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วันที่ 1
04.00 น.
06.40 น.
10.25 น.
12.55 น.
11.10 น.

12.30 น.
บ่าย
19.00 น.
วันที่ 2
08.00 น.
10.00 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - ลอสแองเจลิส (อเมริกาตะวันตก) - อนาไฮม์
อาทิตย์
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์
แปซิฟิก แอร์ เวย์ เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูส่ นามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX616
ถึงสนามบินเชคแลปก๊ อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูเ่ มืองลอสแองเจลิส ประทศสหรัฐอเมริ กา โดยเที่ยวบินที่ CX884
**บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตวันสากล**
ถึงสนามบินลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรื อรู้ จกั ในชื่อ แอล เอ (LA) ตังอยู
้ ่ใน
มลรัฐแคลิฟอร์ เนีย ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริ กา ติดมหาสมุทรแปซิฟิก เป็ น
เมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สดุ อันดับ 2 ในสหรัฐอเมริ กา และเป็ นหนึง่ ใน
ศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ผ่านการตรวจคนเข้ า
เมืองและศุลกากร (เวลาที่กรุ งเทพจะเร็ วกว่าลอสแองเจลิส 14 ชัว่ โมง) รถปรับ
อากาศนําท่านเดินทางสูเ่ ขตอนาไฮม์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
เข้ าสูท่ ี่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
Local
พักโรงแรม Sheraton Garden Grove - Anaheim South Hotel หรื อเทียบเท่าใน www.sheratonanaheimsou
ระดับเดียวกัน
th.com
ดิสนีย์แลนด์ รี สอร์ ท - อนาไฮม์
จันทร์
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
รถ Hotel Shuttle นําคณะสูด่ ิสนีย์แลนด์ รี สอร์ ท สวนสนุกของวอลซ์ ดิสนีย์(Walt
E. Disney) แห่งแรกที่ต้องการให้ ครอบครัวได้ สนุกสนานร่ วมกัน เปิ ดให้ บริ การ
ตังแต่
้ วนั ที่ 17 กรกฎาคม 1955 ในรู ปแบบของ “ดินแดนแห่งเทพนิยายในฝั น”
บนเนื ้อที่กว่า 400 ไร่ สวนสนุกแห่งนี ้ยังคงครองความนิยมเป็ นอันดับ 1 ใน
ทังหมด
้
5 แห่งทัว่ โลก ตัว๋ one day pass ที่จะทําให้ ท่านสนุกสนานไปอย่างไม่ร้ ู
เบื่อภายในธีมปาร์ คที่แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน คือ
Main Street USA ถนนสายหลักของเมืองในศตวรรษก่อน จําลองสถานที่ในวัย
เด็กที่เขาอาศัยอยู่ในมิสซูรี่ ความสุขในวัยเยาว์ของวอล์ซ ถูกถ่ายทอดออก มา
ตลอดเส้ นทางของถนนสายหลักแห่งนี ้
1. Adventureland ต้ นแบบแห่งความแปลกในดินแดนอันไกลโพ้ นของโลก ป่ า
ในจินตนาการของวอล์ซผสมผสานกับเอเชีย และอัฟริ กา และไม่ควรกับ
เครื่ องเล่น Indiana Jones™ Adventure / Pirates of the Caribbean
2. Frontierland ย้ อนเรื่ องราวการบุกเบิกดินแดนอเมริ กา วอลซ์ภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ ของชาติ ซึง่ เป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ ้นมาได้ จากพลังแห่งการบุกเบิก
ของบรรพบุรุษ การผจญภัยที่ได้ ออกแบบขึ ้นนี ้จะทําให้ คณ
ุ รู้ สกึ มีชีวิตชีวา
Big Thunder Mountain Railroad
3. Critter Country โดดเด่นด้ วยเครื่ องเล่น Splash Mountain / Haunted
Mansion
4. Fantasyland สีสนั และบรรยากาศของความครัวที่แสนอบอุน่ ในเมืองที่มีแต่
โลกแห่งความสวยงาม "it's a small world" / Mickey's House and Meet
Mickey
5. Tomorrowland ดินแดนในจินตนาการ โลกแห่งอนาคตที่วอล์ซผสมผสานให้
กลมกลืนกับมนุษยชาติ ชมความลํ ้ายุคของเทคโนโลยีCaptain EO / Space
Mountain / Star Tours - The Adventures Continue
**เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาอันมีคา่ ของท่าน จึงไม่มีบริ การอาหารกลางวัน**
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18.00 น.
19.00 น.
วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

11.00 น.
12.00 น.

