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09.00 น.    พรอ้มคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน EVA AIR
                 เจ้าหน้าที�ใหก้ารต้อนรบัและอํานวยความสะดวกในการเชค็อิน
11.40 น.    ออกเดินทางสู่สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน โดยเที�ยวบินที� BR062
16.30 น.     ถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน รอเปลี�ยนเที�ยวบิน
19.20 น.    ออกเดินทางสู่เมืองลอสแองเจลิส ประทศสหรฐัอเมรกิา โดยเที�ยวบินที� BR012
                                                         **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**
16.50 น.     ถึงสนามบินลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรอืรูจ้ักในชื�อ แอล เอ (LA) ตั�งอยู่ในมลรฐัแคลิฟอรเ์นีย 
                 ทางตะวันตกของสหรฐัอเมรกิา ติดมหาสมุทรแปซฟิ�ก เป�นเมืองใหญ่ที�มีประชากรมากที�สุดอันดับ 2 ใน   
                 สหรฐัอเมรกิา และเป�นหนึ�งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ผ่านการตรวจคนเข้า
                 เมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ�นที�ลอสแองเจลิสชา้กว่าประเทศไทย 14 ชั�วโมง) 
                 รถปรบัอากาศนําท่านเดินทางสู่เขตอนาไฮม์ เข้าสู่ที�พัก
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 พักโรงแรม HILTON ANAHEIM **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที�  1   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  -  ไทเป-  ลอสแองเจลิส
(อเมริกาตะวันตก )  -  อนาไฮม์



07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.     นําท่านเที�ยวชมนครลอสแองเจลีส หรอืเรยีกสั�นๆว่า “แอลเอ” ได้ชื�อว่าเป�นเมืองที�มีการปะปนของวัฒนธรรม
                  มากที�สุดในโลก ภูมิประเทศที�มีภูเขาล้อม รอบตลอดแนวชายฝ�� ง ทําใหอ้ากาศอบอุ่นสบาย มีแหล่งท่องเที�ยว
                  ระดับโลกหลายแหง่ และยังเป�นปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร ์รูท 66 (Route 66) ย่านไฮโซเขตโรดีไอ 
                  ไดรฟ์ ย่านเบเวอรี� ฮิลล์ส (Beverly Hills) ไลฟ�สไตลล์ของสังคมชั�นสูง 
                  นําท่านเที�ยวชมย่านถนนฮอลลีวูด (Hollywood) ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร ์
                  ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม ดาราดังแหง่ฮอลลีวูดได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแหง่นี� และด้าน
                  หน้าของไชนีสเธยีรเ์ตอร ์นําคณะเข้าสู่ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ (Universal Studios) สถานที�จาํลองฉากหนัง และ
                  บางเรื�องที�ใชถ่้ายทําจรงิต่าง ๆ มากมาย ที�เมื�อเข้าไปสัมผัส แล้วคุณจะรูส้ึกว่าได้รว่มอยู่ในฉากเดียวกับเหล่า
                  บรรดาซุปเปอร ์สตารด์ังจากฮอลลีวูด
                  Studio Tour ไม่ควรพลาดกับการชมเบื�องหลังการถ่ายทําภาพยนตรช์ื�อดัง บนเนื�อที�กว่า 10 ไรใ่น 13 โซนเชน่
                  King Kong 360 3-D แต่ละโซนได้รบัการออกแบบโดยผู้กํากับชื�อดัง สตีเฟ�น สป�ลเบอรก์ นอกจากนี�ยังมีโซน
                  เครื�องเล่นที�เรา้ใจรอคุณไปสัมผัสอาทิ Transformers™: The Ride-3D / Revenge of the Mummy℠ – The
                  Ride / Shrek 4-D™ / Jurassic Park® - The Ride / WaterWorld® ที�จะสรา้งความประทับใจใหกั้บท่าน
                  **เพื�อไมเ่ป�นการรบกวนเวลาอันมค่ีาของท่าน จึงไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั**
18.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                   พักโรงแรม HILTON ANAHEIM **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที� 2 เที�ยวลอสแองเจลิส - เบเวอรี�ฮิลล์– ฮอลลีวูด วอล์ค ออฟ เฟรม -
ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - อนาไฮม์



