
 

 

รหัสทัวร DST2000686 

ทัวรอเมริกาตะวนัตก ลอสแองเจลิส 9 วัน 6 คืน (CX) 
ลอสแองเจลิส (อเมริกาตะวันตก) - เท่ียวลอสแองเจลิส - เบเวอรี่ฮลิล - ไชนีสเธียรเตอร – อนา
ไฮม - ดิสนียแลนด รีสอรท – ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ - บารสโตว - ลาสเวกัส - พรีเมียมเอาทเล็ท 
ลาสเวกัส - อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน (West Rim) - สกายวอลค – เขื่อนฮูเวอร  - เท่ียว
ซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเดนเกต - ลองเรือชมอาว - ฟชเชอรแมนวารฟ 

 



 

 

วันที่ 1 
 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส (อเมริกา
ตะวันตก) - เที่ยวลอสแองเจลิส - เบเวอรี่ฮิลล - ไชนีส
เธียรเตอร - อนาไฮม 

 

 

04.00 น. 
 
พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร 
M สายการบินคาเธยแปซิฟก แอรเวย เจาหนาที่ใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อิน 

 

06.35 น. ออกเดินทางสูสนามบินฮองกง โดยเท่ียวบินที่ CX616 

10.25 น. ถึงสนามบินเชคแลปกอก ฮองกง รอเปลี่ยนเท่ียวบิน  

12.55 น. ออกเดนิทางสูเมืองลอสแองเจลิส ประทศสหรัฐอเมริกา โดย
เท่ียวบินที่ CX884 

 **บินขามเสนแบงเขตวันสากล** 

10.50 น. ถึงสนามบินลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือรูจักในชื่อ 
แอล เอ (LA) ตั้งอยูในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ทางตะวันตกของ
สหรัฐอเมรกิา ตดิมหาสมุทรแปซิฟก เปนเมืองใหญที่มี
ประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมรกิา และเปนหนึ่ง
ในศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบันเทิง 
ผานการตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร (เวลาที่กรุงเทพจะ
เร็วกวาลอสแองเจลิส 14 ชัว่โมง) รถปรับอากาศนําทาน
เดินทางสูนครลอสแองเจลีส 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 

บาย นําทานเท่ียวชมนครลอสแองเจลีส หรือเรียกสั้นๆวา “แอล
เอ” ไดชื่อวาเปนเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุด
ในโลก ภูมปิระเทศที่มภีูเขาลอม รอบตลอดแนวชายฝم�ง ทํา
ใหอากาศอบอุนสบาย มแีหลงทองเทีย่วระดับโลกหลายแหง 
และยังเปนปลายทางของถนนสายประวตัิศาสตร รูท 66 
(Route 66) ยานไฮโซเขตโรดีไอไดรฟ ยานเบเวอรี่ ฮิลลส 
(Beverly Hills) ไลฟ�สไตลลของสังคมชั้นสูง ถนนฮอลลี

 

 
 

 



 

 

วูด (Hollywood) สถานที่อันมีชื่อเสียงทางดาน
อุตสาหกรรมภาพยนตร ชมฮอลลีวูด วอลก ออฟ เฟรม ที่
ดาราดังแหงฮอลลีวูด ไดประทบัรอยมือและรอยเทาไวตาม
ทองถนนแหงนี ้และดานหนาของไชนีสเธียรเตอร เขาสูยาน
แอลเอดาวนทาวน 4 ถนน Olvera ซึ่งเปนยาน
ประวตัิศาสตรของแอลเอ และชื่อเมืองนี้ก็ไดชือ่มาจากโบสถ
เกาแกในยานนี้ The Cathedral of Our Lady of The 
Angels แถบนีม้ีรานอาหารเม็กซิกันดี ๆ หลายรานรวมทั้ง
รานเคารานเล็ก ๆ มากมายอีกดวย 

 

 

 รถปรับอากาศนําทานเดินทางสูเขตอนาไฮม เขาสูท่ีพัก  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 

 พักโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE **** 
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (พัก 3 คืน) 
 

www.sheratonga
rden grove.com 

 
วันที่ 2 
 

ดิสนียแลนด รีสอรท - อนาไฮม  

 
08.00 น. 

 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 

Buffet 

10.00 น. รถ Hotel Shuttle นาํคณะสูดิสนียแลนด รสีอรท สวน
สนุกของวอลซ ดิสนีย(Walt E. Disney) แหงแรกที่
ตองการใหครอบครัวไดสนุกสนานรวมกัน เปดใหบรกิาร
ตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 1955 ในรูปแบบของ “ดินแดน
แหงเทพนิยายในฝน” บนเนื้อท่ีกวา 400 ไร สวนสนุกแหงนี้
ยังคงครองความนิยมเปนอันดับ 1 ในทั้งหมด 5 แหงทั่วโลก 
ตั๋ว one day pass ที่จะทําใหทานสนุกสนานไปอยางไมรู
เบื่อภายในธีมปารคที่แบงออกเปน 5 สวน คือ 
Main Street USA ถนนสายหลักของเมืองในศตวรรษ