19.00 น.
วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
บ่าย

รถ Hotel Shuttle รอรับท่านแล้ วเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
Local
พักโรงแรม Sheraton Garden Grove - Anaheim South Hotel หรื อเทียบเท่าใน www.sheratonanaheimsou
ระดับเดียวกัน
th.com
เที่ยวลอสแองเจลิส - เบเวอรี่ ฮลิ ล์ - ไชนีสเธียร์ เตอร์ - ยูนิเวอร์ แซล
อังคาร
สตูดโิ อ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
buffet
นําท่านเที่ยวชมนครลอสแองเจลีส หรื อเรี ยกสันๆว่
้ า “แอลเอ” ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองที่
มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สดุ ในโลก ภูมิประเทศที่มีภเู ขาล้ อม รอบตลอด
แนวชายฝั่ ง ทําให้ อากาศอบอุน่ สบาย มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกหลายแห่ง และ
ยังเป็ นปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ รูท 66 (Route 66) ทีมบาสเก็ต
บอลชื่อดัง เลเกอร์ (L.A. Lakers), มหาวิทยาลัย University of California, Los
Angles (UCLA) มุง่ หน้ าสูฮ่ อลลีวดู ย่านซันเซ็ตบูเลอวาร์ ด และเบลแอร์ ย่านที่
พักอาศัยราคาแพงของเหล่าดาราดัง ถนนช้ อปปิ ง้ ไฮโซเขตโรดีไอไดร์ ฟ ที่คณ
ุ
อาจได้ กระทบไหล่ดาราดัง ย่านเบเวอรี่ ฮิลล์ส (Beverly Hills) ไลฟ์สไตลล์ของ
สังคมชันสู
้ ง ถนนฮอลลีวดู
(Hollywood) สถานที่อนั มีชื่อเสียงทางด้ าน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ชมฮอลลีวดู วอล์ก ออฟ เฟรม ที่ดาราดังแห่งฮอลลีวดู
ได้ ประทับรอยมือและรอยเท้ าไว้ ตามท้ องถนนแห่งนี ้ และด้ านหน้ าของไชนีสเธียร์
เตอร์ ชมโกดักเธียร์ เตอร์ สถานที่จดั การประกาศรางวัลออสการ์ ทกุ ปี เข้ าสูย่ ่าน
แอลเอดาวน์ทาวน์ ผ่านชมมิวสิค เซ็นเตอร์ สถานที่ ๆ จะถูกนํามาใช้ จดั งาน
ศิลปะ บันเทิงต่าง ๆ ในแต่ละปี มีผ้ เู ข้ าชมมากกว่า 2 ล้ านคน ผ่านชุมชนไชน่า
ทาวน์ เป็ นฉากในหนังดังหลายเรื่ อง เช่น Rush Hour, Lethal Weapon 4 ถนน
Olvera ซึง่ งเป็ นย่านประวัติศาสตร์ ของแอลเอ และชื่อเมืองนี ้ก็ได้ ชื่อมาจากโบสถ์
เก่าแก่ในย่านนี ้ The Cathedral of Our Lady of The Angels แถบนี ้มี
ร้ านอาหารเม็กซิกนั ดี ๆ หลายร้ านรวมทังร้้ านเค้ าร้ านเล็ก ๆ มากมายอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําคณะเข้ าสูย่ นู ิเวอร์ แซล สตูดิโอ (Universal Studios) สถานที่จําลองฉากหนัง
และบางเรื่ องที่ใช้ ถ่ายทําจริ งต่าง ๆ มากมาย ที่เมื่อเข้ าไปสัมผัสแล้ วคุณจะรู้ สกึ
ว่า ได้ ร่วมอยู่ในฉากเดียวกับเหล่าบรรดาซุปเปอร์ สตาร์ ดงั จากฮอลลีวดู
Studio Tour ไม่ควรพลาดกับการชมเบื ้องหลังการถ่ายทําภาพยนตร์ ชื่อดัง บน
เนื ้อที่กว่า 10 ไร่ ใน 13 โซนเช่น King Kong 360 3-D แต่ละโซนได้ รับการ
ออกแบบโดยผู้กํากับชื่อดัง สตีเฟ่ น สปี ลเบอร์ ก นอกจากนี ้ยังมีโซนเครื่ องเล่นที่
เร้ าใจรอคุณไปสัมผัสอาทิ Transformers™: The Ride-3D / Revenge of the
Mummy℠ – The Ride / Shrek 4-D™ / Jurassic Park® - The Ride /
WaterWorld® ที่จะสร้ างความประทับใจให้ กบั ท่าน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
Thai
พักโรงแรม Sheraton Garden Grove - Anaheim South Hotel หรื อเทียบเท่าใน www.sheratonanaheimsou
ระดับเดียวกัน
th.com
อนาไฮม์ - บาร์ สโตว์ - ลาสเวกัส - พรี เมียมเอ๊ าท์ เล็ท ลาสเวกัส
พุธ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางสูเ่ มืองลาสเวกัส (รัฐเนวาด้ า) ระหว่างเส้ นทางผ่านเมืองบาร์ สโตว์
(Barstow) ในเขตปกครองซานเบอร์ นาร์ ดิโน (San Bernardino County) ซึง่ อยู่
ห่างจากแอลเอประมาณ 130 ไมล์ หรื อใช้ เวลาประมาณ 2-2 ½ ชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
เดินทางต่อผ่านเมืองเบเคอร์ (Baker) ซึง่ เป็ นประตูสหู่ มูบ่ ้ านแห่งความตาย
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(Death Valley) ในเขตอุทยานทะเลทรายโมฮาวี และที่เมืองเบเคอร์ นี ้เอง จะมี
เครื่ องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกติดตังอยู
้ ่ เป็ นที่ระลึกถึง
อุณหภูมิสงู สุดที่ 134 องศาฟาเรนไฮต์ หรื อ 56.67 องศาเซลเซียส ซึง่ เคยวัดได้ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาที่หมูบ่ ้ านแห่งความตายเมื่อ ค.ศ. 1913 จนเข้ าสูล่ าสเวกัส
นครที่ไม่เคยหลับ นําคณะไปช้ อปปิ ง้ ที่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS ที่มี
ร้ านค้ าสินค้ าชันนํ
้ าของอเมริ กากว่า 150 ร้ านค้ าให้ ท่านได้ เลือกซื ้อหาอย่างจุใจ

