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วันที่ 1 
 

ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส (อเมริกาตะวันตก) - เที่ยว
ลอสแองเจลิส - เบเวอร่ีฮลิล์ - ไชนีสเธียร์เตอร์ - อนาไฮม์ 

 

04.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์
แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 06.35 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX616 
10.25 น. ถงึสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเท่ียวบิน  
12.55 น. ออกเดินทางสูเ่มืองลอสแองเจลิส ประทศสหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบินท่ี CX884 
 **บนิข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล** 
10.50 น. ถงึสนามบินลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือรู้จกัในช่ือ แอล เอ (LA) ตัง้อยู่ใน

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา ติดมหาสมทุรแปซิฟิก เป็น
เมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสดุอนัดบั 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึง่ใน
ศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง ผา่นการตรวจคนเข้า
เมืองและศลุกากร (เวลาท่ีกรุงเทพจะเร็วกวา่ลอสแองเจลิส 14 ชัว่โมง) รถปรับ
อากาศน าท่านเดินทางสูน่ครลอสแองเจลีส 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมนครลอสแองเจลีส หรือเรียกสัน้ๆวา่ “แอลเอ” ได้ช่ือวา่เป็นเมืองท่ี

มีการปะปนของวฒันธรรมมากท่ีสดุในโลก ภมูิประเทศท่ีมีภเูขาล้อม รอบตลอด
แนวชายฝ่ัง ท าให้อากาศอบอุน่สบาย มีแหลง่ท่องเท่ียวระดบัโลกหลายแห่ง และ
ยงัเป็นปลายทางของถนนสายประวตัิศาสตร์ รูท 66 (Route 66) ย่านไฮโซเขตโร
ดีไอไดร์ฟ ย่านเบเวอร่ี ฮิลล์ส (Beverly Hills) ไลฟ์สไตลล์ของสงัคมชัน้สงู ถนน
ฮอลลีวดู (Hollywood) สถานท่ีอนัมีช่ือเสียงทางด้านอตุสาหกรรมภาพยนตร์ ชม
ฮอลลีวดู วอล์ก ออฟ เฟรม ท่ีดาราดงัแห่งฮอลลีวดู ได้ประทบัรอยมือและ
รอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี ้และด้านหน้าของไชนีสเธียร์เตอร์ เข้าสูย่่านแอลเอ
ดาวน์ทาวน์ 4 ถนน Olvera ซึง่เป็นย่านประวตัิศาสตร์ของแอลเอ และช่ือเมืองนีก้็
ได้ช่ือมาจากโบสถ์เก่าแก่ในย่านนี ้The Cathedral of Our Lady of The Angels 
แถบนีม้ีร้านอาหารเมก็ซิกนัดี ๆ หลายร้านรวมทัง้ร้านเค้าร้านเลก็ ๆ มากมายอีก
ด้วย    

 

 
 

 
 

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

(พกั 3 คืน) 
www.sheratongarden 

grove.com  
วันที่ 2 
 ดสินีย์แลนด์ รีสอร์ท - อนาไฮม์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
10.00 น. รถ Hotel Shuttle น าคณะสูด่ิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท สวนสนกุของวอลซ์ ดิสนีย์(Walt 

E. Disney) แห่งแรกท่ีต้องการให้ครอบครัวได้สนกุสนานร่วมกนั เปิดให้บริการ
ตัง้แตว่นัท่ี 17 กรกฎาคม 1955 ในรูปแบบของ “ดินแดนแห่งเทพนิยายในฝัน” 
บนเนือ้ท่ีกวา่ 400 ไร่ สวนสนกุแห่งนีย้งัคงครองความนิยมเป็นอนัดบั 1 ใน
ทัง้หมด 5 แห่งทัว่โลก ตัว๋ one day pass ท่ีจะท าให้ท่านสนกุสนานไปอย่างไมรู้่
เบ่ือภายในธีมปาร์คท่ีแบ่งออกเป็น 5 สว่น คือ 
Main Street USA ถนนสายหลกัของเมืองในศตวรรษก่อน จ าลองสถานท่ีในวยั
เดก็ท่ีเขาอาศยัอยู่ในมิสซูร่ี ความสขุในวยัเยาว์ของวอล์ซ ถูกถ่ายทอดออก มา
ตลอดเส้นทางของถนนสายหลกัแห่งนี ้
1. Adventureland ต้นแบบแห่งความแปลกในดินแดนอนัไกลโพ้นของโลก ป่า