 

 
 

 
 



 

 

กอน จําลองสถานทีใ่นวัยเด็กที่เขาอาศัยอยูในมิสซูรี่ 
ความสุขในวัยเยาวของวอลซ ถูกถายทอดออก มาตลอด
เสนทางของถนนสายหลักแหงนี้ 
1. Adventureland ตนแบบแหงความแปลกในดินแดน

อันไกลโพนของโลก ป�าในจินตนาการของวอลซ
ผสมผสานกับเอเชีย และอัฟริกา และไมควรกับเครื่อง

เลน Indiana Jones™ Adventure / Pirates of 
the Caribbean 

2. Frontierland ยอนเรื่องราวการบุกเบกิดินแดนอเมริกา 
วอลซภาคภูมิใจในประวัติศาสตรของชาติ ซึง่เปนรูปเปน
รางขึ้นมาไดจากพลังแหงการบกุเบิกของบรรพบุรุษ การ
ผจญภัยทีไ่ดออกแบบขึ้นนี้จะทําใหคุณรูสึกมีชวีิตชีวา 
Big Thunder Mountain Railroad 

3. Critter Country  โดดเดนดวยเครื่องเลน Splash 
Mountain / Haunted Mansion 

4. Fantasyland สีสันและบรรยากาศของความครวัที่แสน
อบอุน ในเมืองที่มีแตโลกแหงความสวยงาม "it's a 
small world" / Mickey's House and Meet 
Mickey 

5. Tomorrowland ดินแดนในจินตนาการ โลกแหง
อนาคตที่วอลซผสมผสานใหกลมกลืนกับมนุษยชาติ ชม
ความลํ้ายุคของเทคโนโลยCีaptain EO / Space 
Mountain / Star Tours - The Adventures 
Continue 

 
 
 

 **เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาอันมีคาของทาน จึงไมมีบริการ
อาหารกลางวัน** 

18.00 น. รถ Hotel Shuttle รอรับทานแลวเดินทางสูภัตตาคาร 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 



 

 

 พักโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE **** 
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (พัก 3 คืน) 
 

www.sheratonga
rden grove.com 

 
วันที่ 3 
 

ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ - อนาไฮม  

 
07.00 น. 

 
รบัประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 
buffet 

08.30 น. นําคณะเขาสูยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (Universal Studios) 
สถานที่จําลองฉากหนัง และบางเรื่องที่ใชถายทําจริงตาง ๆ 
มากมาย ที่เมื่อเขาไปสัมผัสแลวคุณจะรูสึกวา ไดรวมอยูใน
ฉากเดียวกบัเหลาบรรดาซุปเปอรสตารดังจากฮอลลีวูด 
Studio Tour ไมควรพลาดกับการชมเบื้องหลังการถายทํา
ภาพยนตรชื่อดัง บนเนือ้ท่ีกวา 10 ไรใน 13 โซนเชน King 
Kong 360 3-D แตละโซนไดรับการออกแบบโดยผูกํากบั
ชื่อดัง สตีเฟ�น สปลเบอรก นอกจากนีย้ังมโีซนเครื่องเลนที่

เราใจรอคุณไปสัมผัสอาท ิTransformers™: The 
Ride-3D / Revenge of the Mummy℠ – The Ride 

/ Shrek 4-D™ / Jurassic Park® - The Ride / 
WaterWorld® ที่จะสรางความประทบัใจใหกับทาน 
**เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาอันมีคาของทาน จึงไมมีบริการ
อาหารกลางวัน** 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai 

 พักโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE ****หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
(พัก 3 คืน) 
 

 

www.sheratonga
rden grove.com 



 

 

วนัที่ 4 
 

อนาไฮม - บารสโตว - ลาสเวกัส - พรีเมียมเอาทเล็ท 
ลาสเวกัส 

 

 
08.00 น. 

 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 

Buffet 

09.00 น. ออกเดินทางสูเมืองลาสเวกัส (รัฐเนวาดา) ระหวางเสนทาง
ผานเมืองบารสโตว (Barstow) ในเขตปกครองซานเบอร
นารดิโน (San Bernardino County) ซึ่งอยูหางจากแอล
เอประมาณ 130 ไมล หรือใชเวลาประมาณ 2-2 ½   
ชั่วโมง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

บาย เดินทางตอผานเมืองเบเคอร (Baker) ซึง่เปนประตูสู
หมูบานแหงความตาย (Death Valley) ในเขตอุทยาน
ทะเลทรายโมฮาวี และที่เมืองเบเคอรนี้เอง จะมีเครื่องวดั
อุณหภูมิ (Thermometer) ที่ใหญที่สุดในโลกติดตั้งอยู 
เปนที่ระลึกถึงอุณหภูมสิูงสุดที่ 134 องศาฟาเรนไฮต หรือ 
56.67 องศาเซลเซียส ซึ่งเคยวดัไดในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่หมูบานแหงความตายเมื่อ ค.ศ. 1913 จน
เขาสูลาสเวกัส นครที่ไมเคยหลับ นําคณะไปชอปปم�งที่ LAS 
VEGAS PREMIUM OUTLETS ที่มีรานคาสินคาชั้นนํา
ของอเมริกากวา 150 รานคาใหทานไดเลือกซื้อหาอยางจุใจ 