18.30 น.

วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

18.30 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Monte Carlo Resort and Casino หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ท่องราตรี ลาสเวกัส Strip เขตย่านใจกลางเมืองแหล่งรวมความบันเทิงและ
คาสิโน แสงสีเสียงของยามคํ่าคืนบ่งบอกถึงการเริ่ มต้ นแห่งวัน ณ เมืองนี ้ บนถนน
เส้ นนี ้มีความบันเทิงมากมายหลายสิ่งให้ ท่านได้ ชม อาทิ นํ ้าพุเต้ นรํ า หน้ าโรงแรม
เบลลาจิโอ, บรรยากาศของเวนิส เมืองโรแมนติก ของโรงแรมเวเนเชียน, โชว์
ภูเขาไฟระเบิด ที่โรงแรมมิราจ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินตลอดคํ่าคืน
ลาสเวกัส - อุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนยอน (West Rim) - สกายวอล์ ค เขื่อนฮูเวอร์
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ ชสูอ่ ทุ ยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) ที่
เปิ ดรับนักท่องเที่ยวตลอดทังปี
้ เสน่ห์ดงึ ดูดผู้ที่หลงใหลในการผจญภัย หุบผาของ
แกรนด์แคนยอนทอดตัวสู่เบื ้องล่างกว่า 2,000 เมตรเหนือแม่นํ ้าโคโลราโด เข้ าสู่
Visitor Centre ของชาวอินเดียแดงเผ่าวอลเออไพ (Hualapai) ชนพื ้นเมืองที่
อาศัยอยู่ในเขตนี ้มานานนับศตวรรษ การเยี่ยมชมสถานที่ตา่ ง ๆ ในเขตเวสต์ริม
อยู่ในการบริ หารจัดการโดยศูนย์บริ การนักท่องเที่ยววอลเออไพ โดยจัดบริ การรถ
รับ-ส่งแบบ hop on hop off โดยท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของหุบผาแกรนด์
แคนยอนได้ จากจุดชมวิว Eagle Point, Guano Point และ Hualapai Ranch ที่
จําลองถึงบ้ านเรื อนและความเป็ นอยู่ในยุคอดีต ไฮไลท์ของการชมแกรนด์แคน
ยอนคือ การเดินบน ‚สกายวอล์ก‛ (Skywalk) สิ่ง ก่อสร้ างที่มนุษย์สร้ างขึ ้นได้
อย่างน่าทึง่
ทางเดินกระจกรู ปร่ างคล้ ายเกือกม้ ายื่นออกมาจากขอบผาไป
ประมาณ 21 เมตร เสมือนการเดินบนอากาศด้ วยระดับความสูงกว่า 1,450
เมตร อีกหนึง่ ความประทับใจและประสบการณ์เพียงแห่งเดียวในแกรนด์แคน
ยอนนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบปิ คนิก ในเขตอุทยานฯ
สมควรแก่เวลานําคณะเดินทางกลับสูน่ ครลาสเวกัส
ระหว่างเส้ นทางแวะชม
ทัศนียภาพเหนือเขื่อนฮูเวอร์ เขื่อนยักษ์ คอนกรี ตขนาดใหญ่กนแม่
ั ้ นํ ้าโคโลราโด
โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อป้องกันอุทกภัย, กักนํ ้าไว้ ใช้ ในการกสิกรรม, สงวนพันธ์ปลา
และสร้ างกระแสไฟฟ้าด้ วยพลังนํ ้า สร้ างเสร็ จในปี ค.ศ. 1935 ในขณะนันเป็
้ น
เขื่อนโครงสร้ างคอนกรี ตขนาดที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ปั จจุบนั เขื่อนฮูเวอร์ ผลิตไฟฟ้า
ใหญ่เป็ นอันดับที่ 34 ของโลกนอกจากนี ้ผลจากการสร้ างเขื่อน ทําให้ เกิด
ทะเลสาบฝี มือมนุษย์ คือ ทะเลสาบมี ้ด (Lake Mead)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
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Chinese
www.montecarlo.com

