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รหสัทวัร ์: THD3-CX-US-11APR-17OCT20 
วันที ่1 
 

ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส (อเมริกาตะวันตก) - เทีย่ว
ลอสแองเจลสิ - เบเวอร่ีฮลิล ์- ไชนีสเธียรเ์ตอร ์- อนาไฮม ์

 

04.00 น. พรอ้มคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M สายการบินคาเธ่ย์
แปซิฟิก แอรเ์วย ์เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 06.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินฮอ่งกง โดยเท่ียวบินท่ี CX616 
10.25 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเท่ียวบิน  
12.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองลอสแองเจลสิ ประทศสหรฐัอเมรกิา โดยเท่ียวบินท่ี CX884 
 **บนิข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล** 
10.50 น. ถึงสนามบินลอสแองเจลสิ (Los Angeles) หรอืรูจ้กัในช่ือ แอล เอ (LA) ตัง้อยูใ่น

มลรฐัแคลฟิอรเ์นีย ทางตะวนัตกของสหรฐัอเมรกิา ติดมหาสมทุรแปซิฟิก เป็น
เมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสดุอนัดบั 2 ในสหรฐัอเมรกิา และเป็นหนึ่งใน
ศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง ผ่านการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร (เวลาท่ีกรุงเทพจะเรว็กวา่ลอสแองเจลสิ 14 ชั่วโมง) รถปรบั
อากาศน าทา่นเดนิทางสูน่ครลอสแองเจลีส 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
บา่ย น าทา่นเท่ียวชมนครลอสแองเจลีส หรอืเรยีกสัน้ๆวา่ “แอลเอ” ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ี

มีการปะปนของวฒันธรรมมากท่ีสดุในโลก ภมูิประเทศท่ีมีภเูขาลอ้ม รอบตลอด
แนวชายฝ่ัง ท าใหอ้ากาศอบอุน่สบาย มีแหลง่ท่องเท่ียวระดบัโลกหลายแหง่ และ
ยงัเป็นปลายทางของถนนสายประวตัิศาสตร ์ รูท 66 (Route 66) ยา่นไฮโซเขตโร
ดีไอไดรฟ์ ยา่นเบเวอรี ่ ฮิลลส์ (Beverly Hills) ไลฟ์สไตลลข์องสงัคมชัน้สงู ถนน
ฮอลลีวดู (Hollywood) สถานท่ีอนัมีช่ือเสียงทางดา้นอตุสาหกรรมภาพยนตร ์ชม
ฮอลลีวดู วอลก์ ออฟ เฟรม ท่ีดาราดงัแห่งฮอลลีวดู ไดป้ระทบัรอยมือและ
รอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนนแห่งนี ้และดา้นหนา้ของไชนีสเธียรเ์ตอร ์เขา้สูย่า่นแอลเอ
ดาวนท์าวน ์4 ถนน Olvera ซึง่เป็นย่านประวตัิศาสตรข์องแอลเอ และช่ือเมืองนีก็้
ไดช่ื้อมาจากโบสถเ์ก่าแก่ในยา่นนี ้The Cathedral of Our Lady of The Angels 
แถบนีมี้รา้นอาหารเม็กซิกนัดี ๆ หลายรา้นรวมทัง้รา้นเคา้รา้นเล็ก ๆ มากมายอีก
ดว้ย    

 

 
 

 
 

 
 รถปรบัอากาศน าทา่นเดนิทางสูเ่ขตอนาไฮม ์เขา้สูท่ี่พกั  
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE ****หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

(พกั 3 คืน) 
www.sheratongarden 

grove.com  
วันที ่2 
 ดสินียแ์ลนด ์รีสอรท์ - อนาไฮม ์  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม Buffet 
10.00 น. รถ Hotel Shuttle น าคณะสูด่ิสนียแ์ลนด ์รสีอรท์ สวนสนกุของวอลซ ์ดิสนีย(์Walt 

E. Disney) แหง่แรกท่ีตอ้งการใหค้รอบครวัไดส้นกุสนานรว่มกนั เปิดใหบ้รกิาร
ตัง้แตว่นัท่ี 17 กรกฎาคม 1955 ในรูปแบบของ “ดินแดนแห่งเทพนิยายในฝัน” 
บนเนือ้ท่ีกวา่ 400 ไร ่ สวนสนกุแหง่นีย้งัคงครองความนิยมเป็นอนัดบั 1 ใน
ทัง้หมด 5 แหง่ทั่วโลก ตั๋ว one day pass ท่ีจะท าใหท้า่นสนกุสนานไปอยา่งไม่รู ้
เบ่ือภายในธีมปารค์ท่ีแบง่ออกเป็น 5 สว่น คอื 
Main Street USA ถนนสายหลกัของเมืองในศตวรรษก่อน จ าลองสถานท่ีในวยั
เดก็ท่ีเขาอาศยัอยูใ่นมิสซูรี ่ ความสขุในวยัเยาวข์องวอลซ์ ถกูถ่ายทอดออก มา
ตลอดเสน้ทางของถนนสายหลกัแหง่นี ้
1. Adventureland ตน้แบบแหง่ความแปลกในดนิแดนอนัไกลโพน้ของโลก ป่า