08.00 น.      รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
10.00 น.       รถ Hotel Shuttle นําคณะสู่ดิสนีย์แลนด์ รสีอรท์ สวนสนุกของวอลซ ์ดิสนีย์ (Walt E. Disney) แหง่แรกที�
                   ต้องการใหค้รอบครวัได้สนุกสนานรว่มกัน เป�ดใหบ้รกิารตั�งแต่วันที� 17 กรกฎาคม 1955 ในรูปแบบของ 
                   “ดินแดนแหง่เทพนิยายในฝ�น” บนเนื�อที�กว่า 400 ไร ่สวนสนุกแหง่นี�ยังคงครองความนิยมเป�นอันดับ 1 ใน
                   ทั�งหมด 5 แหง่ทั�วโลก ตั�ว one day pass ที�จะทําใหท่้านสนุกสนานไปอย่างไม่รูเ้บื�อภายในธมีปารค์ที�แบ่งออก
                   เป�น 5 ส่วน คือ Main Street USA ถนนสายหลักของเมืองในศตวรรษก่อน จาํลองสถานที�ในวัยเด็กที�เขา
                   อาศัยอยู่ในมิสซูรี� ความสุขในวัยเยาว์ของวอล์ซ ถูกถ่ายทอดออก มาตลอดเส้นทางของถนนสายหลักแหง่นี�
                   1.Adventureland ต้นแบบแหง่ความแปลกในดินแดนอันไกลโพ้นของโลก ป�าในจินตนาการของวอล์ซผสม 
                   ผสานกับเอเชยี และอัฟรกิา และไม่ควรกับเครื�องเล่น Indiana Jones™ Adventure / Pirates of the
                   Caribbean
                   2.Frontierland ย้อนเรื�องราวการบุกเบิกดินแดนอเมรกิา วอลซภ์าคภูมิใจในประวัติศาสตรข์องชาติ ซึ�งเป�น
                   รูปเป�นรา่งขึ�นมาได้จากพลังแหง่การบุกเบิกของบรรพบุรุษ การผจญภัยที�ได้ออกแบบขึ�นนี�จะทําใหคุ้ณรูส้ึกมี
                   ชวีิตชวีา Big Thunder Mountain Railroad 
                   3.Critter Country โดดเด่นด้วยเครื�องเล่น Splash Mountain / Haunted Mansion
                  4.Fantasyland สีสันและบรรยากาศของความครวัที�แสนอบอุ่น ในเมืองที�มีแต่โลกแหง่ความสวยงาม 
                  "it's a small world" / Mickey's House and Meet Mickey
                   5.Tomorrowland ดินแดนในจินตนาการ โลกแหง่อนาคตที�วอล์ซผสมผสานใหก้ลมกลืนกับมนุษยชาติ ชม
                   ความลํ�ายุคของเทคโนโลยีCaptain EO / Space Mountain / Star Tours - The Adventures Continue
                   **เพื�อไมเ่ป�นการรบกวนเวลาอันมค่ีาของท่าน จึงไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั**
18.00 น.       รถ Hotel Shuttle รอรบัท่านแล้วเดินทางสู่ภัตตาคาร
19.00 น.       รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                    พักโรงแรม HILTON ANAHEIM **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที�  3 ดิสนีย์แลนด์  รีสอร์ท  -  อนาไฮม์