พฤหัสบดี
buffet

Local

Chinese
4/13

วันที่ 6
07.00 น.

12.00 น.
บ่าย

18.30 น.
วันที่ 7
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

พักโรงแรม Monte Carlo Resort and Casino หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.montecarlo.com
ลาสเวกัส - บินสู่ซานฟรานซิสโก - ช้ อปปิ ้ งย่ านยูเนียนสแควร์
ศุกร์
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางสูส่ นามบินนครลาสเวกัส
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูน่ ครซานฟรานซิสโก
ถึงนครซานฟรานซิสโก รอรอรับคณะแล้ วเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เดินเที่ยวชิลล์ๆชมเมือง ซานฟรานซิสโก เป็ นเมืองที่ได้ ชื่อว่า ”โรแมนติกซิตี ้” เป็ น
หนึง่ ในสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้ น ๆ ที่มนี กั ท่องเที่ยวมากที่สดุ ในโลก นอกจากนี ้
ยังได้ ชื่อว่าเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ดีที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก
จึงไม่น่าแปลกใจที่มี
นักท่องเที่ยวและนักช้ อปตัวจริ งนิยมมาซานฟรานซิสโก Union Square แหล่งช้
อปปิ ง้ ที่มีสินค้ าแบรนด์ดงั จากทัว่ ทุกมุมโลก และสินค้ าของ USA ห้ าง
สรรพสินค้ า Macy’s สวรรค์ของนักช้ อปที่ไม่ควรพลาด หรื อท่านสามารถเลือกใช้
บริ การของ Cable Cars ที่เปิ ดให้ บริ การมานานนับร้ อยปี เที่ยวชมเมือง บน
เส้ นทาง California Street ผ่านเขตการเงิน ไชน่าทาวน์ และ Nob Hill ส่วน
เส้ นทางสาย Powell-Mason และ Powell-Hyde จบเส้ นทางใกล้ กบั
Fisherman’s Wharf ได้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
Thai
พักโรงแรม Hilton Union Square หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน / **ทางบริ ษัทฯ www.hiltonunionsquare.com
ขอสงวนสิทธิ์ จัดโรงแรมใกล้ เคียงในกรณีติดงาน Fair**
เที่ยวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้ นเกต - ล่ องเรื อชมอ่ าว - ฟิ ชเชอร์
เสาร์
แมนวาร์ ฟ – บินกลับฮ่ องกง
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นําท่านเที่ยวชมนครซานฟรานซิสโก เมืองนี ้ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น ‚เมือง
วัฒนธรรมผสมผสาน‛ เพราะแต่ละย่านจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน แต่รวมเป็ น
หนึง่ เดียวกันได้ อย่างลงตัว นําท่านชม Golden Gate Bridge สะพานสีแดง
ทอดตัวข้ ามอ่าวที่ถกู ถ่ายรู ปมากที่สดุ ในโลก
จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของ
สหรัฐอเมริ กา ใต้ สะพานคือ ‚ฟอร์ ต พอยต์‛ (Fort Point) ซึง่ เป็ นป้อมปราการ
เก่าแก่ของซานฟรานซิสโก ขึ ้นชมวิวเมืองแบบพาโนรามาบนยอดเขาทวินพีค
ผ่านย่านเดอะคาสโตร เป็ นที่ร้ ูจกั กันว่า ‚Gay Capital of the World‛ ถ้ าอยาก
สัมผัสไลฟ์สไตล์ของพวกเขาเหล่านี ้ได้ ที่นี่ ไปชม Lombard Street เป็ นถนนที่ชนั
และคดเคี ้ยวที่สดุ ในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําคณะล่องเรื อชม “อ่าวซานฟรานซิสโก” ซึง่ ถือว่าเป็ นโปรแกรมท่องเที่ยวที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สดุ ในการเยือนเมืองนี ้ เรื อแล่นผ่านสะพานโกลเด้ นเกต
และสะพานโอ๊ คแลนด์ เบย์บริ ดจ์ และเกาะอัลคาทราซ Alcatraz Island หรื ออีก
ชื่อหนึง่ ว่า ‘The Rock’ เป็ นเกาะเล็กๆที่ตงอยู
ั ้ ่ 2.4 กิโลเมตรจากฝั่ งซานฟรานซิส
โก เคยใช้ เป็ นที่คมุ ขังนักโทษในปี ค.ศ. 1868-1963 แต่ปัจจุบนั เปิ ดเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวให้ คนเข้ าชม จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ เดินเล่นย่าน Fisherman’s Wharf
และ Pier 39 แหล่ง shopping, ร้ านอาหาร, ร้ าน Chocolate Ghirardelli
Square, Boudin ร้ านเบเกอรี่ เก่าแก่ให้ บริ การมาตังแต่
้ ปี 1849 ต้ นตํารับ clam
chowder ที่ served มาในถ้ วยขนมปั ง sourdough ที่ขึ ้นชื่อของ San Francisco
และนอกจากนี ้ที่นี่ยงั เป็ นแหล่งของ Dungeness crab เมนูพิเศษที่คณ
ุ ไม่ควร
พลาด
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
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21.30 น.
วันที่ 8
00.50 น.
วันที่ 9
06.10 น.
08.00 น.
10.05 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ซานฟารนซิสโก - ฮ่ องกง - บินกลับกรุ งเทพฯ
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก บินสูฮ่ ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX873