ในจินตนาการของวอลซ์ผสมผสานกบัเอเชีย และอฟัรกิา และไม่ควรกบั
เครือ่งเลน่ Indiana Jones™ Adventure / Pirates of the Caribbean 

2. Frontierland ยอ้นเรือ่งราวการบกุเบิกดนิแดนอเมรกิา วอลซภ์าคภมูิใจใน
ประวตัิศาสตรข์องชาต ิ ซึง่เป็นรูปเป็นรา่งขึน้มาไดจ้ากพลงัแห่งการบกุเบิก
ของบรรพบรุุษ การผจญภยัท่ีไดอ้อกแบบขึน้นีจ้ะท าใหค้ณุรูส้กึมีชีวิตชีวา 
Big Thunder Mountain Railroad  

3. Critter Country  โดดเดน่ดว้ยเครือ่งเลน่ Splash Mountain / Haunted 
Mansion 
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4. Fantasyland สีสนัและบรรยากาศของความครวัท่ีแสนอบอุ่น ในเมืองท่ีมีแต่

โลกแหง่ความสวยงาม "it's a small world" / Mickey's House and Meet 
Mickey 

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

 **เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมีคา่ของท่าน จงึไม่มีบรกิารอาหารกลางวนั** 
18.00 น. รถ Hotel Shuttle รอรบัทา่นแลว้เดินทางสูภ่ตัตาคาร 
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE ****หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

(พกั 3 คืน) 
www.sheratongarden 

grove.com  
วันที ่3 
 ยูนิเวอรแ์ซลสตูดโิอ - อนาไฮม ์  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม buffet 
08.30 น. น าคณะเขา้สูย่นิูเวอรแ์ซล สตดูิโอ (Universal Studios) สถานท่ีจ าลองฉากหนงั 

และบางเรือ่งท่ีใชถ่้ายท าจรงิตา่ง ๆ มากมาย ท่ีเม่ือเขา้ไปสมัผสัแลว้คณุจะรูส้กึ
วา่ ไดร้ว่มอยูใ่นฉากเดียวกบัเหลา่บรรดาซุปเปอรส์ตารด์งัจากฮอลลีวดู 
Studio Tour ไม่ควรพลาดกบัการชมเบือ้งหลงัการถ่ายท าภาพยนตรช่ื์อดงั บน
เนือ้ท่ีกวา่ 10 ไรใ่น 13 โซนเช่น King Kong 360 3-D แตล่ะโซนไดร้บัการ
ออกแบบโดยผูก้  ากบัช่ือดงั สตีเฟ่น สปีลเบอรก์ นอกจากนีย้งัมีโซนเครือ่งเลน่ท่ี
เรา้ใจรอคณุไปสมัผสัอาทิ Transformers™: The Ride-3D / Revenge of the 
Mummy℠ – The Ride / Shrek 4-D™ / Jurassic Park® - The Ride / 
WaterWorld® ท่ีจะสรา้งความประทบัใจใหก้บัทา่น 
**เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมีคา่ของท่าน จงึไม่มีบรกิารอาหารกลางวนั** 

 

 
 

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

(พกั 3 คืน) 
www.sheratongarden 

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

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองลาสเวกสั (รฐัเนวาดา้) ระหวา่งเสน้ทางผ่านเมืองบารส์โตว ์

(Barstow) ในเขตปกครองซานเบอรน์ารด์ิโน (San Bernardino County) ซึง่อยู่
หา่งจากแอลเอประมาณ 130 ไมล ์หรอืใชเ้วลาประมาณ 2-2 ½   ชั่วโมง 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย เดนิทางตอ่ผา่นเมืองเบเคอร ์ (Baker) ซึง่เป็นประตสููห่มู่บา้นแหง่ความตาย 

(Death Valley) ในเขตอทุยานทะเลทรายโมฮาวี และท่ีเมืองเบเคอรนี์เ้อง จะมี
เครือ่งวดัอณุหภมูิ (Thermometer) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกติดตัง้อยู ่ เป็นท่ีระลกึถึง
อณุหภมูิสงูสดุท่ี 134 องศาฟาเรนไฮต ์หรอื 56.67 องศาเซลเซียส ซึง่เคยวดัไดใ้น
ประเทศสหรฐัอเมรกิาท่ีหมู่บา้นแห่งความตายเม่ือ ค.ศ. 1913 จนเขา้สูล่าสเวกสั 
นครท่ีไม่เคยหลบั น าคณะไปชอ้ปป้ิงท่ี LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS ท่ีมี
รา้นคา้สนิคา้ชัน้น าของอเมรกิากวา่ 150 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้หาอยา่งจใุจ 