วนัที� 4   อนาไฮม ์- บารส์โตว ์- ลาสเวกัส - พรเีมยีมเอ๊าท์เล็ทลาสเวกัส

08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.     ออกเดินทางสูเ่มอืงลาสเวกัส (รฐัเนวาด้า) ระหวา่งเสน้ทางผา่นเมอืงบารส์โตว ์(Barstow) ในเขตปกครอง
                  ซานเบอรน์ารด์ิโน (San Bernardino County) ซึ�งอยูห่า่งจากแอลเอประมาณ 130 ไมล์ หรอืใชเ้วลา
                  ประมาณ 2-2 ½  ชั�วโมง
12.00 น.      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บา่ย            เดินทางต่อผา่นเมอืงเบเคอร ์(Baker) ซึ�งเป�นประตสููห่มูบ่า้นแหง่ความตาย (Death Valley) ในเขตอุทยานทะเล
                  ทรายโมฮาว ีและที�เมอืงเบเคอรน์ี�เอง จะมเีครื�องวดัอุณหภมู ิ(Thermometer) ที�ใหญ่ที�สดุในโลกติดตั�งอยู ่
                  เป�นที�ระลึกถึงอุณหภมูสิงูสดุที� 134 องศาฟาเรนไฮต์ หรอื 56.67 องศาเซลเซยีส ซึ�งเคยวดัได้ในประเทศ
                  สหรฐัอเมรกิาที�หมูบ่า้นแหง่ความตายเมื�อ ค.ศ. 1913 จนเขา้สูล่าสเวกัส นครที�ไมเ่คยหลับ นําคณะไปชอ้ปป�� งที�
                  LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS ที�มรีา้นค้าสนิค้าชั�นนําของอเมรกิากวา่ 150 รา้นค้าใหท่้านได้เลือกซื�อหา
                  อยา่งจุใจ
18.30 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  พกัโรงแรม Treasure Island by Radisson Hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พกั 2 คืน)
                  ท่องราตรลีาสเวกัส Strip เขตยา่นใจกลางเมอืงแหล่งรวมความบนัเทิงและคาสโิน แสงสเีสยีงของยามคํ�าคืนบง่
                  บอกถึงการเริ�มต้นแหง่วนั ณ เมอืงนี� บนถนนเสน้นี�มคีวามบนัเทิงมากมายหลายสิ�งใหท่้านได้ชม อาทิ นํ�าพุ
                  เต้นราํ หน้าโรงแรมเบลลาจโิอ, บรรยากาศของเวนิส เมอืงโรแมนติก ของโรงแรมเวเนเชยีน, โชวภ์เูขาไฟระเบดิ    
                  ที�โรงแรมมริาจ ใหท่้านได้เพลิดเพลินตลอดคํ�าคืน



วนัที� 5 ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (WEST RIM) -  
           สกายวอล์ค - เขื�อนฮูเวอร์

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.  นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสูอุ่ทยานแหง่ชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) ที�เป�ดรบันักท่องเที�ยวตลอดทั�งป�
                เสน่หด์ึงดดูผูที้�หลงใหลในการผจญภัย หบุผาของแกรนด์แคนยอนทอดตัวสูเ่บื�องล่างกวา่ 2,000 เมตรเหนือ
                แมน่ํ�าโคโลราโด เขา้สู ่Visitor Centre ของชาวอินเดียแดงเผา่วอลเออไพ (Hualapai) ชนพื�นเมอืงที�อาศัยอยูใ่น
                เขตนี�มานานนับศตวรรษ การเยี�ยมชมสถานที�ต่าง ๆ ในเขตเวสต์รมิ อยูใ่นการบรหิารจดัการโดยศูนยบ์รกิารนัก
                ท่องเที�ยววอลเออไพ โดยจดับรกิารรถรบั-สง่แบบ hop on hop off โดยท่านสามารถชมววิทิวทัศน์ของหบุผา
                แกรนด์แคนยอนได้จากจุดชมววิ Eagle Point, Guano Point และ Hualapai Ranch ที�จาํลองถึงบา้นเรอืนและ
                ความเป�นอยูใ่นยุคอดีต ไฮไลท์ของการชมแกรนด์แคนยอนคือ การเดินบน “สกายวอล์ก” (Skywalk) สิ�ง
                ก่อสรา้งที�มนุษยส์รา้งขึ�นได้อยา่งน่าทึ�ง ทางเดินกระจกรูปรา่งคล้ายเกือกมา้ยื�นออกมาจากขอบผาไปประมาณ
                21 เมตรเสมอืนการเดินบนอากาศด้วยระดับความสงูกวา่ 1,450 เมตร อีกหนึ�งความประทับใจและประสบการณ์
                เพยีงแหง่เดียวในแกรนด์แคนยอนนี� 
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารแบบป�คนิก ในเขตอุทยานฯ
                สมควรแก่เวลานําคณะเดินทางกลับสูน่ครลาสเวกัส ระหวา่งเสน้ทางแวะชมทัศนียภาพเหนือเขื�อนฮูเวอร ์เขื�อน
                ยกัษ์คอนกรตีขนาดใหญ่กั�นแมนํ่�าโคโลราโด โดยมจุีดประสงค์เพื�อป�องกันอุทกภัย, กักนํ�าไวใ้ชใ้นการกสกิรรม,
                สงวนพนัธป์ลา และสรา้งกระแสไฟฟ�าด้วยพลังนํ�าสรา้งเสรจ็ในป�ค.ศ. 1935 ในขณะนั�นเป�นเขื�อนโครงสรา้ง
                คอนกรตีขนาดที�ใหญ่ที�สดุในโลก ป�จจุบนัเขื�อนฮูเวอรผ์ลิตไฟฟ�าใหญ่เป�นอันดับที� 34 ของโลกนอกจากนี�ผลจาก
                การสรา้งเขื�อน ทําใหเ้กิดทะเลสาบฝ�มอืมนุษย ์คือ ทะเลสาบมี�ด (Lake Mead) 
18.30 น.    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                พกัโรงแรม Treasure Island by Radisson Hotel ****หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พกั 2 คืน)