 

 

 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 

 พักโรงแรม MONTE CARLO RESORT AND CASINO 
****หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (พัก 2 คนื) 

www.montecarlo.
com 



 

 

 ทองราตรีลาสเวกัส Strip เขตยานใจกลางเมืองแหลงรวม
ความบนัเทิงและคาสิโน แสงสีเสียงของยามคํ่าคืนบงบอกถึง
การเริ่มตนแหงวัน ณ เมืองนี้ บนถนนเสนนี้มคีวามบนัเทิง
มากมายหลายส่ิงใหทานไดชม อาทิ นํ้าพุเตนรํา หนา
โรงแรมเบลลาจิโอ, บรรยากาศของเวนิส เมืองโรแมนติก 
ของโรงแรมเวเนเชียน, โชวภูเขาไฟระเบิด ที่โรงแรมมิราจ 
ใหทานไดเพลิดเพลินตลอดคํ่าคืน 
 

 

 
วนัที่ 5 
 

 
ลาสเวกัส - อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน (West 
Rim) - สกายวอลค - เขื่อนฮูเวอร 

 

 
07.00 น. 

 
รบัประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 
buffet 

08.00 น. นําทานเดินทางโดยรถโคชสูอุทยานแหงชาติแกรนดแคน
ยอน (West Rim) ที่เปดรบันักทองเที่ยวตลอดทั้งป เสนห
ดึงดดูผูท่ีหลงใหลในการผจญภัย หุบผาของแกรนดแคนยอน
ทอดตัวสูเบื้องลางกวา 2,000 เมตรเหนือแมนํ้าโคโลราโด 
เขาสู Visitor Centre ของชาวอินเดียแดงเผาวอลเออไพ 
(Hualapai) ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยูในเขตนี้มานานนับ
ศตวรรษ การเยี่ยมชมสถานที่ตาง ๆ ในเขตเวสตริม อยูใน
การบริหารจัดการโดยศูนยบรกิารนกัทองเท่ียววอลเออไพ 
โดยจัดบรกิารรถรบั-สงแบบ hop on hop off โดยทาน
สามารถชมวิวทิวทัศนของหุบผาแกรนดแคนยอนไดจากจุด
ชมวิว Eagle Point, Guano Point และ Hualapai 
Ranch ที่จําลองถึงบานเรือนและความเปนอยูในยุคอดีต 
ไฮไลทของการชมแกรนดแคนยอนคือ การเดนิบน 
“สกายวอลก” (Skywalk) สิ่ง กอสรางที่มนษุยสรางขึ้นได
อยางนาทึ่ง ทางเดินกระจกรูปรางคลายเกือกมายื่นออกมา

 

 
 

 



 

 

จากขอบผาไปประมาณ 21 เมตร เสมือนการเดินบนอากาศ
ดวยระดับความสูงกวา 1,450 เมตร อกีหนึ่งความ
ประทับใจและประสบการณเพียงแหงเดียวในแกรนดแคน
ยอนนี ้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบปคนิก ในเขต
อุทยานฯ 

Local 

 สมควรแกเวลานําคณะเดินทางกลับสูนครลาสเวกัส ระหวาง
เสนทางแวะชมทัศนียภาพเหนือเขื่อนฮูเวอร เขื่อนยักษ
คอนกรตีขนาดใหญกั้นแมนํ้าโคโลราโด โดยมจีุดประสงค
เพ่ือป�องกันอุทกภัย, กักนํ้าไวใชในการกสิกรรม, สงวนพันธ
ปลา และสรางกระแสไฟฟ�าดวยพลังนํ้า  สรางเสร็จในปค.ศ. 
1935 ในขณะนั้นเปนเขื่อนโครงสรางคอนกรตีขนาดที่ใหญ
ที่สุดในโลก ปจจบุันเขื่อนฮูเวอรผลิตไฟฟ�าใหญเปนอันดับที่ 
34 ของโลกนอกจากนีผ้ลจากการสรางเขื่อน ทําใหเกิด
ทะเลสาบฝมือมนุษย คอื ทะเลสาบมี้ด (Lake Mead) 

 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai 

 พักโรงแรม MONTE CARLO RESORT AND CASINO 
****หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (พัก 2 คนื) 
 

www.montecarlo.
com 

 
วันที่ 6 
 

 
ลาสเวกัส - บินสูซานฟรานซิสโก - ชอปปم�งยานยูเนียนส
แควร 

 

 
07.00 น. 