 

 

 

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

ระดบัเดียวกนั (พกั 2 คืน) 
www.montecarlo.com 
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 ทอ่งราตรลีาสเวกสั Strip เขตยา่นใจกลางเมืองแหลง่รวมความบนัเทิงและ

คาสิโน แสงสีเสียงของยามค ่าคืนบง่บอกถึงการเริม่ตน้แห่งวนั ณ เมืองนี ้บนถนน
เสน้นีมี้ความบนัเทิงมากมายหลายสิ่งใหท้า่นไดช้ม อาทิ น า้พเุตน้ร  า หนา้โรงแรม
เบลลาจิโอ, บรรยากาศของเวนิส เมืองโรแมนตกิ ของโรงแรมเวเนเชียน, โชว์
ภเูขาไฟระเบิด ท่ีโรงแรมมิราจ ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลนิตลอดค ่าคืน  

วันที ่5 
 

ลาสเวกัส - อุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน (West Rim) - สกายวอลค์ - 
เข่ือนฮูเวอร ์

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม buffet 
08.00 น. น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูอ่ทุยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน (West Rim) ท่ี

เปิดรบันกัทอ่งเที่ยวตลอดทัง้ปี เสน่หด์งึดดูผูท่ี้หลงใหลในการผจญภยั หบุผาของ
แกรนดแ์คนยอนทอดตวัสูเ่บือ้งลา่งกวา่ 2,000 เมตรเหนือแม่น า้โคโลราโด เขา้สู ่
Visitor Centre ของชาวอินเดียแดงเผา่วอลเออไพ (Hualapai) ชนพืน้เมืองท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตนีม้านานนบัศตวรรษ การเย่ียมชมสถานท่ีตา่ง ๆ ในเขตเวสตร์มิ 
อยูใ่นการบรหิารจดัการโดยศนูยบ์รกิารนกัทอ่งเท่ียววอลเออไพ โดยจดับรกิารรถ
รบั-สง่แบบ hop on hop off โดยทา่นสามารถชมวิวทิวทศันข์องหบุผาแกรนด์
แคนยอนไดจ้ากจดุชมวิว Eagle Point, Guano Point และ Hualapai Ranch ท่ี
จ  าลองถึงบา้นเรอืนและความเป็นอยูใ่นยคุอดตี ไฮไลทข์องการชมแกรนดแ์คน
ยอนคือ การเดินบน “สกายวอลก์” (Skywalk) สิ่ง ก่อสรา้งท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ได้
อยา่งน่าทึง่ ทางเดินกระจกรูปรา่งคลา้ยเกือกมา้ย่ืนออกมาจากขอบผาไป
ประมาณ 21 เมตร เสมือนการเดินบนอากาศดว้ยระดบัความสงูกวา่ 1,450 
เมตร อีกหนึ่งความประทบัใจและประสบการณเ์พียงแห่งเดียวในแกรนดแ์คน
ยอนนี ้ 

 

 
 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบปิคนิก ในเขตอทุยานฯ Local 
 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางกลบัสูน่ครลาสเวกสั ระหวา่งเสน้ทางแวะชม

ทศันียภาพเหนือเข่ือนฮเูวอร ์ เข่ือนยกัษค์อนกรตีขนาดใหญ่กัน้แม่น า้โคโลราโด 
โดยมีจดุประสงคเ์พ่ือปอ้งกนัอทุกภยั, กกัน า้ไวใ้ชใ้นการกสกิรรม, สงวนพนัธป์ลา 
และสรา้งกระแสไฟฟา้ดว้ยพลงัน า้  สรา้งเสรจ็ในปีค.ศ. 1935 ในขณะนัน้เป็น
เข่ือนโครงสรา้งคอนกรตีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ปัจจบุนัเข่ือนฮเูวอรผ์ลิตไฟฟา้
ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 34 ของโลกนอกจากนีผ้ลจากการสรา้งเข่ือน ท าใหเ้กิด
ทะเลสาบฝีมือมนษุย ์คือ ทะเลสาบมีด้ (Lake Mead)  

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม MONTE CARLO RESORT AND CASINO ****หรอืเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั (พกั 2 คืน) 
www.montecarlo.com 

วันที ่6 
 ลาสเวกัส - บนิสู่ซานฟรานซิสโก - ช้อปป้ิงย่านยูเนียนสแควร ์  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม Buffet 
 ออกเดนิทางสูส่นามบินนครลาสเวกสั  
 ออกเดนิทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูน่ครซานฟรานซิสโก 
 ถึงนครซานฟรานซิสโก รอรอรบัคณะแลว้เดินทางสูภ่ตัตาคาร 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย เดนิเท่ียวชิลล์ๆ ชมเมือง ซานฟรานซิสโก เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่า ”โรแมนตกิซิตี”้ เป็น

