควรขอวีซา่ลว่งหน้ามากทีสุ่ดเทา่ที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากการรอนดัสมัภาษณ์วซีา่และกระบวนการออกวีซา่อาจใช้
เวลานาน โดยเฉพาะในชว่งเวลาที่ผู้คนนิยมเดินทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะน าให้ผู้ เดินทางสมคัรวีซา่ล่วงหน้าให้มากที่สุดเทา่ที่จะเป็นไปได้ และโปรดหลีกเล่ียงการวาง
แผนการเดินทางทีไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได้จนกวา่จะได้รับวีซา่ในหนงัสือเดินทางของตน 

 

หมายเหตุพิเศษส าหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลึกไว้วา่ เดือนมิถนุายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นชว่งที่แผนกกงสุลมี
งานมากที่สุด ดงันัน้ ผู้สมคัรวีซา่อาจประสบความยากล าบากในการจองวนัสัมภาษณ์วีซ่าในเดือนเหล่านี ้นกัเรียนต้องวางแผน
ล่วงหน้าเพื่อจะได้ไมต้่องเดินทางมาที่สถานทตูฯ หลายครัง้ ผู้สมคัรวีซา่นกัเรียนควรสมคัรวีซ่าล่วงหน้า แต่ไม่ควรสมคัรเกิน 120 
วนั กอ่นวนัเปิดเรียน ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมกรุณาอา่น ฉนัจะสามารถสมคัรวีซา่ได้เม่ือใด 
ผู้ถือบัตรเดินทางส าหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมคัรวีซา่ชัว่คราวโดยไมต้่องนดัวนัสมัภาษณ์ล่วงหน้าได้ในชว่งเช้า ระหว่าง
เวลา 7.30 น. ถงึ 10.00 น. (ยกเว้นวนัหยดุราชการไทยและสหรัฐฯ) ผู้ สมคัรไม่ต้องส่งอีเมล์มาล่วงหน้าเพื่อนดัสัมภาษณ์ โดยคู่
สมรสและลูกผู้ เยาว์ของผู้ ถือบตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจเอเปคสามารถเข้ารับการสมัภาษณ์พร้อมกบัผู้ สมคัรหลักได้โดยไม่ต้อง
นดัสมัภาษณ์ล่วงหน้าเชน่กนั อยา่งไรก็ตาม ผู้สมคัรทกุคนต้องมีคณุสมบติัตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการสมคัรวีซา่ทัง้หมด และต้อง
น าใบเสร็จแสดงการช าระคา่ธรรมเนียมการสมคัรวีซา่ และหน้ายืนยนัของแบบฟอร์ม DS-160 มาด้วย เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จาก
การสมคัรวีซา่ผ่านชอ่งทางผู้ ถือบตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจเอเปคได้ 

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


 

 

 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับวันนัดสัมภาษณ์ 
 กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารตา่งๆให้เรียบร้อยและพร้อมย่ืนให้กบัเจ้าหน้าที่สถานทตู 
 น าหนงัสือเดินทาง หน้ายืนยนัแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมสมคัรวีซ่าจากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่าย

จ านวน 1 ใบซึง่ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน 
 ทา่นสามารถน าโทรศพัท์มือถือมาได้ 1 เคร่ือง สถานเอกอคัรราชทตูสหรัฐอเมริกาไมอ่นญุาตให้น าคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว้ 

หรืออปุกรณ์ถา่ยภาพใดๆเข้ามาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศพัท์มือถือและปิดเค ร่ืองก่อนเข้าตวัอาคารเพื่อฝากไว้กบั
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 

 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับรูปถ่าย 
ผู้สมคัรวีซา่สหรัฐฯ จะต้องอพัโหลดรูปถา่ยดิจิทลัลงในแบบฟอร์มการสมคัรวีซา่ DS-160 โดยรูปถา่ยจะต้องตรงตามข้อก าหนด มิ
เชน่นัน้ทา่นจะไมส่ามารถด าเนินกระบวนการสมคัรตอ่ไปได้ โดยรูปถา่ยจะต้องมีคณุสมบติัตอ่ไปนี ้

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

1200x1200 พิกเซล 
5. ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกวา่หรือเทา่กบั 240 กิโลไบท ์
6. จะต้องไมถ่กูปรับแตง่ทางดิจิทลั 