 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 

Buffet 

 ออกเดินทางสูสนามบินนครลาสเวกัส  

 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูนครซานฟ
รานซิสโก 

 ถึงนครซานฟรานซิสโก รอรอรบัคณะแลวเดินทางสู



 

 

ภัตตาคาร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

บาย เดินเที่ยวชิลลๆชมเมือง ซานฟรานซิสโก เปนเมืองที่ไดชื่อวา 
”โรแมนตกิซิตี้” เปนหนึง่ในสถานที่ทองเที่ยวอันดับตน ๆ ที่
มีนักทองเที่ยวมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังไดชื่อวาเปน
แหลงชอปปم�งที่ดีที่สุดแหงหนึ่งในโลก จึงไมนาแปลกใจที่มี
นักทองเที่ยวและนกัชอปตัวจริงนิยมมาซานฟรานซิสโก 
Union Square แหลงชอปปم�งทีม่สีินคาแบรนดดังจากทั่ว
ทุกมุมโลก และสินคาของ USA หาง สรรพสินคา Macy’s 
สวรรคของนกัชอปที่ไมควรพลาด หรือทานสามารถเลือกใช
บริการของ Cable Cars ที่เปดใหบริการมานานนับรอยป 
เท่ียวชมเมือง บนเสนทาง California Street ผานเขต
การเงิน ไชนาทาวน และ Nob Hill สวนเสนทางสาย 
Powell-Mason และ Powell-Hyde จบเสนทางใกลกับ 
Fisherman’s Wharf ไดตามอัธยาศัย 

 
 

 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai 

 พักโรงแรม FAIRMONT SANFRANCISCO ****หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน / **ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 
จัดโรงแรมใกลเคียงในกรณีตดิงาน Fair** 
 

www.fairmontsan
francisco.com 

 
วันที่ 7 
 

 
เทีย่วซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเดนเกต - ลองเรือ
ชมอาว - ฟชเชอรแมนวารฟ – บนิกลับฮองกง 

 

 
08.00 น. 

 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 

Buffet 

09.00 น. นําทานเท่ียวชมนครซานฟรานซิสโก เมืองนี้ไดรับการขนาน
นามวาเปน “เมืองวัฒนธรรมผสมผสาน” เพราะแตละยาน
จะมีเอกลักษณที่แตกตางกัน แตรวมเปนหนึ่งเดียวกันได

 



 

 

อยางลงตัว นําทานชม Golden Gate Bridge สะพานสี
แดงทอดตัวขามอาวทีถู่กถายรูปมากที่สุดในโลก จน
กลายเปนสัญลกัษณของสหรัฐอเมริกา ใตสะพานคือ 
“ฟอรต พอยต” (Fort Point) ซึ่งเปนป�อมปราการเกาแก
ของซานฟรานซิสโก ขึ้นชมววิเมืองแบบพาโนรามาบนยอด
เขาทวินพีค ผานยานเดอะคาสโตร เปนที่รูจักกันวา “Gay 
Capital of the World” ถาอยากสัมผัสไลฟ�สไตลของ
พวกเขาเหลานี้ไดที่นี่ ไปชม Lombard Street เปนถนนท่ี
ชันและคดเคี้ยวที่สุดในโลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

บาย นําคณะลองเรือชม “อาวซานฟรานซิสโก” ซึ่งถือวาเปน
โปรแกรมทองเที่ยวที่ดึงดูดนกัทองเท่ียวมากที่สุดในการ
เยือนเมืองนี้ เรือแลนผานสะพานโกลเดนเกต และสะพาน
โอคแลนด เบยบริดจ และเกาะอัลคาทราซ Alcatraz 
Island หรืออีกชื่อหนึ่งวา ‘The Rock’ เปนเกาะเล็กๆที่
ตั้งอยู 2.4 กโิลเมตรจากฝم�งซานฟรานซิสโก เคยใชเปนที่คมุ
ขังนักโทษในป ค.ศ. 1868-1963 แตปจจบุนัเปดเปน
สถานที่ทองเที่ยวใหคนเขาชม จากนั้นอิสระใหทานไดเดิน
เลนยาน Fisherman’s Wharf และ Pier 39 แหลง 
shopping, รานอาหาร, ราน Chocolate Ghirardelli 
Square, Boudin รานเบเกอรี่เกาแกใหบริการมาตั้งแตป 
1849 ตนตํารับ clam chowder ที่ served มาในถวย
ขนมปง sourdough ที่ขึน้ชื่อของ San Francisco และ
นอกจากนี้ที่นี่ยังเปนแหลงของ Dungeness crab เมนู
พิเศษที่คุณไมควรพลาด 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 

21.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินซานฟรานซิสโก เพ่ือเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯ 

 



 

 

วันที่ 8 
 

ซานฟารนซิสโก - ฮองกง - บินกลับกรงุเทพฯ  

 
00.25 น. 

 
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย แปซิฟก บินสูฮองกง 
โดยเท่ียวบินที่ CX873 

 

 **บินขามเสนแบงเขตวันสากล** 

 **อยูในระหวางทําการบินกลับสูประเทศไทย แวะเปลี่ยน
เครื่องที่ฮองกง** 
 

 

วันที่ 9 
 

ฮองกง - เดินทางกลบัสูกรุงเทพฯ  

 

06.10 น. 
 