หนึ่งในสถานท่ีทอ่งเท่ียวอนัดบัตน้ ๆ ท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวมากท่ีสดุในโลก นอกจากนี้
ยงัไดช่ื้อวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีดีท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลก จงึไม่น่าแปลกใจท่ีมี
นกัทอ่งเท่ียวและนกัชอ้ปตวัจรงินิยมมาซานฟรานซิสโก Union Square แหลง่ช้
อปป้ิงท่ีมีสินคา้แบรนดด์งัจากทั่วทกุมมุโลก และสนิคา้ของ USA หา้ง 
สรรพสนิคา้ Macy’s สวรรคข์องนกัชอ้ปท่ีไม่ควรพลาด หรอืท่านสามารถเลือกใช้
บรกิารของ Cable Cars ท่ีเปิดใหบ้รกิารมานานนบัรอ้ยปี เท่ียวชมเมือง บน
เสน้ทาง California Street ผ่านเขตการเงิน ไชน่าทาวน ์ และ Nob Hill สว่น
เสน้ทางสาย Powell-Mason และ Powell-Hyde จบเสน้ทางใกลก้บั 
Fisherman’s Wharf ไดต้ามอธัยาศยั 
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18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม FAIRMONT SANFRANCISCO ****หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั / 

**ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ จดัโรงแรมใกลเ้คียงในกรณีตดิงาน Fair** 
www.fairmontsanfrancisco.com 

วันที ่7 
 

เทีย่วซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต - ล่องเรือชมอ่าว - ฟิชเชอร์
แมนวารฟ์ – บนิกลับฮ่องกง  

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นเท่ียวชมนครซานฟรานซิสโก เมืองนีไ้ดร้บัการขนานนามวา่เป็น “เมือง

วฒันธรรมผสมผสาน” เพราะแตล่ะยา่นจะมีเอกลกัษณท่ี์แตกตา่งกนั แตร่วมเป็น
หนึ่งเดียวกนัไดอ้ยา่งลงตวั น าทา่นชม Golden Gate Bridge สะพานสีแดง
ทอดตวัขา้มอา่วท่ีถกูถ่ายรูปมากท่ีสดุในโลก จนกลายเป็นสญัลกัษณข์อง
สหรฐัอเมรกิา ใตส้ะพานคือ “ฟอรต์ พอยต”์ (Fort Point) ซึง่เป็นปอ้มปราการ
เก่าแก่ของซานฟรานซิสโก ขึน้ชมวิวเมืองแบบพาโนรามาบนยอดเขาทวินพีค 
ผ่านย่านเดอะคาสโตร เป็นท่ีรูจ้กักนัวา่ “Gay Capital of the World” ถา้อยาก
สมัผสัไลฟ์สไตลข์องพวกเขาเหลา่นีไ้ดท่ี้น่ี ไปชม Lombard Street เป็นถนนท่ีชนั
และคดเคีย้วท่ีสดุในโลก 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าคณะลอ่งเรอืชม “อ่าวซานฟรานซิสโก” ซึง่ถือว่าเป็นโปรแกรมทอ่งเท่ียวท่ี

ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวมากท่ีสดุในการเยือนเมืองนี ้ เรอืแลน่ผ่านสะพานโกลเดน้เกต 
และสะพานโอ๊คแลนด ์ เบยบ์รดิจ ์และเกาะอลัคาทราซ Alcatraz Island หรอือีก
ช่ือหนึ่งวา่ ‘The Rock’ เป็นเกาะเลก็ๆท่ีตัง้อยู ่ 2.4 กิโลเมตรจากฝ่ังซานฟรานซิส
โก เคยใชเ้ป็นท่ีคมุขงันกัโทษในปี ค.ศ. 1868-1963 แตปั่จจบุนัเปิดเป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวใหค้นเขา้ชม จากนัน้อิสระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ย่าน Fisherman’s Wharf 
และ Pier 39 แหลง่ shopping, รา้นอาหาร, รา้น Chocolate Ghirardelli 
Square, Boudin รา้นเบเกอรีเ่ก่าแก่ใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ 1849 ตน้ต ารบั clam 
chowder ท่ี served มาในถว้ยขนมปัง sourdough ท่ีขึน้ช่ือของ San Francisco 
และนอกจากนีท่ี้น่ียงัเป็นแหลง่ของ Dungeness crab เมนพูิเศษท่ีคณุไม่ควร
พลาด 

 
 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
21.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินซานฟรานซิสโก เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
วันที ่8 
 ซานฟารนซิสโก - ฮ่องกง - บนิกลับกรุงเทพฯ   