วันที�  6 ลาสเวกัส - บินสู่ซานฟรานซิสโก - 
         ช้อปป�� ง ย่านยูเนียนสแควร์

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
                ออกเดินทางสูส่นามบนินครลาสเวกัส
                ออกเดินทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สูน่ครซานฟรานซสิโก
                ถึงนครซานฟรานซสิโก รอรอรบัคณะแล้วเดินทางสูภั่ตตาคาร
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บา่ย          เดินเที�ยวชลิล์ๆชมเมอืง ซานฟรานซสิโก เป�นเมอืงที�ได้ชื�อวา่ ”โรแมนติกซตีิ�” เป�นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวอันดับ
                ต้น ๆ ที�มนีักท่องเที�ยวมากที�สดุในโลก นอกจากนี�ยงัได้ชื�อวา่เป�นแหล่งชอ้ปป�� งที�ดีที�สดุแหง่หนึ�งในโลก จงึไมน่่า
                แปลกใจที�มนีักท่องเที�ยวและนักชอ้ปตัวจรงินิยมมาซานฟรานซสิโก Union Square แหล่งชอ้ปป�� งที�มสีนิค้า
                แบรนด์ดังจากทั�วทกุมุมโลก และสนิค้าของ USA หา้ง สรรพสนิค้า Macy’s สวรรค์ของนักชอ้ปที�ไมค่วรพลาด
                หรอืท่านสามารถเลือกใชบ้รกิารของ Cable Cars ที�เป�ดใหบ้รกิารมานานนับรอ้ยป� เที�ยวชมเมอืง บนเสน้ทาง
                California Street ผา่นเขตการเงิน ไชน่าทาวน์ และ Nob Hill สว่นเสน้ทางสาย Powell-Mason และ Powell-
                Hyde จบเสน้ทางใกล้กับ Fisherman’s Wharf ได้ตามอัธยาศัย
18.00 น.   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                พกัโรงแรม MARRIOTT SANFRANCISCO **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.     นําท่านเที�ยวชมนครซานฟรานซสิโก เมอืงนี�ได้รบัการขนานนามวา่เป�น “เมอืงวฒันธรรมผสมผสาน” เพราะ
                   แต่ละยา่นจะมเีอกลักษณ์ที�แตกต่างกัน แต่รวมเป�นหนึ�งเดียวกันได้อยา่งลงตัว 
                   นําท่านชม Golden Gate Bridge สะพานสแีดงทอดตัวขา้มอ่าวที�ถกูถ่ายรูปมากที�สดุในโลก จนกลายเป�น
                   สญัลักษณ์ของสหรฐัอเมรกิา ใต้สะพานคือ “ฟอรต์ พอยต์” (Fort Point) ซึ�งเป�นป�อมปราการเก่าแก่ของ
                   ซานฟรานซสิโก ขึ�นชมววิเมอืงแบบพาโนรามาบนยอดเขาทวนิพคี ผา่นยา่นเดอะคาสโตร เป�นที�รูจ้กักันวา่ 
                   “Gay Capital of the World” ถ้าอยากสมัผสัไลฟ�สไตล์ของพวกเขาเหล่านี�ได้ที�นี� 
                   ไปชม Lombard Street เป�นถนนที�ชนัและคดเคี�ยวที�สดุในโลก
12.00 น.      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บา่ย             นําคณะล่องเรอืชม “อ่าวซานฟรานซสิโก” ซึ�งถือวา่เป�นโปรแกรมท่องเที�ยวที�ดึงดดูนักท่องเที�ยวมากที�สดุ
                   ในการเยอืนเมอืงนี� เรอืแล่นผา่นสะพานโกลเด้นเกต และสะพานโอ๊คแลนด์ เบยบ์รดิจ ์และเกาะอัลคาทราซ 
                   Alcatraz Island หรอือีกชื�อหนึ�งวา่ ‘The Rock’ เป�นเกาะเล็กๆที�ตั�งอยู ่2.4 กิโลเมตรจากฝ�� ง
                   ซานฟรานซสิโก เคยใชเ้ป�นที�คมุขงันักโทษในป� ค.ศ. 1868-1963 แต่ป�จจุบนัเป�ดเป�นสถานที�ท่องเที�ยวใหค้น
                   เขา้ชม จากนั�นอิสระใหท่้านได้เดินเล่นยา่น Fisherman’s Wharf และ Pier 39 แหล่ง shopping, 
                   รา้นอาหาร, รา้น Chocolate Ghirardelli Square, Boudin รา้นเบเกอรี�เก่าแก่ใหบ้รกิารมาตั�งแต่ป� 1849 
                   ต้นตํารบั clam chowder ที� served มาในถ้วยขนมป�ง sourdough ที�ขึ�นชื�อของ San Francisco 
19.00 น.       รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                    พกัโรงแรม MARRIOTT SANFRANCISCO ****หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที�  7  เ ที�ยวซานฟรานซิสโก  -  สะพานโกลเด้นเกต  -  ล่องเรือ
ชมอ่าว  -  ฟ�ชเชอร์แมนวาร์ฟ