ในจินตนาการของวอล์ซผสมผสานกบัเอเชีย และอฟัริกา และไมค่วรกบั
เคร่ืองเลน่ Indiana Jones™ Adventure / Pirates of the Caribbean 
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2. Frontierland ย้อนเร่ืองราวการบกุเบิกดินแดนอเมริกา วอลซ์ภาคภมูิใจใน
ประวตัิศาสตร์ของชาติ ซึง่เป็นรูปเป็นร่างขึน้มาได้จากพลงัแห่งการบกุเบิก
ของบรรพบรุุษ การผจญภยัท่ีได้ออกแบบขึน้นีจ้ะท าให้คณุรู้สกึมีชีวิตชีวา 
Big Thunder Mountain Railroad  

3. Critter Country  โดดเดน่ด้วยเคร่ืองเลน่ Splash Mountain / Haunted 
Mansion 

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

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

 
 

 

 **เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาอนัมีคา่ของท่าน จงึไมม่ีบริการอาหารกลางวนั** 
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  
วันที่ 3 
 ยูนิเวอร์แซลสตูดโิอ - อนาไฮม์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม buffet 
08.30 น. น าคณะเข้าสูย่นิูเวอร์แซล สตดูิโอ (Universal Studios) สถานท่ีจ าลองฉากหนงั 

และบางเร่ืองท่ีใช้ถ่ายท าจริงตา่ง ๆ มากมาย ท่ีเม่ือเข้าไปสมัผสัแล้วคณุจะรู้สกึ
วา่ ได้ร่วมอยู่ในฉากเดียวกบัเหลา่บรรดาซุปเปอร์สตาร์ดงัจากฮอลลีวดู 
Studio Tour ไมค่วรพลาดกบัการชมเบือ้งหลงัการถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงั บน
เนือ้ท่ีกวา่ 10 ไร่ใน 13 โซนเช่น King Kong 360 3-D แตล่ะโซนได้รับการ
ออกแบบโดยผู้ก ากบัช่ือดงั สตีเฟ่น สปีลเบอร์ก นอกจากนีย้งัมีโซนเคร่ืองเลน่ท่ี
เร้าใจรอคณุไปสมัผสัอาทิ Transformers™: The Ride-3D / Revenge of the 
Mummy℠ – The Ride / Shrek 4-D™ / Jurassic Park® - The Ride / 
WaterWorld® ท่ีจะสร้างความประทบัใจให้กบัท่าน 
**เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาอนัมีคา่ของท่าน จงึไมม่ีบริการอาหารกลางวนั** 

 

 
 

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

(พกั 3 คืน) 
www.sheratongarden 

grove.com  
วันที่ 4 
 อนาไฮม์ - บาร์สโตว์ - ลาสเวกัส - พรีเมียมเอ๊าท์เล็ท ลาสเวกัส  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองลาสเวกสั (รัฐเนวาด้า) ระหวา่งเส้นทางผ่านเมืองบาร์สโตว์ 

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

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางตอ่ผ่านเมืองเบเคอร์ (Baker) ซึง่เป็นประตสููห่มูบ้่านแห่งความตาย 