00.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก บินสูฮ่่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX873  
 **บนิข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล** 
 **อยูใ่นระหวา่งท าการบินกลบัสูป่ระเทศไทย แวะเปลี่ยนเครือ่งท่ีฮ่องกง**  
วันที ่9 
 ฮ่องกง - เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ  

06.10 น. ถึงทา่อากาศยานนานาชาติฮอ่งกง เพ่ือรอเปลี่ยนเท่ียวบิน  
09.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX755 
11.30 น. ถึงกรุงเทพฯ 

 
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
เน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมทอ่งเท่ียวท่ีสมบรูณค์รบถว้น  

จะสง่ใหท้า่น 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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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 ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา และตั๋วสะสมไมลไ์ม่ได้ Non Refund, Non Endorse) **ท าวซ่ีา +7,500 บาทตอ่ทา่น 
ค่าทวัรร์วม : 
  คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560   

 คา่รถโคช้มาตรฐาน USA ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบใุนโปรแกรม 
15-19 ทา่น ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 25 ท่ีนั่ง  

 

20-35 ทา่น ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 45 ท่ีนั่ง 

 
 คา่บตัรเขา้ Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon National Park, Sky Walk, คา่ลอ่งเรอื

ชมอ่าวซานฟรานซิสโก  
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอื เทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 

ในกรณีท่ีทา่นจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทนและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ง Triple Room ใหบ้รกิาร, และอาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดั
ประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้  
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 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโคช้ ใน USA ตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส  าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลตอ่เน่ือง
หลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัชิน้ละไม่เกิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูล
ของทา่นเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ด าเนินการพรอ้มคา่ธรรมเนียมวีซา่ดงันี ้

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 5,600 บาท + คา่ธรรมเนียมในการย่ืน (เก็บ 7,500 บาท) 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครื่องดื่มในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั 

คา่อาหารและเครือ่งดื่มท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบรษัิทฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัด

จ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็น
การยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่ช าระ
เงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รับจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดนิทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิม่เหมาะสมระหวา่งทวัร ์อาทิเช่น ผูท่ี้ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สรา้งความร  าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรบัเง่ือนไขระหวา่งทวัร ์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร,์ ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอ่ืนหรอืโปรแกรมทอ่งเท่ียวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 40 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร ์
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร ์
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรอื NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร ์
  หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถ

ย่ืนขอวีซา่ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคิดคา่ใชจ้่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลี่ยนช่ือตั๋วเท่านัน้ 
และตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตั๋วท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทา่นไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิ
วีซา่ ไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรอืยกเลิก
พรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีท่ีทา่นไม่
แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นย่ืนขอวีซา่แบบเดี่ยว 
ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุป๊ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยท่ีจะแจง้ใหผู้้
เดนิทางทราบลว่งหนา้ก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ 
การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องทา่นจะไดร้บัจากการซือ้ประกนัเพิ่มเตมิแบบ 
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TRAVELLER OASIS PLAN ของ บรษัิท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) ท่ีระบคุวามรบัผิดชอบไว้
ในกรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ และ
ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่
ไปในทางผิดกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินคา่ทวัรท่ี์ทา่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสีย

คา่ใชจ้่าย  
ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรยีกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดอ้อกตั๋วเครือ่งบินไป
เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถ REFUND เงินไดท้กุกรณี ยกเวน้ การเสียชีวติเทา่นัน้   
ทัง้นีเ้ง่ือนไขของตั๋วเครือ่งบิน เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเทา่นัน้ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป
เปลี่ยนแปลงหรอืแกไ้ขเง่ือนไขได ้

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตั๋วกรุป๊ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้ แตก่รณีท่ีบิน

เป็นตั๋วเดี่ยว หรอืชัน้ธุรกิจสามารถสะสมไมลเ์ฉพาะของสายการบินไดค้ือ Asia Miles เท่านัน้ ซึง่การเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ **กรณีนี ้ ตั๋วสะสมไมลไ์ม่ได ้ Non Refund, Non 
Endorse** 

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

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 
  หอ้งพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตยีงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 2 ทา่น 
 หอ้งพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรอืเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส  าหรบัผูพ้กั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 หอ้งพกัแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 ทา่น 
 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 1 

ทา่น 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมิูต ่า เครือ่งปรบัอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรบัเปลี่ยน หรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดั และไม่
มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 
หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพ่ิมเติมได ้

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  โปรแกรมทวัรร์วมคา่เขา้ชมถกูระบไุวใ้นคอลมัน ์ “อตัรานีร้วม” หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ี