ถึงทาอากาศยานนานาชาติฮองกง เพ่ือรอเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

09.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ CX755 

11.30 น. ถึงกรุงเทพฯ 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเท่ียว
ที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น) 

กําหนดวันเดินทาง 

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 ราคานี้ไมรวมคาวีซา และตั๋วสะสมไมลไมได Non Refund, Non 
Endorse) **ทําวีซา +7,500 บาทตอทาน 

คาทัวรรวม : 

  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมคาภาษี และสวนเพ่ิมของนํ้ามันเชื้อเพลิง ณ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2560   

 คารถโคชมาตรฐาน USA ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุในโปรแกรม 



 

 

15-19 ทาน ใชรถปรับอากาศขนาด 25 ที่นั่ง  

20-35 ทาน ใชรถปรบัอากาศขนาด 45 ที่นัง่ 
 
 คาบัตรเขา Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon 

National Park, Sky Walk, คาลองเรือชมอาวซานฟรานซิสโก  
 คาโรงแรมที่พักระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพัก

เปนหองแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ 3 เตียง 
(Triple) บางโรงแรมอาจจัดเปนเตียงเสริมแทนและบางโรงแรมอาจจะไมมี
หอง Triple Room ใหบริการ, และอาจมีการเปลี่ยนยายเมืองพัก หากวัน
ดังกลาวมกีารจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น  

 คาอาหารตามที่ระบใุนรายการ  
 คาทิปพนักงานขบัรถโคช ใน USA ตลอดการเดินทาง 
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL 

GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวติ/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกนัภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงิน



 

 

เอาประกันภัย 1,000,000 บาท / คารกัษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถงึ
คารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท 
ทั้งนี้ครอบคลมุถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว 

 คายกกระเป�าใบใหญทานละ 1 ใบ นํ้าหนักชิ้นละไมเกิน 20 กิโลกรัม สวน
กระเป�าใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม  

คาทัวรไมรวม : 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาดําเนินการพรอมคาธรรมเนียมวีซาดังนี ้

ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,600 บาท + คาธรรมเนียมในการยื่น (เกบ็ 7,500 
บาท) 

 คาทิปไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และ

คาอาหารที่ส่ังมาในหองพัก คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษในรานอาหาร 
นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมคีาใชจายเพ่ิม 

การจองทัวร (How to make your reservation) 

 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ WORLD WIDE VACATION กรุณา
ติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวย
ขั้นตอนท่ีงาย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเปนการยืนยันการเดนิทางของทาน 
กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน 
ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของ
ทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดนิทาง หากทาน
ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยไมมีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี ้

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดงัตอไปนี้ 



 

 

1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุง

ตัว 
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวาง

ทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมคีวามประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไม

รักษาเวลา, เสียงดัง พดูจาหยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูท่ี
ไมยอมรบัเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มรีะบุอยูชดัเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด 
ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคบัใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกบัผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรม
ทองเที่ยวได   

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)  

  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทั้งหมด 

  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หักมัดจํา 20,000 บาท/
ทาน 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 - 40 วัน  หักมัดจํา 30,000 บาท/
ทาน 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 39 - 15 วันกอนการ
เดินทาง  

หัก 50% ของคาทัวร 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 - 1 วันกอนการ
เดินทาง 

หัก 90% ของคาทัวร 

  ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร 

  หากทานยกเลิกการเดนิทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผู
เดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะ
คิดคาใชจายเพิม่คือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไข
ของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทานยกเลิกการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทาน



 

 

ไมไดรบัการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ กต็ามอันเปนการพิจารณา
ของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปน
การยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาท่ียกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณทีี่ทานไม
แนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอแนะนําให
ทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 20 
ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงการทองเท่ียว รวมทั้งไมสามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, 
การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อ
ประกันเพ่ิมเตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี 
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรบัผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทัง้นี้จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทาง
บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อัน
เนื่องจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 
และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 

 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการ
เดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ
เล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเกบ็ และ
การจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึง่ทางบรษิัทฯ ไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดออกตั๋วเครื่องบินไป
เรียบรอยแลว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไมสามารถ REFUND เงินไดทุก
กรณี ยกเวน การเสียชวีิตเทานั้น   
ทั้งนี้เงื่อนไขของตั๋วเครือ่งบิน เปนไปตามกําหนดของสายการบินเทานั้น ทางบรษิัทฯ 
ไมสามารถเขาไปเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเงื่อนไขได 



 

 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) 

 การเดินทางเปนหมูคณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตั๋วกรุปไม
สามารถสะสมไมลได แตกรณีที่บินเปนตั๋วเดีย่ว หรือชั้นธุรกิจสามารถสะสมไมล
เฉพาะของสายการบินไดคือ Asia Miles เทานั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
บางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น **กรณีนี ้ตัว๋สะสมไมลไมได 
Non Refund, Non Endorse** 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมนํ้ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance 
and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรบัคาธรรมเนยีม ณ วันที่  1 กันยายน 2560 การ
เปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพ่ิมที่ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจรงิ ณ วันที่ออกตั๋ว 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 

  หองพักแบบ Twin คอืหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่ง
หอง / สําหรับพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Double คอืหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 
เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 
เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวาง
ผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)  