(Death Valley) ในเขตอทุยานทะเลทรายโมฮาวี และท่ีเมืองเบเคอร์นีเ้อง จะมี
เคร่ืองวดัอณุหภมูิ (Thermometer) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกติดตัง้อยู่ เป็นท่ีระลกึถงึ
อณุหภมูิสงูสดุท่ี 134 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 56.67 องศาเซลเซียส ซึง่เคยวดัได้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีหมูบ้่านแห่งความตายเม่ือ ค.ศ. 1913 จนเข้าสูล่าสเวกสั 
นครท่ีไมเ่คยหลบั น าคณะไปช้อปปิง้ท่ี LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS ท่ีมี
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ร้านค้าสินค้าชัน้น าของอเมริกากวา่ 150 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกซือ้หาอย่างจใุจ 

 
 

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

ระดบัเดียวกนั (พกั 2 คนื) 
www.montecarlo.com 

 ท่องราตรีลาสเวกสั Strip เขตย่านใจกลางเมืองแหล่งรวมความบนัเทิงและ
คาสิโน แสงสีเสียงของยามค ่าคืนบ่งบอกถงึการเร่ิมต้นแห่งวนั ณ เมืองนี ้บนถนน
เส้นนีม้ีความบนัเทิงมากมายหลายสิ่งให้ท่านได้ชม อาทิ น า้พเุต้นร า หน้าโรงแรม
เบลลาจิโอ, บรรยากาศของเวนิส เมืองโรแมนติก ของโรงแรมเวเนเชียน, โชว์
ภเูขาไฟระเบิด ท่ีโรงแรมมิราจ ให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดค ่าคืน  

วันที่ 5 
 

ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) - สกายวอล์ค - 
เข่ือนฮูเวอร์ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสูอ่ทุยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) ท่ี

เปิดรับนกัท่องเท่ียวตลอดทัง้ปี เสน่ห์ดงึดดูผู้ ท่ีหลงใหลในการผจญภยั หบุผาของ
แกรนด์แคนยอนทอดตวัสู่เบือ้งลา่งกวา่ 2,000 เมตรเหนือแมน่ า้โคโลราโด เข้าสู ่
Visitor Centre ของชาวอินเดียแดงเผ่าวอลเออไพ (Hualapai) ชนพืน้เมืองท่ี
อาศยัอยู่ในเขตนีม้านานนบัศตวรรษ การเย่ียมชมสถานท่ีตา่ง ๆ ในเขตเวสต์ริม 
อยู่ในการบริหารจดัการโดยศนูย์บริการนกัท่องเท่ียววอลเออไพ โดยจดับริการรถ
รับ-สง่แบบ hop on hop off โดยท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์ของหบุผาแกรนด์
แคนยอนได้จากจดุชมวิว Eagle Point, Guano Point และ Hualapai Ranch ท่ี
จ าลองถงึบ้านเรือนและความเป็นอยู่ในยคุอดีต ไฮไลท์ของการชมแกรนด์แคน
ยอนคือ การเดินบน “สกายวอล์ก” (Skywalk) สิ่ง ก่อสร้างท่ีมนษุย์สร้างขึน้ได้
อย่างน่าทึง่ ทางเดินกระจกรูปร่างคล้ายเกือกม้าย่ืนออกมาจากขอบผาไป
ประมาณ 21 เมตร เสมือนการเดินบนอากาศด้วยระดบัความสงูกวา่ 1,450 
เมตร อีกหนึง่ความประทบัใจและประสบการณ์เพียงแห่งเดียวในแกรนด์แคน
ยอนนี ้ 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบปิคนิก ในเขตอทุยานฯ Local 
 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางกลบัสูน่ครลาสเวกสั ระหวา่งเส้นทางแวะชม

ทศันียภาพเหนือเข่ือนฮเูวอร์ เข่ือนยกัษ์คอนกรีตขนาดใหญ่กัน้แมน่ า้โคโลราโด 
โดยมจีดุประสงค์เพ่ือป้องกนัอทุกภยั, กกัน า้ไว้ใช้ในการกสิกรรม, สงวนพนัธ์ปลา 
และสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยพลงัน า้  สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1935 ในขณะนัน้เป็น
เข่ือนโครงสร้างคอนกรีตขนาดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ปัจจบุนัเข่ือนฮเูวอร์ผลิตไฟฟ้า
ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 34 ของโลกนอกจากนีผ้ลจากการสร้างเข่ือน ท าให้เกิด
ทะเลสาบฝีมือมนษุย์ คือ ทะเลสาบมีด้ (Lake Mead)  