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุวใ้น
เอกสารของสถานท่ีนัน้ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้แตห่ากมีการลา่ชา้ หรอื
เหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะ
ไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ทา่น เน่ืองจากไดช้ าระเขา้ชมและ Reservation Fee ไปเรยีบรอ้ยแลว้แลว้    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพิ่มเตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงินคืนได ้2 USD / ใบ / ครัง้ 
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 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คอื 23 กิโลกรมั (ส  าหรบั

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินท่ีทา่นไม่อาจปฏิเสธได ้

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร ์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้  ่า
กวา่มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัภาระความ
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรบัผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร ซึง่ความรบัผิดชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในอเมรกิา มีการรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซ่ีาประเทศสหรัฐอเมริกา 
วีซา่ท่ีไดร้บัการอนมุตัิแลว้จะถกูสง่คืนผูส้มคัรทางไปรษณียภ์ายใน 3-4 วนัท าการ 

ระยะเวลาดงักลา่วเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึง่ระยะเวลาการออกวีซา่จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะกรณี  
เน่ืองจากสถานการณท่ี์แตกตา่งกนัของผูส้มคัรแตล่ะคนและขอ้ก าหนดเฉพาะอ่ืนๆ 

 

ตัง้แต ่7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa) ไดท้ี ่http://www.ustraveldocs.com/th 
ขัน้ตอนใหม่ส าหรับการสมัครวซ่ีาช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa)  
 เขา้ไปท่ีเว็บ www.ustraveldocs.com/th และสรา้งบญัชีผูใ้ช ้เลือกประเภทของวีซ่าและคา่ธรรมเนียมตามวีซ่าประเภทนัน้ๆ 

ซึง่จะไดแ้บบฟอรม์ใบฝากเงินธนาคารท่ีมีรายละเอียดตามท่ีทา่นกรอก ใหพ้ิมพแ์บบฟอรม์ใบฝากเงินธนาคารนัน้ออกมา    
 น าใบฝากเงินธนาคารท่ีไดม้าไปยงัธนาคารกรุงศรอียธุยา ณ สาขาตามท่ีก าหนดไวเ้พ่ือจ่ายคา่ธรรมเนียมสมคัรวีซา่  
 กรอกแบบฟอรม์สมคัรวีซา่ DS-160 ทางอินเทอรเ์น็ตท่ี https://ceac.state.gov/genniv/ 
 ก าหนดนดัหมายวนัสมัภาษณท์างอินเทอรเ์น็ตท่ี www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัทผ์่านศนูยบ์รกิารท่ี 02-105-

4110  
 ในการก าหนดนดัวนัสมัภาษณ ์ใหแ้จง้ที่อยู่ส  าหรบัการจดัสง่เอกสารดว้ย หากค ารอ้งขอวีซ่าของท่านไดร้บัอนมุตัิ ทางเราจะ

จดัสง่วีซา่ของท่านไปยงัท่ีอยู่ตามทา่นระบจุะไปรบัหรอืใหจ้ดัสง่ 
 กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัขัน้ตอนการขอวีซา่นีไ้ดท่ี้ www.ustraveldocs.com/th  

กรุณาปฏิบตัิตามค าแนะน าอย่างเครง่ครดั มิเช่นน้ันการสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณว์ีซ่าใน

วันทีนั่ดไว้ ทา่นควรขอวีซา่ลว่งหนา้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได ้เน่ืองจากการรอนดัสมัภาษณวี์ซ่าและกระบวนการออกวีซ่าอาจใช้
เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีผูค้นนิยมเดินทาง 
 
 



รหสัทวัร ์: THD3-CX-US-11APR-17OCT20 
โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะน าใหผู้เ้ดินทางสมคัรวีซ่าลว่งหนา้ใหม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และโปรดหลีกเลี่ยงการวาง
แผนการเดินทางทีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไดจ้นกวา่จะไดร้บัวีซา่ในหนงัสือเดินทางของตน 

 