อาทิตย์

**บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตวันสากล**

**อยู่ในระหว่างทําการบินกลับสูป่ ระเทศไทย แวะเปลี่ยนเครื่ องที่ฮ่องกง**
ฮ่ องกง - เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
จันทร์
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX705
ถึงกรุ งเทพฯ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน
จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD

Tour Fare
ADL

8-16 ตุลาคม 2560

120,000

กําหนดวันเดินทาง
CHD 4-11
With Bed

CHD 4-8
No Bed

SGL
Supp

108,000

102,000

11,000

NO TKT
ADL / CHD

-20,000.-15,000.-

**(หมายเหตุ ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่า และตั๋วสะสมไมล์ ไม่ ได้ Non Refund, Non Endorse) **
ค่ าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐาน USA ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุในโปรแกรม
15-19 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 25 ที่นงั่
20-35 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 45 ที่นงั่
 ค่าบัตรเข้ า Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon National Park, Sky Walk, ค่าล่องเรื อชมอ่าว
ซานฟรานซิสโก
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ใน
กรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทนและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้อง Triple Room ให้ บริ การ, และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ
(Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ใน USA ตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่
เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกัน
สุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว
-หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบ
จองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักชิ ้นละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซา่ ชัว่ คราว (ท่านละ 190 ดอลลาร์ สหรัฐฯ)
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 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLD WIDE VACATION กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้าน
หรื อที่ท่านรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการ
เดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3
วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
ล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ ในโปรแกรมไม่ เอือ้ อํานวยต่ อบุคคลดังต่ อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 40 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถ
ยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้
และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ
วีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิก
พร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่
แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว
ซึง่ จะรู้ ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้
ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และ
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่
ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
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หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่าย
ตั๋วเครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไป
เรี ยบร้ อยแล้ ว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถ REFUND เงินได้ ทกุ กรณี ยกเว้ น การเสียชีวิตเท่านัน้
ทังนี
้ ้เงื่อนไขของตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นไปตามกําหนดของสายการบินเท่านัน้
ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไป
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเงื่อนไขได้
การสะสมไมล์ ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตวั๋ กรุ๊ ปไม่สามารถสะสมไมล์ได้ แต่กรณีที่บิน
เป็ นตัว๋ เดี่ยว หรื อชันธุ
้ รกิจสามารถสะสมไมล์เฉพาะของสายการบินได้ คือ Asia Miles เท่านัน้ ซึง่ การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ **กรณีนี ้ ตัว๋ สะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund, Non
Endorse**
ค่ าธรรมเนียมประกันภัยและค่ าธรรมเนียมนํา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้ อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่
มีอ่างอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็ นค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 โปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้ าชมถูกระบุไว้ ในคอลัมน์ “อัตรานี ้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ใน
เอกสารของสถานที่นนๆ
ั ้ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อ
เหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯ จะ
ไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระเข้ าชมและ Reservation Fee ไปเรี ยบร้ อยแล้ วแล้ ว
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่ าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
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เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน
การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 USD / ใบ / ครัง้
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่า
กว่ามาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน
ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในอเมริ กา มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมี
ข้ อกําหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครั ว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิ เศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศสหรั ฐอเมริกา