 

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

ระดบัเดียวกนั (พกั 2 คนื) 
www.montecarlo.com 

วันที่ 6 
 ลาสเวกัส - บนิสู่ซานฟรานซิสโก - ช้อปป้ิงย่านยูเนียนสแควร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 

http://www.montecarlo.com/
http://www.montecarlo.com/
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 ออกเดินทางสูส่นามบินนครลาสเวกสั  
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูน่ครซานฟรานซิสโก 
 ถงึนครซานฟรานซสิโก รอรอรับคณะแล้วเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย เดินเท่ียวชิลล์ๆชมเมือง ซานฟรานซิสโก เป็นเมืองท่ีได้ช่ือวา่ ”โรแมนติกซิตี”้ เป็น

หนึง่ในสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัต้น ๆ ท่ีมนีกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุในโลก นอกจากนี ้
ยงัได้ช่ือวา่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ท่ีดีท่ีสดุแห่งหนึง่ในโลก จงึไมน่่าแปลกใจท่ีมี
นกัท่องเท่ียวและนกัช้อปตวัจริงนิยมมาซานฟรานซิสโก Union Square แหลง่ช้
อปปิง้ท่ีมีสินค้าแบรนด์ดงัจากทัว่ทกุมมุโลก และสนิค้าของ USA ห้าง 
สรรพสินค้า Macy’s สวรรค์ของนกัช้อปท่ีไมค่วรพลาด หรือทา่นสามารถเลือกใช้
บริการของ Cable Cars ท่ีเปิดให้บริการมานานนบัร้อยปี เท่ียวชมเมือง บน
เส้นทาง California Street ผา่นเขตการเงิน ไชน่าทาวน์ และ Nob Hill สว่น
เส้นทางสาย Powell-Mason และ Powell-Hyde จบเส้นทางใกล้กบั 
Fisherman’s Wharf ได้ตามอธัยาศยั 

 
 

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

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

วันที่ 7 
 

เที่ยวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต - ล่องเรือชมอ่าว - ฟิชเชอร์
แมนวาร์ฟ – บนิกลับฮ่องกง  

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเท่ียวชมนครซานฟรานซิสโก เมืองนีไ้ด้รับการขนานนามวา่เป็น “เมือง

วฒันธรรมผสมผสาน” เพราะแตล่ะย่านจะมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนั แตร่วมเป็น
หนึง่เดียวกนัได้อย่างลงตวั น าท่านชม Golden Gate Bridge สะพานสีแดง
ทอดตวัข้ามอ่าวท่ีถกูถ่ายรูปมากท่ีสดุในโลก จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
สหรัฐอเมริกา ใต้สะพานคือ “ฟอร์ต พอยต์” (Fort Point) ซึง่เป็นป้อมปราการ
เก่าแก่ของซานฟรานซิสโก ขึน้ชมวิวเมืองแบบพาโนรามาบนยอดเขาทวินพีค 
ผ่านย่านเดอะคาสโตร เป็นท่ีรู้จกักนัวา่ “Gay Capital of the World” ถ้าอยาก
สมัผสัไลฟ์สไตล์ของพวกเขาเหลา่นีไ้ด้ท่ีน่ี ไปชม Lombard Street เป็นถนนท่ีชนั
และคดเคีย้วท่ีสดุในโลก 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย น าคณะลอ่งเรือชม “อา่วซานฟรานซิสโก” ซึง่ถือวา่เป็นโปรแกรมท่องเท่ียวท่ี

ดงึดดูนกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุในการเยือนเมืองนี ้ เรือแลน่ผ่านสะพานโกลเด้นเกต 
และสะพานโอ๊คแลนด์ เบย์บริดจ์ และเกาะอลัคาทราซ Alcatraz Island หรืออีก
ช่ือหนึง่วา่ ‘The Rock’ เป็นเกาะเลก็ๆท่ีตัง้อยู่ 2.4 กิโลเมตรจากฝ่ังซานฟรานซิส
โก เคยใช้เป็นท่ีคมุขงันกัโทษในปี ค.ศ. 1868-1963 แตปั่จจบุนัเปิดเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวให้คนเข้าชม จากนัน้อิสระให้ท่านได้เดินเลน่ย่าน Fisherman’s Wharf 
และ Pier 39 แหลง่ shopping, ร้านอาหาร, ร้าน Chocolate Ghirardelli 
Square, Boudin ร้านเบเกอร่ีเก่าแก่ให้บริการมาตัง้แตปี่ 1849 ต้นต ารับ clam 
chowder ท่ี served มาในถ้วยขนมปัง sourdough ท่ีขึน้ช่ือของ San Francisco 
และนอกจากนีท่ี้น่ียงัเป็นแหลง่ของ Dungeness crab เมนพิูเศษท่ีคณุไมค่วร
พลาด 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
21.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินซานฟรานซิสโก เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
วันที่ 8 
 ซานฟารนซิสโก - ฮ่องกง - บนิกลับกรุงเทพฯ   

00.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก บินสูฮ่่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX873  

http://www.fairmontsanfrancisco.com/
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 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล** 
 **อยู่ในระหวา่งท าการบินกลบัสูป่ระเทศไทย แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีฮ่องกง**  
วันที่ 9 
 ฮ่องกง - เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ  

06.10 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เพ่ือรอเปลี่ยนเท่ียวบิน  
09.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX755 
11.30 น. ถงึกรุงเทพฯ 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
เน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน  

จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดนิทางเท่านัน้) 
ก าหนดวนัเดนิทาง 

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-8 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

11-19 ตุลาคม 2562 135,000 121,000 115,000 23,000 -24,000.- 
-19,000.- 

4-12 ธันวาคม 2562 135,000 121,000 115,000 23,000 -24,000.- 
-19,000.- 

27 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 130,000 117,000 110,000 23,000 -27,000.- 
-21,000.- 

**(หมายเหตุ ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า และต๋ัวสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund, Non Endorse) **ท าวีซ่า +7,500 บาทต่อท่าน 
ค่าทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560   

 คา่รถโค้ชมาตรฐาน USA ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบใุนโปรแกรม 
15-19 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 25 ท่ีนัง่  

 
20-35 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 45 ท่ีนัง่ 
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 คา่บตัรเข้า Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon National Park, Sky Walk, คา่ลอ่งเรือ

ชมอา่วซานฟรานซิสโก  
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 

ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทนและบางโรงแรม
อาจจะไมม่ีห้อง Triple Room ให้บริการ, และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดั
ประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ใน USA ตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ

สญูเสยีชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัชิน้ละไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูล
ของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ด าเนินการพร้อมคา่ธรรมเนียมวีซา่ดงันี ้

ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,600 บาท + คา่ธรรมเนียมในการย่ืน (เก็บ 7,500 บาท) 
 คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน และหวัหน้าทวัร์ 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั 

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่

จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนั
ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย
ไมม่ีเง่ือนไข  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทวัร์ ฮอลเิดย์2010 จ ำกดั 

         เลขทีบ่ัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลกัษณะวลิำศ 

3. เลขทีบ่ัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจา
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หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (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% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถ

ย่ืนขอวีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิมคือคา่วีซา่ และคา่เปลี่ยนช่ือตัว๋เท่านัน้ 
และต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิ
วีซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิก
พร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่
แน่ใจวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซา่แบบเด่ียว 
ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถ
รับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ 
การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพ่ิมเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ท่ีระบคุวามรับผิดชอบไว้
ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และ
ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่
ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย

คา่ใช้จ่าย  
ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไป
เรียบร้อยแล้ว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไมส่ามารถ REFUND เงินได้ทกุกรณี ยกเว้น การเสียชีวิตเท่านัน้   
ทัง้นีเ้ง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบิน เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเท่านัน้ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไป
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเง่ือนไขได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถสะสมไมล์ได้ แตก่รณีท่ีบิน

เป็นตัว๋เด่ียว หรือชัน้ธุรกิจสามารถสะสมไมล์เฉพาะของสายการบินได้คือ Asia Miles เท่านัน้ ซึง่การเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ **กรณีนี ้ ตัว๋สะสมไมล์ไมไ่ด้ Non Refund, Non 
Endorse** 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน า้มันเชือ้เพลิงของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี  1 กนัยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
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 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิูต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเท่านัน้   

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

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

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

เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ใน
เอกสารของสถานท่ีนัน้ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือ
เหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯ จะ
ไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระเข้าชมและ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพ่ิมเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 USD / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการ
บินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

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

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่า
กวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระความ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

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

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในอเมริกา มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมี

ข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 



 

WEST USA 9 D by CX (Oct-Dec’2019)_12.07.2019                               10/13 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 
วีซา่ท่ีได้รับการอนมุตัแิล้วจะถกูสง่คืนผู้สมคัรทางไปรษณีย์ภายใน 3-4 วนัท าการ 

ระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึง่ระยะเวลาการออกวีซา่จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะกรณี  
เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัของผู้สมคัรแตล่ะคนและข้อก าหนดเฉพาะอ่ืนๆ 

 

ตัง้แต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th 
ขัน้ตอนใหม่ส าหรับการสมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)  
 เข้าไปท่ีเวบ็ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบญัชีผู้ ใช้ เลือกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซ่าประเภทนัน้ๆ 

ซึง่จะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามท่ีท่านกรอก ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนัน้ออกมา    
 น าใบฝากเงินธนาคารท่ีได้มาไปยงัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ณ สาขาตามท่ีก าหนดไว้เพ่ือจ่ายคา่ธรรมเนียมสมคัรวีซา่  
 กรอกแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตท่ี https://ceac.state.gov/genniv/ 
 ก าหนดนดัหมายวนัสมัภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัท์ผ่านศนูย์บริการท่ี 02-105-

4110  
 ในการก าหนดนดัวนัสมัภาษณ์ ให้แจ้งท่ีอยู่ส าหรับการจดัส่งเอกสารด้วย หากค าร้องขอวีซ่าของท่านได้รับอนุมตัิ ทางเราจะ

จดัสง่วีซา่ของท่านไปยงัท่ีอยู่ตามท่านระบจุะไปรับหรือให้จดัสง่ 
 กรุณาอา่นรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนการขอวีซา่นีไ้ด้ท่ี www.ustraveldocs.com/th  

กรุณาปฏิบตัิตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด มิเช่นนัน้การสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณ์วีซ่าใน

วันที่นัดไว้ ท่านควรขอวีซา่ลว่งหน้ามากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เน่ืองจากการรอนดัสมัภาษณ์วีซา่และกระบวนการออกวีซ่าอาจใช้
เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีผู้คนนิยมเดินทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะน าให้ผู้ เดินทางสมคัรวีซา่ลว่งหน้าให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และโปรดหลีกเลี่ยงการวาง
แผนการเดินทางทีไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกวา่จะได้รับวีซา่ในหนงัสือเดินทางของตน 

 