 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงใน
หนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน 

 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen 
Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความ
ประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกบัขอจํากัดของ
หองพัก และการวางรปูแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมคีวามแตกตาง
กัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามท่ีตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มี



 

 

อณุหภูมิตํ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบรกิารในชวงฤดรูอนเทานั้น   
 ในกรณีที่มกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 

3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรบัเปลี่ยน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนัดวย หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหอง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  โปรแกรมทัวรรวมคาเขาชมถูกระบุไวในคอลัมน “อัตรานี้รวม” หากวันเดินทาง
ดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจง
ลวงหนา ทางบริษัทฯ จะคืนเงนิ Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของ
สถานที่นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหาก
มีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไม
สามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษทัฯ จะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน 
เนื่องจากไดชําระเขาชมและ Reservation Fee ไปเรียบรอยแลวแลว    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของ
ทานกอนชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 

  คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทกุ
โรงแรม หากทานมีกระเป�าเพิ่มเติม ทานจะถกูเรียกเกบ็โดยผูใหบรกิารในแตละ
โรงแรม และหากโรงแรมดงักลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเป�าขึ้นลงได  
ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 USD / ใบ / ครัง้ 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเครื่องบิน 
คือ 23 กโิลกรมั (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยดั / Economy Class 
Passenger)  การเรยีกคาระวางนํ้าหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได 



 

 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนกั
ไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สงู ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 
เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ นํ้าหนักของ
กระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแต
ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายใน
นํ้าหนักสวนที่เกิน 

 กระเป�าและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกบัการเปน
กระเป�าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของ
กระเป�า และสัมภาระของผูโดยสาร ซึ่งความรบัผิดชอบใหเปนไปตามกรมธรรม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance 
Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 

 ในประเทศตาง ๆ ในอเมริกา มีการรณรงคเรือ่งการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช, โรงแรม 
และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่
โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) 

 หากทานเดินทางเปนครอบครวัใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอง
ไดรับการดูแลเปนพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม
สะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

เอกสารในการยื่นวีซาประเทศสหรัฐอเมริกา 
วีซาที่ไดรับการอนุมัติแลวจะถูกสงคืนผูสมคัรทางไปรษณียภายใน 3-4 วันทําการ 
ระยะเวลาดังกลาวเปนระยะเวลาโดยประมาณ ซึ่งระยะเวลาการออกวีซาจะแตกตางกันไปตามแต
ละกรณี เนื่องจากสถานการณที่แตกตางกันของผูสมัครแตละคนและขอกําหนดเฉพาะอื่นๆ 

 



 

 

ตั้งแต 7 ก.พ. 57 สมคัรวีซาชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ไดที ่
http://www.ustraveldocs.com/th 
ขั้นตอนใหมสําหรับการสมัครวีซาชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)  
 เขาไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสรางบัญชีผูใช เลือกประเภทของวีซาและ

คาธรรมเนียมตามวีซาประเภทนั้นๆ ซึ่งจะไดแบบฟอรมใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียด
ตามที่ทานกรอก ใหพิมพแบบฟอรมใบฝากเงินธนาคารนั้นออกมา    

 นําใบฝากเงินธนาคารที่ไดมาไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ สาขาตามที่กําหนดไวเพ่ือจาย
คาธรรมเนียมสมัครวีซา  

 กรอกแบบฟอรมสมัครวีซา DS-160 ทางอินเทอรเน็ตที ่
https://ceac.state.gov/genniv/ 

 กําหนดนัดหมายวนัสัมภาษณทางอินเทอรเน็ตที ่www.ustraveldocs.com/th หรือทาง
โทรศัพทผานศูนยบรกิารที่ 02-105-4110  

 ในการกําหนดนดัวันสมัภาษณ ใหแจงท่ีอยูสําหรับการจดัสงเอกสารดวย หากคํารองขอวซีา
ของทานไดรับอนุมัต ิทางเราจะจัดสงวีซาของทานไปยังที่อยูตามทานระบุจะไปรับหรือให
จัดสง 

 กรุณาอานรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัขั้นตอนการขอวีซานี้ไดที ่
www.ustraveldocs.com/th  

กรุณาปฏิบตัิตามคําแนะนําอยางเครงครดั มิเชนนัน้การสมคัรวีซาของทานอาจลาชา หรือทาน
อาจไมไดสัมภาษณวีซาในวันทีน่ัดไว ทานควรขอวีซาลวงหนามากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได 
เนื่องจากการรอนัดสัมภาษณวีซาและกระบวนการออกวีซาอาจใชเวลานาน โดยเฉพาะในชวง
เวลาที่ผูคนนิยมเดินทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทูตฯ ขอแนะนําใหผูเดินทางสมัครวีซาลวงหนาใหมากทีสุ่ดเทาท่ีจะ
เปนไปได และโปรดหลกีเลี่ยงการวางแผนการเดินทางทีไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดจนกวาจะ
ไดรับวีซาในหนังสือเดินทางของตน 

 