วีซา่ ที่ได้ รับการอนุมตั แิ ล้ วจะถูกส่งคืนผู้สมัครทางไปรษณีย์ภายใน 3-4 วันทําการ
ระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลาโดยประมาณ ซึง่ ระยะเวลาการออกวีซา่ จะแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี
เนื่องจากสถานการณ์ที่แตกต่างกันของผู้สมัครแต่ละคนและข้ อกําหนดเฉพาะอื่นๆ
ตัง้ แต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ ท่ ี http://www.ustraveldocs.com/th
ขัน้ ตอนใหม่ สําหรั บการสมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
 เข้ าไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ เลือกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซ่าประเภทนันๆ
้
ซึง่ จะได้ แบบฟอร์ มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ท่านกรอก ให้ พิมพ์แบบฟอร์ มใบฝากเงินธนาคารนันออกมา
้
 นําใบฝากเงินธนาคารที่ได้ มาไปยังธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ณ สาขาตามที่กําหนดไว้ เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครวีซา
่
 กรอกแบบฟอร์ มสมัครวีซา
่ DS-160 ทางอินเทอร์ เน็ตที่ https://ceac.state.gov/genniv/
 กําหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ ทางอินเทอร์ เน็ตที่ www.ustraveldocs.com/th หรื อทางโทรศัพท์ ผ่านศูนย์ บริ การที่ 02-1054110
 ในการกําหนดนัดวันสัมภาษณ์ ให้ แจ้ งที่อยู่สําหรั บการจัดส่งเอกสารด้ วย หากคําร้ องขอวีซ่าของท่านได้ รับอนุมต
ั ิ ทางเราจะ
จัดส่งวีซา่ ของท่านไปยังที่อยู่ตามท่านระบุจะไปรับหรื อให้ จดั ส่ง
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กรุ ณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขันตอนการขอวี
้
ซา่ นี ้ได้ ที่ www.ustraveldocs.com/th
กรุ ณาปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างเคร่ งครัด มิเช่ นนัน้ การสมัครวีซ่าของท่ านอาจล่ าช้ า หรื อท่ านอาจไม่ ได้ สัมภาษณ์ วีซ่าใน
วันที่นัดไว้ ท่านควรขอวีซา่ ล่วงหน้ ามากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ เนื่องจากการรอนัดสัมภาษณ์วีซา่ และกระบวนการออกวีซ่าอาจใช้
เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ้ คู นนิยมเดินทาง
โปรดทราบ – ทางสถานทูตฯ ขอแนะนําให้ ผ้ เู ดินทางสมัครวีซา่ ล่วงหน้ าให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ และโปรดหลีกเลี่ยงการวาง
แผนการเดินทางทีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะได้ รับวีซา่ ในหนังสือเดินทางของตน