หมายเหตุพเิศษส าหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลกึไว้วา่ เดือนมิถนุายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงท่ีแผนกกงสลุมี
งานมากท่ีสุด ดงันัน้ ผู้สมคัรวีซ่าอาจประสบความยากล าบากในการจองวนัสมัภาษณ์วีซ่าในเดือนเหล่านี ้นักเรียนต้องวางแผน
ล่วงหน้าเพ่ือจะได้ไม่ต้องเดินทางมาท่ีสถานทูตฯ หลายครัง้ ผู้สมคัรวีซ่านกัเรียนควรสมคัรวีซ่าล่วงหน้า แต่ไม่ควรสมคัรเกิน 120 
วนั ก่อนวนัเปิดเรียน ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมกรุณาอา่น ฉนัจะสามารถสมคัรวีซา่ได้เม่ือใด 
ผู้ถือบัตรเดนิทางส าหรับนักธุรกจิเอเปค สามารถสมคัรวีซ่าชัว่คราวโดยไม่ต้องนดัวนัสมัภาษณ์ล่วงหน้าได้ในช่วงเช้า ระหว่าง
เวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเว้นวนัหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ) ผู้สมคัรไม่ต้องส่งอีเมล์มาล่วงหน้าเพ่ือนดัสมัภาษณ์ โดยคู่
สมรสและลกูผู้ เยาว์ของผู้ ถือบตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจเอเปคสามารถเข้ารับการสมัภาษณ์พร้อมกบัผู้สมคัรหลกัได้โดยไม่ต้อง
นดัสมัภาษณ์ลว่งหน้าเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ผู้สมคัรทกุคนต้องมีคณุสมบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการสมคัรวีซ่าทัง้หมด และต้อง

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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น าใบเสร็จแสดงการช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรวีซ่า และหน้ายืนยนัของแบบฟอร์ม DS-160 มาด้วย เพ่ือท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
การสมคัรวีซา่ผ่านช่องทางผู้ ถือบตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจเอเปคได้ 

 

ข้อควรปฏบิัตสิ าหรับวันนัดสัมภาษณ์ 
 กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารตา่งๆให้เรียบร้อยและพร้อมย่ืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีสถานทตู 
 น าหนังสือเดินทาง หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมสมคัรวีซ่าจากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่าย

จ านวน 1 ใบซึง่ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 
 ท่านสามารถน าโทรศพัท์มือถือมาได้ 1 เคร่ือง สถานเอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้น าคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว้ 

หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเข้ามาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศพัท์มือถือและปิดเค ร่ืองก่อนเข้าตวัอาคารเพ่ือฝากไว้กับ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั 

 

ข้อก าหนดเก่ียวกับรูปถ่าย 
ผู้สมคัรวีซา่สหรัฐฯ จะต้องอพัโหลดรูปถ่ายดิจิทลัลงในแบบฟอร์มการสมคัรวีซ่า DS-160 โดยรูปถ่ายจะต้องตรงตามข้อก าหนด มิ
เช่นนัน้ท่านจะไมส่ามารถด าเนินกระบวนการสมคัรตอ่ไปได้ โดยรูปถ่ายจะต้องมีคณุสมบตัิตอ่ไปนี ้

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

1200x1200 พิกเซล 
5. ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกวา่หรือเท่ากบั 240 กิโลไบท์ 
6. จะต้องไมถ่กูปรับแตง่ทางดิจิทลั 

ส าหรับค าแนะน าเพ่ิมเติมเก่ียวกบัองค์ประกอบรูป ท่านสามารถอา่นข้อก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรูปถ่ายได้ท่ีลิง้ค์นี ้หากรูปของท่าน
ไม่ต้องตามข้อก าหนดด้านองค์ประกอบเราอาจไม่สามารถด าเนินการเก่ียวกับการสมคัรวีซ่าของท่านได้ เราขอแนะน าให้ผู้สมคัร
น ารูปถ่ายดิจิทลัที่พิมพ์ออกมาแล้วมาในวนัสมัภาษณ์วีซา่ด้วย 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่า:  
เจ้าหน้าท่ีกงสลุจะพิจารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไมม่ีเอกสารใดสามารถประกนัได้วา่ผู้สมคัรจะได้รับอนมุตัิ (หรือถกูปฏิเสธวีซ่า) 
เน่ืองจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกนั สิ่งท่ีสามารถแสดงถึงความสมัพันธ์ท่ีหนกัแน่นในกรณีหนึ่งอาจใช้ไม่ได้กับอีกกรณีหนึ่ง 
เน่ืองจากกระบวนการสมคัรวีซ่าชัว่คราวมิได้เป็นกระบวนการท่ีใช้เอกสารเป็นหลกั ผู้สมคัรวีซ่าต้องสามารถแสดงความผูกพนัต่อ
ประเทศของตนโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีกงสลุทราบ ผู้สมคัรวีซ่านกัเรียน ผู้ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และผู้สมคัรวีซ่าประเภท
ท างานจ าเป็นต้องมีเอกสารสนบัสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะน าให้ผู้สมคัรทุกท่านน าหนังสือเดินทางเล่มเดิมของตนมาด้วย และ
ผู้ปกครองของผู้สมคัรวีซา่ท่ีเป็นผู้ เยาว์ควรน าสตูิบตัรของบตุรมาด้วย 