หมายเหตุพิเศษสําหรับผูสมัครวีซานักเรียน - โปรดระลกึไววา เดอืนมิถุนายน กรกฎาคม และ
สิงหาคมเปนชวงที่แผนกกงสุลมีงานมากที่สุด ดงันั้น ผูสมคัรวีซาอาจประสบความยากลําบากใน
การจองวันสัมภาษณวซีาในเดือนเหลานี้ นักเรียนตองวางแผนลวงหนาเพ่ือจะไดไมตองเดินทาง



 

 

มาท่ีสถานทูตฯ หลายครั้ง ผูสมัครวีซานักเรียนควรสมคัรวีซาลวงหนา แตไมควรสมัครเกิน 120 
วัน กอนวันเปดเรียน สําหรับขอมูลเพิม่เติมกรณุาอาน ฉันจะสามารถสมัครวีซาไดเมื่อใด 
ผูถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมคัรวีซาชั่วคราวโดยไมตองนัดวันสัมภาษณ
ลวงหนาไดในชวงเชา ระหวางเวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเวนวันหยุดราชการไทยและ
สหรัฐฯ) ผูสมัครไมตองสงอีเมลมาลวงหนาเพ่ือนัดสัมภาษณ โดยคูสมรสและลูกผูเยาวของผูถือ
บตัรเดนิทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคสามารถเขารับการสมัภาษณพรอมกับผูสมคัรหลักไดโดยไม
ตองนัดสัมภาษณลวงหนาเชนกัน อยางไรก็ตาม ผูสมัครทุกคนตองมคีุณสมบัตติามขอกําหนด
เกี่ยวกับการสมคัรวีซาทั้งหมด และตองนําใบเสร็จแสดงการชําระคาธรรมเนียมการสมคัรวซีา 
และหนายนืยันของแบบฟอรม DS-160 มาดวย เพ่ือท่ีจะใชประโยชนจากการสมัครวีซาผาน
ชองทางผูถือบัตรเดนิทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคได 

 

ขอควรปฏิบัติสําหรับวันนัดสัมภาษณ 
 กรุณากรอกแบบฟอรม เอกสารตางๆใหเรียบรอยและพรอมยื่นใหกับเจาหนาท่ีสถานทูต 
 นําหนังสือเดินทาง หนายนืยันแบบฟอรม DS-160 ใบเสร็จชําระคาธรรมเนียมสมคัรวีซา

จากไปรษณียไทย และรูปถายจํานวน 1 ใบซึ่งถายไมเกิน 6 เดือน 
 ทานสามารถนําโทรศัพทมือถือมาได 1 เครื่อง สถานเอกอัครราชทตูสหรัฐอเมริกาไม

อนุญาตใหนําคอมพิวเตอรกระเป�าหิ้ว หรืออุปกรณถายภาพใดๆเขามาในสถานทตูฯ กรุณา
หยิบโทรศัพทมือถือและปดเครื่องกอนเขาตัวอาคารเพื่อฝากไวกับเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 

 

ขอกําหนดเก่ียวกับรูปถาย 
ผูสมัครวีซาสหรัฐฯ จะตองอัพโหลดรูปถายดจิิทัลลงในแบบฟอรมการสมัครวีซา DS-160 โดย
รูปถายจะตองตรงตามขอกําหนด มิเชนนั้นทานจะไมสามารถดําเนินกระบวนการสมัครตอไปได 
โดยรปูถายจะตองมีคณุสมบัติตอไปนี ้

1. ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน 
2. ตองมีพื้นหลังสีขาว 
3. ตองถายหนาเต็ม โดยหันหนาเขากลอง 



 

 

4. ตองอยูในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล .jpg) โดย
มีขนาด 600x600 พิกเซล และ 1200x1200 พิกเซล 

5. ขนาดของไฟลจะตองนอยกวาหรือเทากับ 240 กิโลไบท 
6. จะตองไมถกูปรับแตงทางดิจิทัล 

สําหรับคําแนะนําเพ่ิมเติมเกี่ยวกับองคประกอบรูป ทานสามารถอานขอกําหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
รูปถายไดทีล่ิ้งคนี้ หากรูปของทานไมตองตามขอกําหนดดานองคประกอบเราอาจไมสามารถ
ดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครวีซาของทานได เราขอแนะนําใหผูสมัครนํารูปถายดิจิทัลที่พิมพออก
มาแลวมาในวันสัมภาษณวีซาดวย 

 