หมายเหตุพเิ ศษสําหรั บผู้สมัครวีซ่านักเรี ยน - โปรดระลึกไว้ วา่ เดือนมิถนุ ายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็ นช่วงที่แผนกกงสุลมี
งานมากที่สุด ดังนัน้ ผู้สมัครวีซ่าอาจประสบความยากลําบากในการจองวันสัมภาษณ์ วีซ่าในเดือนเหล่านี ้ นักเรี ยนต้ องวางแผน
ล่วงหน้ าเพื่อจะได้ ไม่ต้องเดินทางมาที่สถานทูตฯ หลายครัง้ ผู้สมัครวีซ่านักเรี ยนควรสมัครวีซ่าล่วงหน้ า แต่ไม่ควรสมัครเกิน 120
วัน ก่อนวันเปิ ดเรี ยน สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาอ่าน ฉันจะสามารถสมัครวีซา่ ได้ เมื่อใด
ผู้ถือบัตรเดินทางสําหรั บนักธุรกิจเอเปค สามารถสมัครวีซ่าชัว่ คราวโดยไม่ต้องนัดวันสัมภาษณ์ ล่วงหน้ าได้ ในช่วงเช้ า ระหว่าง
เวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเว้ นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ) ผู้สมัครไม่ต้องส่งอีเมล์มาล่วงหน้ าเพื่อนัดสัมภาษณ์ โดยคู่
สมรสและลูกผู้เยาว์ของผู้ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคสามารถเข้ ารับการสัมภาษณ์ พร้ อมกับผู้สมัครหลักได้ โดยไม่ต้อง
นัดสัมภาษณ์ลว่ งหน้ าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครทุกคนต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าทังหมด
้
และต้ อง
นําใบเสร็ จแสดงการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า และหน้ ายืนยันของแบบฟอร์ ม DS-160 มาด้ วย เพื่อที่จะใช้ ประโยชน์จาก
การสมัครวีซา่ ผ่านช่องทางผู้ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคได้
ข้ อควรปฏิบัตสิ ําหรั บวันนัดสัมภาษณ์
 กรุ ณากรอกแบบฟอร์ ม เอกสารต่างๆให้ เรี ยบร้ อยและพร้ อมยื่นให้ กบ
ั เจ้ าหน้ าที่สถานทูต
 นําหนังสือเดินทาง หน้ ายืนยันแบบฟอร์ ม DS-160 ใบเสร็ จชําระค่ าธรรมเนี ยมสมัครวีซ่าจากไปรษณี ย์ไทย และรู ปถ่าย
จํานวน 1 ใบซึง่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 ท่านสามารถนําโทรศัพท์มือถือมาได้ 1 เครื่ อง สถานเอกอัครราชทูตสหรั ฐอเมริ กาไม่อนุญาตให้ นําคอมพิวเตอร์ กระเป๋ าหิ ้ว
หรื ออุปกรณ์ ถ่ายภาพใดๆเข้ ามาในสถานทูตฯ กรุ ณาหยิบโทรศัพท์ มือถือและปิ ดเครื่ องก่อนเข้ าตัวอาคารเพื่อฝากไว้ กับ
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับรู ปถ่ าย
ผู้สมัครวีซา่ สหรัฐฯ จะต้ องอัพโหลดรู ปถ่ายดิจิทลั ลงในแบบฟอร์ มการสมัครวีซ่า DS-160 โดยรู ปถ่ายจะต้ องตรงตามข้ อกําหนด มิ
เช่นนันท่
้ านจะไม่สามารถดําเนินกระบวนการสมัครต่อไปได้ โดยรู ปถ่ายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตอ่ ไปนี ้
1. ต้ องถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
2. ต้ องมีพื ้นหลังสีขาว
3. ต้ องถ่ายหน้ าเต็ม โดยหันหน้ าเข้ ากล้ อง
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4. ต้ องอยู่ในรู ปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรื อไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ
1200x1200 พิกเซล
5. ขนาดของไฟล์จะต้ องน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 240 กิโลไบท์
6. จะต้ องไม่ถกู ปรับแต่งทางดิจิทลั
สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบรู ป ท่านสามารถอ่านข้ อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรู ปถ่ายได้ ที่ ลิ ้งค์นี ้ หากรู ปของท่าน
ไม่ต้องตามข้ อกําหนดด้ านองค์ประกอบเราอาจไม่สามารถดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าของท่านได้ เราขอแนะนําให้ ผ้ สู มัคร
นํารู ปถ่ายดิจิทลั ที่พิมพ์ออกมาแล้ วมาในวันสัมภาษณ์วีซา่ ด้ วย
เอกสารที่ใช้ ในการสมัครวีซ่า:
เจ้ าหน้ าที่กงสุลจะพิจารณาการสมัครเป็ นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกันได้ วา่ ผู้สมัครจะได้ รับอนุมตั ิ (หรื อถูกปฏิเสธวีซ่า)
เนื่องจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน สิ่งที่สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ ที่หนักแน่นในกรณีหนึ่งอาจใช้ ไม่ได้ กับอีกกรณี หนึ่ง
เนื่องจากกระบวนการสมัครวีซ่าชัว่ คราวมิได้ เป็ นกระบวนการที่ใช้ เอกสารเป็ นหลัก ผู้สมัครวีซ่าต้ องสามารถแสดงความผูกพันต่อ
ประเทศของตนโดยการแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่กงสุลทราบ ผู้สมัครวีซ่านักเรี ยน ผู้เข้ าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน และผู้สมัครวีซ่าประเภท
ทํางานจําเป็ นต้ องมีเอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะนําให้ ผ้ สู มัครทุกท่านนําหนังสือเดินทางเล่มเดิมขอ งตนมาด้ วย และ
ผู้ปกครองของผู้สมัครวีซา่ ที่เป็ นผู้เยาว์ควรนําสูติบตั รของบุตรมาด้ วย
ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ
ขอแจ้ งรายละเอียดต่ างๆของเอกสารที่ควรนําติดไปในวันสมัครวีซ่าเพิ่มเติมจากที่ทางสถานฑูต
กําหนด ดังรายละเอียดดังนี ้
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ อเมริ กา
, แคนาดา, วีซา่ อื่นๆในกลุม่ ประเทศเชงเก้ น หรื อประเทศอื่น ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 สําเนาทะเบียนบ้ าน / สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สําเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตําแหน่ง ,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือน
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และ
มีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดื อดร้ อนเมื่อกลับสู่
ภูมิลําเนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครั วหากใช้ บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรั บรองค่าใช้ จ่ายใน
ครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว
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ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมี
นายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบื อนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใด
ก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้ าติดต่ อแผนกวีซ่า
ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ
แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริ กา กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุ งเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ศูนย์ ข้อมูลวีซ่า
เวลาทําการ: วันจันทร์ ถงึ ศุกร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว้ นวันหยุด)
โทรศัพท์ : 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริ กา)
อีเมล์ : support-thailand@ustraveldocs.com
กฎระเบียบด้ านการรั กษาความปลอดภัย
รายการสิง่ ของที่ไม่ให้ นําเข้ ามาภายในสถานทูต และระเบียบในการเข้ าสูส่ ถานทูต

ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้ องได้ รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขันตอนรั
้
กษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถ
ฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่ อง ไว้ กบั เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้ าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะ
ไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรื อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้ กบั พนักงานรักษา
ความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้ าไปในสถานทูตฯตามที่นดั หมายไว้ หากนําสิ่งของดังต่อไปนี ้มาด้ วย
 อุปกรณ์ บ รรจุแบตเตอรี่ ห รื ออุปกรณ์ อิเล็ก ทรอนิ ค ส์ ใดๆ เช่น แท็ บเล็ต คอมพิ วเตอร์ ไดอารี่ แบบดิจิตอล วิทยุติ ดตามตัว
กล้ องถ่ายรู ป ตลับเทป แถบบันทึกวิดิทศั น์ ซีดีรอม เครื่ องเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์ กระเป๋ าหิ ้ว หรื อเครื่ องเล่น
เพลงขนาดพกพา
 กระเป๋ าสะพายหรื อกระเป๋ าถือสตรี ขนาดใหญ่
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กระเป๋ าถือและกระเป๋ าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋ าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋ าใส่เอกสารหรื อกระเป๋ าเสื ้อผ้ า ผู้สมัครขอวี
ซ่าสามารถนําเอกสารที่ใช้ ในการขอวีซา่ ใส่ถงุ หรื อกระเป๋ าใสเท่านัน้
 อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจําหน่ายภายในสถานทูตฯ)
 ซองหรื อพัสดุที่ปิดผนึก
 บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ ขีด ไฟแช็ค
 วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรื อตะไบ
 อาวุธหรื อวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด
รายการสิ่งของที่ไม่ให้ นําเข้ ามาภายในสถานทูตฯไม่ได้ จํากัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้ างต้ นเท่านั น้ สิ่งของประเภทอื่นอาจ
ไม่ได้ รับอนุญาตให้ นําเข้ ามาภายในสถานทูตฯด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั วิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจาก
โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่ อง สถานทูตฯไม่รับฝากสิ่งของต้ องห้ ามที่กล่าวมาข้ างต้ น ท่านต้ องฝากเก็บสิ่งของดังกล่าวไว้ ที่อื่นก่อนมา
ติดต่อสถานทูตฯ


หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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