ส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัองค์ประกอบรูป ทา่นสามารถอา่นข้อก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปถา่ยได้ที่ลิง้ค์นี ้หากรูปของทา่น
ไมต้่องตามข้อก าหนดด้านองค์ประกอบเราอาจไมส่ามารถด าเนินการเก่ียวกบัการสมคัรวีซ่าของท่านได้ เราขอแนะน าให้ผู้ สมคัร
น ารูปถา่ยดิจิทลัที่พิมพ์ออกมาแล้วมาในวนัสมัภาษณ์วีซา่ด้วย 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่า:  
เจ้าหน้าที่กงสุลจะพิจารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไมมี่เอกสารใดสามารถประกนัได้วา่ผู้สมคัรจะได้รับอนมุติั (หรือถกูปฏิเสธวีซา่) 
เนื่องจากแตล่ะกรณีมีความแตกตา่งกนั ส่ิงที่สามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ที่หนกัแน่นในกรณีหนึ่งอาจใช้ไม่ได้กบัอีกกรณีหนึ่ง 
เนื่องจากกระบวนการสมคัรวีซา่ชัว่คราวมิได้เป็นกระบวนการที่ใช้เอกสารเป็นหลกั ผู้สมคัรวีซา่ต้องสามารถแสดงความผูกพนัต่อ
ประเทศของตนโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าที่กงสุลทราบ ผู้สมคัรวีซา่นกัเรียน ผู้ เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน และผู้ สมคัรวีซ่าประเภท
ท างานจ าเป็นต้องมีเอกสารสนบัสนนุเฉพาะ โดยเราขอแนะน าให้ผู้สมคัรทุกท่านน าหนงัสือเดินทางเล่มเดิมของตนมาด้วย และ
ผู้ปกครองของผู้สมคัรวีซา่ที่เป็นผู้ เยาว์ควรน าสูติบตัรของบตุรมาด้วย 

 

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


 

 

ทัง้นีท้างบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารที่ควรน าติดไปในวันสมัครวีซ่าเพิ่มเตมิจากที่ทางสถานฑูต
ก าหนด ดังรายละเอียดดังนี ้
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนกอ่นวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ อเมริกา

, แคนาดา, วีซา่อื่นๆในกลุ่มประเทศเชงเก้น หรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวซีา่ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า /

ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบุต าแหน่ง , 

อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลังจากนัน้
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลงั 3 เดือน 

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

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และ
มีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่
ภูมิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมร่ับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ
ชื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวซีา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

 

 

 

 



 

 

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวีซ่า 

ข้อมูลติดต่อ 
แผนกกงสุล สถานทตูสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทย ุกรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
ศูนย์ข้อมูลวีซ่า 
เวลาท าการ: วนัจนัทร์ถงึศกุร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว้นวนัหยดุ) 
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา) 
อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com 

 
กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย 
รายการสิง่ของที่ไม่ให้น าเข้ามาภายในสถานทูต และระเบียบในการเข้าสูส่ถานทตู 

 

ผู้ ติดตอ่สถานทตูฯทกุทา่นต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ท่านสามารถ
ฝากโทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง ไว้กบัเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัที่หน้าประต ูแตส่ถานทตูฯและพนกังานรักษาความปลอดภยัจะ
ไมร่ับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึน้กบัโทรศพัท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กบัพนกังานรักษา
ความปลอดภยั ทา่นไมส่ามารถเข้าไปในสถานทตูฯตามที่นดัหมายไว้ หากน าส่ิงของดงัตอ่ไปนีม้าด้วย 

 อปุกรณ์บรรจุแบตเตอร่ีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอาร่ีแบบดิจิตอล วิทยุติดตามตวั 
กล้องถา่ยรูป ตลบัเทป แถบบนัทกึวิดิทศัน์  ซีดีรอม เคร่ืองเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว้ หรือเคร่ืองเล่น
เพลงขนาดพกพา 

 กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ 
 กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสือ้ผ้า ผู้ สมคัรขอวี

ซา่สามารถน าเอกสารที่ใช้ในการขอวีซา่ใส่ถงุหรือกระเป๋าใสเทา่นัน้ 
 อาหาร (มีร้านกาแฟและของวา่งจ าหนา่ยภายในสถานทตูฯ) 
 ซองหรือพสัดทุี่ปิดผนกึ 
 บหุร่ี ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค 
 วตัถมีุคมทกุชนิด เชน่ กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 
 อาวธุหรือวตัถใุดๆที่มีสารประกอบระเบิด 

รายการส่ิงของที่ไมใ่ห้น าเข้ามาภายในสถานทตูฯไมไ่ด้จ ากดัอยูเ่พียงแคร่ายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านัน้ ส่ิงของประเภทอื่นอาจ
ไมไ่ด้รับอนญุาตให้น าเข้ามาภายในสถานทตูฯด้วยเชน่กนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวิจารณญาณของพนกังานรักษาความปลอดภยั นอกจาก
โทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง สถานทตูฯไมร่ับฝากส่ิงของต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บส่ิงของดงักล่าวไว้ที่อื่นก่อนมา
ติดตอ่สถานทตูฯ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับ 
ในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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