http://travel.state.gov/visa/frvi/frvi_3882.html
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ทัง้นีท้างบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารที่ควรน าตดิไปในวันสมัครวีซ่าเพิ่มเตมิจากที่ทางสถานฑูต
ก าหนด ดังรายละเอียดดังนี ้
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ อเมริกา

, แคนาดา, วีซา่อื่นๆในกลุม่ประเทศเชงเก้น หรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า /

ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , 

อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลงั 3 เดือน 

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และ
มีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่
ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
ช่ือผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , มารดา 

จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

 

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าตดิต่อแผนกวีซ่า 

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

 
กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย 
รายการสิง่ของที่ไมใ่ห้น าเข้ามาภายในสถานทตู และระเบียบในการเข้าสูส่ถานทตู 

 

ผู้ติดตอ่สถานทตูฯทกุท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทูตฯ ท่านสามารถ
ฝากโทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง ไว้กบัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีหน้าประต ูแต่สถานทูตฯและพนกังานรักษาความปลอดภยัจะ
ไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึน้กับโทรศพัท์มือถือของท่านในขณะท่ีฝากไว้กบัพนักงานรักษา
ความปลอดภยั ท่านไมส่ามารถเข้าไปในสถานทตูฯตามท่ีนดัหมายไว้ หากน าสิ่งของดงัตอ่ไปนีม้าด้วย 

 อุปกรณ์บรรจุแบตเตอร่ีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอาร่ีแบบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว 
กล้องถ่ายรูป ตลบัเทป แถบบนัทกึวิดิทศัน์  ซีดีรอม เคร่ืองเลม่เอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว้ หรือเคร่ืองเล่น
เพลงขนาดพกพา 

 กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ 
 กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสือ้ผ้า ผู้สมคัรขอวี

ซา่สามารถน าเอกสารท่ีใช้ในการขอวีซา่ใสถ่งุหรือกระเป๋าใสเท่านัน้ 
 อาหาร (มีร้านกาแฟและของวา่งจ าหน่ายภายในสถานทตูฯ) 
 ซองหรือพสัดท่ีุปิดผนกึ 
 บหุร่ี ซิการ์ กลอ่งไม้ขีด ไฟแช็ค 
 วตัถมุีคมทกุชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 
 อาวธุหรือวตัถใุดๆท่ีมีสารประกอบระเบิด 

รายการสิ่งของท่ีไม่ให้น าเข้ามาภายในสถานทูตฯไม่ได้จ ากดัอยู่เพียงแค่รายการท่ีกล่าวมาข้างต้นเท่านั น้ สิ่งของประเภทอื่นอาจ
ไมไ่ด้รับอนญุาตให้น าเข้ามาภายในสถานทตูฯด้วยเช่นกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวิจารณญาณของพนกังานรักษาความปลอดภยั นอกจาก
โทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง สถานทูตฯไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามท่ีกล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิ่งของดงักล่าวไว้ท่ีอื่นก่อนมา
ติดตอ่สถานทตูฯ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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