หมายเหตุพเิศษส าหรับผู้สมัครวซ่ีานักเรียน - โปรดระลกึไวว้า่ เดือนมิถนุายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงที่แผนกกงสลุมี
งานมากท่ีสดุ ดงันัน้ ผูส้มคัรวีซ่าอาจประสบความยากล าบากในการจองวนัสมัภาษณวี์ซ่าในเดือนเหล่านี ้นกัเรียนตอ้งวางแผน
ล่วงหนา้เพ่ือจะไดไ้ม่ตอ้งเดินทางมาท่ีสถานทตูฯ หลายครัง้ ผูส้มคัรวีซ่านกัเรียนควรสมคัรวีซ่าล่วงหนา้ แต่ไม่ควรสมคัรเกิน 120 
วนั ก่อนวนัเปิดเรยีน ส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเตมิกรุณาอ่าน ฉนัจะสามารถสมคัรวีซา่ไดเ้ม่ือใด 
ผู้ถอืบัตรเดินทางส าหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมคัรวีซ่าชั่วคราวโดยไม่ตอ้งนดัวนัสมัภาษณล์ว่งหนา้ไดใ้นช่วงเชา้ ระหว่าง
เวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเวน้วนัหยดุราชการไทยและสหรฐัฯ) ผูส้มคัรไม่ตอ้งสง่อีเมลม์าล่วงหนา้เพื่อนดัสมัภาษณ ์โดยคู่
สมรสและลกูผูเ้ยาวข์องผูถื้อบตัรเดินทางส าหรบันกัธุรกิจเอเปคสามารถเขา้รบัการสมัภาษณพ์รอ้มกบัผูส้มคัรหลกัไดโ้ดยไม่ตอ้ง
นดัสมัภาษณล์ว่งหนา้เช่นกนั อย่างไรก็ตาม ผูส้มคัรทกุคนตอ้งมีคณุสมบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการสมคัรวีซ่าทัง้หมด และตอ้ง
น าใบเสรจ็แสดงการช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรวีซ่า และหนา้ยืนยนัของแบบฟอรม์ DS-160 มาดว้ย เพื่อท่ีจะใชป้ระโยชนจ์าก
การสมคัรวีซา่ผา่นช่องทางผูถื้อบตัรเดินทางส าหรบันกัธุรกิจเอเปคได ้

 

ข้อควรปฏบิัตสิ าหรับวันนัดสัมภาษณ ์
 กรุณากรอกแบบฟอรม์ เอกสารตา่งๆใหเ้รยีบรอ้ยและพรอ้มย่ืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีสถานทตู 
 น าหนงัสือเดินทาง หนา้ยืนยนัแบบฟอรม์ DS-160 ใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมสมคัรวีซ่าจากไปรษณียไ์ทย และรูปถ่าย

จ านวน 1 ใบซึง่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 ท่านสามารถน าโทรศพัทมื์อถือมาได ้1 เครื่อง สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาไม่อนญุาตใหน้ าคอมพิวเตอรก์ระเป๋าหิว้ 

หรืออุปกรณถ่์ายภาพใดๆเขา้มาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศพัทมื์อถือและปิดเครื่องก่อนเขา้ตวัอาคารเพ่ือฝากไวก้ับ
เจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยั 

 

ข้อก าหนดเกีย่วกับรูปถ่าย 
ผูส้มคัรวีซ่าสหรฐัฯ จะตอ้งอพัโหลดรูปถ่ายดิจิทลัลงในแบบฟอรม์การสมคัรวีซ่า DS-160 โดยรูปถ่ายจะตอ้งตรงตามขอ้ก าหนด มิ
เช่นนัน้ท่านจะไม่สามารถด าเนินกระบวนการสมคัรตอ่ไปได ้โดยรูปถ่ายจะตอ้งมีคณุสมบตัิตอ่ไปนี ้

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

1200x1200 พิกเซล 
5. ขนาดของไฟลจ์ะตอ้งนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 240 กิโลไบท ์
6. จะตอ้งไม่ถกูปรบัแตง่ทางดจิิทลั 

ส าหรบัค าแนะน าเพิ่มเตมิเก่ียวกบัองคป์ระกอบรูป ทา่นสามารถอ่านขอ้ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปถ่ายไดท่ี้ลิง้คนี์ ้หากรูปของท่าน
ไม่ตอ้งตามขอ้ก าหนดดา้นองคป์ระกอบเราอาจไม่สามารถด าเนินการเก่ียวกับการสมคัรวีซ่าของท่านได ้เราขอแนะน าใหผู้ส้มคัร
น ารูปถ่ายดจิิทลัท่ีพิมพอ์อกมาแลว้มาในวนัสมัภาษณวี์ซา่ดว้ย 

 

 



รหสัทวัร ์: THD3-CX-US-11APR-17OCT20 
เอกสารทีใ่ช้ในการสมัครวซ่ีา:  
เจา้หนา้ท่ีกงสลุจะพิจารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกนัไดว้า่ผูส้มคัรจะไดร้บัอนมุตัิ (หรอืถกูปฏิเสธวีซ่า) 
เน่ืองจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน สิ่งท่ีสามารถแสดงถึงความสมัพนัธท่ี์หนกัแน่นในกรณีหนึ่งอาจใชไ้ม่ไดก้ับอีกกรณีหนึ่ง 
เน่ืองจากกระบวนการสมคัรวีซ่าชั่วคราวมิไดเ้ป็นกระบวนการที่ใชเ้อกสารเป็นหลกั ผูส้มคัรวีซ่าตอ้งสามารถแสดงความผกูพนัต่อ
ประเทศของตนโดยการแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีกงสลุทราบ ผูส้มคัรวีซ่านกัเรียน ผูเ้ขา้รว่มโครงการแลกเปลี่ยน และผูส้มคัรวีซ่าประเภท
ท างานจ าเป็นตอ้งมีเอกสารสนบัสนนุเฉพาะ โดยเราขอแนะน าใหผู้ส้มคัรทกุท่านน าหนงัสือเดินทางเล่มเดิมของตนมาดว้ย และ
ผูป้กครองของผูส้มคัรวีซา่ท่ีเป็นผูเ้ยาวค์วรน าสตูิบตัรของบตุรมาดว้ย 