เอกสารที่ใชในการสมัครวีซา:  
เจาหนาท่ีกงสุลจะพจิารณาการสมคัรเปนรายกรณี ไมมีเอกสารใดสามารถประกันไดวาผูสมัครจะ
ไดรับอนมุัต ิ(หรือถูกปฏิเสธวีซา) เนื่องจากแตละกรณมีีความแตกตางกัน สิ่งที่สามารถแสดงถึง
ความสัมพันธที่หนักแนนในกรณีหนึ่งอาจใชไมไดกับอีกกรณีหนึ่ง เนื่องจากกระบวนการสมคัรวี
ซาชั่วคราวมไิดเปนกระบวนการที่ใชเอกสารเปนหลัก ผูสมัครวีซาตองสามารถแสดงความผูกพัน
ตอประเทศของตนโดยการแจงใหเจาหนาที่กงสุลทราบ ผูสมัครวีซานกัเรียน ผูเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน และผูสมัครวีซาประเภททํางานจําเปนตองมีเอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอ
แนะนําใหผูสมัครทุกทานนําหนังสือเดินทางเลมเดิมของตนมาดวย และผูปกครองของผูสมัครวีซา
ที่เปนผูเยาวควรนําสูตบิัตรของบุตรมาดวย 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอแจงรายละเอียดตางๆของเอกสารที่ควรนําติดไปในวันสมัครวีซา
เพิ่มเติมจากที่ทางสถานฑูตกําหนด ดังรายละเอียดดังนี ้
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดอืนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต

เลมเกาไมวาจะเคยมีวซีา อเมริกา, แคนาดา, วีซาอื่นๆในกลุมประเทศเชงเกน หรือประเทศ
อื่น ตองนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
/สําเนาทะเบียนสมรส , หยา /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถงึ 20 ปบรบิูรณ  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกดัที่ทานทํางานอยูตองเปน
ภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับ



 

 

บริษัทนี้ และชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน 

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือ
รับรองบริษัทที่คดัไวไมเกิน 6  เดือน พรอมวตัถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐาน
การเงินของบรษิัท ยอนหลัง 6 เดือน 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มี
การเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือใหเห็นวามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลมุกับคาใชจายไดอยางไมเดอืดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่
เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บรษิัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกบัผูเดินทางท้ังหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดง
ความรบัผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นกัศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
ตัวจริง   

 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป เดนิทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทํา
จดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให
บุตรเดนิทางไปกบัอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนยีมที่ไดชําระไปแลว และ
หากตองการขอยื่นคํารองใหม กต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการ
พิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได 

 

 



 

 

โปรดทราบ: ระเบียบการเขาตดิตอแผนกวีซา 
ขอมูลติดตอ 
แผนกกงสลุ สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรงุเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรงุเทพฯ 10330 
ประเทศไทย 
ศูนยขอมูลวีซา 
เวลาทําการ: วันจันทรถึงศกุร 8:00 - 20:00 (ยกเวนวันหยุด) 
โทรศัพท: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา) 
อีเมล: support-thailand@ustraveldocs.com 

 
กฎระเบียบดานการรักษาความปลอดภัย 
รายการสิ่งของที่ไมใหนําเขามาภายในสถานทูต และระเบียบในการเขาสูสถานทูต 

 
ผูติดตอสถานทูตฯทุกทานตองไดรบัการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความ
ปลอดภัยของสถานทูตฯ ทานสามารถฝากโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง ไวกับเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยท่ีหนาประตู แตสถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมรับผิดชอบหากเกิด
การสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพทมือถือของทานในขณะท่ีฝากไวกับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ทานไมสามารถเขาไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว หากนาํ
สิ่งของดังตอไปนี้มาดวย 

 อุปกรณบรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิคสใดๆ เชน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ไดอารี่
แบบดิจิตอล วิทยตุิดตามตัว กลองถายรปู ตลับเทป แถบบันทกึวิดทิัศน  ซีดรีอม เครื่อง
เลมเอ็มพีสาม แผนดสิก คอมพิวเตอรกระเป�าหิ้ว หรือเครือ่งเลนเพลงขนาดพกพา 

 กระเป�าสะพายหรือกระเป�าถือสตรีขนาดใหญ 
 กระเป�าถือและกระเป�าเดินทางขนาดใหญ กระเป�าสัมภาระขนาดใหญ กระเป�าใสเอกสาร

หรือกระเป�าเส้ือผา ผูสมัครขอวีซาสามารถนําเอกสารที่ใชในการขอวีซาใสถุงหรือกระเป�าใส
เทานั้น 

 อาหาร (มีรานกาแฟและของวางจําหนายภายในสถานทูตฯ) 
 ซองหรือพัสดุที่ปดผนึก 



 

 

 บุหรี่ ซกิาร กลองไมขีด ไฟแช็ค 
 วัตถมุีคมทุกชนดิ เชน กรรไกร มดีพก หรือตะไบ 
 อาวุธหรือวัตถุใดๆท่ีมีสารประกอบระเบิด 

รายการสิ่งของที่ไมใหนําเขามาภายในสถานทูตฯไมไดจํากัดอยูเพยีงแครายการที่กลาวมาขางตน
เทานัน้ สิ่งของประเภทอื่นอาจไมไดรับอนุญาตใหนําเขามาภายในสถานทูตฯดวยเชนกนั ทัง้นี้
ขึ้นอยูกับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง 
สถานทูตฯไมรับฝากสิ่งของตองหามที่กลาวมาขางตน ทานตองฝากเก็บสิ่งของดังกลาวไวที่อื่น
กอนมาตดิตอสถานทูตฯ 

หลังจากการจองทัวรและชาํระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบไุวขางตนทุกประการ 

 
 

 

   