ทัง้นีท้างบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอยีดต่างๆของเอกสารทีค่วรน าตดิไปในวันสมัครวซ่ีาเพิม่เตมิจากทีท่างสถานฑูต
ก าหนด ดังรายละเอียดดังนี ้
 พาสปอรต์ท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวีซา่ อเมรกิา

, แคนาดา, วีซา่อ่ืนๆในกลุม่ประเทศเชงเกน้ หรอืประเทศอ่ืน ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส  าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส  าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า /

ส  าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ  าแหน่ง , 

อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเริม่ท างานกบับรษัิทนี ้และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรบัรองบรษัิทท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน 
พรอ้มวตัถปุระสงค ์หรอืใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษัิท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และ
มีจ านวนไม่ต  ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่
ภูมิล  าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายใน
ครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
ช่ือผูเ้ดนิทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , มารดา 

จะตอ้งไปย่ืนเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรอืผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผา่นการพิจารณาวีซา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคืนคา่วีซา่ได ้
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โปรดทราบ: ระเบยีบการเข้าตดิต่อแผนกวีซ่า 

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

 
กฎระเบยีบด้านการรักษาความปลอดภยั 
รายการสิ่งของท่ีไมใ่หน้  าเขา้มาภายในสถานทตู และระเบียบในการเขา้สูส่ถานทตู 

 

ผูต้ิดต่อสถานทตูฯทกุท่านตอ้งไดร้บัการตรวจรกัษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรกัษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ท่านสามารถ
ฝากโทรศพัทมื์อถือ 1 เครื่อง ไวก้บัเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัท่ีหนา้ประต ูแตส่ถานทตูฯและพนกังานรกัษาความปลอดภยัจะ
ไม่รบัผิดชอบหากเกิดการสญูหายหรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึน้กับโทรศพัทมื์อถือของท่านในขณะท่ีฝากไวก้ับพนกังานรกัษา
ความปลอดภยั ทา่นไม่สามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามท่ีนดัหมายไว ้หากน าสิ่งของดงัตอ่ไปนีม้าดว้ย 

 อุปกรณบ์รรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณอ์ิเล็กทรอนิคสใ์ดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์ไดอารี่แบบดิจิตอล วิทยุติดตามตวั 
กลอ้งถ่ายรูป ตลบัเทป แถบบนัทกึวิดิทศัน  ์ ซีดีรอม เครื่องเลม่เอ็มพีสาม แผ่นดิสก ์คอมพิวเตอรก์ระเป๋าหิว้ หรอืเครื่องเลน่
เพลงขนาดพกพา 

 กระเป๋าสะพายหรอืกระเป๋าถือสตรขีนาดใหญ่ 
 กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มคัรขอวี

ซา่สามารถน าเอกสารท่ีใชใ้นการขอวีซา่ใสถ่งุหรอืกระเป๋าใสเทา่นัน้ 
 อาหาร (มีรา้นกาแฟและของว่างจ าหน่ายภายในสถานทตูฯ) 
 ซองหรอืพสัดท่ีุปิดผนกึ 
 บหุรี ่ซิการ ์กลอ่งไมขี้ด ไฟแช็ค 
 วตัถมีุคมทกุชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรอืตะไบ 
 อาวธุหรอืวตัถใุดๆท่ีมีสารประกอบระเบิด 

รายการสิ่งของท่ีไม่ใหน้ าเขา้มาภายในสถานทตูฯไม่ไดจ้  ากดัอยู่เพียงแค่รายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เท่านั้น สิ่งของประเภทอ่ืนอาจ
ไม่ไดร้บัอนญุาตใหน้ าเขา้มาภายในสถานทตูฯดว้ยเช่นกนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวิจารณญาณของพนกังานรกัษาความปลอดภยั นอกจาก
โทรศพัทมื์อถือ 1 เครื่อง สถานทตูฯไม่รบัฝากสิ่งของตอ้งหา้มท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่านตอ้งฝากเก็บสิ่งของดงักล่าวไวท่ี้อ่ืนก่อนมา
ตดิตอ่สถานทตูฯ 

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ไดร้ะบุไว้ข้างตน้ทุกประการ 

 
 

 

   