01.00 น.       ออกเดินทางโดยสายการบนิ EVA AIR โดยเที�ยวบนิที� BR 017
*บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล*

วันที�  8 ซานฟรานซิสโก  -  ไทเป  -  บินกลับกรุงเทพฯ

08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
                   อิสระตามอัธยาศัย
21.00 น.      ออกเดินทางสูส่นามบนิซานฟรานซสิโก เพื�อเดินทางกลับสูก่รุงเทพฯ

วันที�  9 ไทเป-  เ ดินทางกลับสู่ก รุงเทพฯ

04.50 น.      ถึงท่าอากาศยานนานาชาติไทเป ประเทศ ไต้หวนั เพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบนิ
08.25 น.      ออกเดินทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� BR 211
11.10 น.         ถึงกรุงเทพฯ

วันที�  10 กรุงเทพฯ

PERIOD
Tour

FareADL

CHD 
4-11 With

Bed

CHD 4-8
No Bed

SGL Supp NO TKT ADL / CHD

17 - 26 มถินุายน 2566 149,000 135,000 120,000 20,000 -40,000.- / -30,000.-

22 - 31 กรกฏาคม 2566 149,000 135,000 120,000 20,000 -40,000.- / -30,000.-

12 - 21 สงิหาคม 2566 149,000 135,000 120,000 20,000 -40,000.- / -30,000.-

16 - 25 กันยายน 2566 145,000 130,500 116,000 20,000 -34,000.- / -25,000.-

**14 - 23 ตลุาคม 2566** 145,000 130,500 116,000 20,000 -34,000.- / -25,000.-

11 - 20 พฤศจกิายน 2566 145,000 130,500 116,000 20,000 -34,000.- / -25,000.-

2 - 11 ธนัวาคม 2566 145,000 130,500 116,000 20,000 -34,000.- / -25,000.-

9 - 18 ธนัวาคม 2566 145,000 130,500 116,000 20,000 -34,000.- / -25,000.-

**29 ธ.ค.66 - 7 ม.ค. 67** 149,000 135,000 120,000 20,000 -40,000.- / -30,000.-

กําหนดวันเดินทาง



ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง
ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565
• ค่ารถโค้ชมาตรฐาน USA ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุในโปรแกรม
15-19 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 25 ที�นั �ง 
20-35 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 45 ที�นั�ง

P10

ค่าทัวรร์วม

(หมายเหตุ   โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น  เป�นการนาํเสนอโปรแกรมท่องเที�ยวซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลง  
เนื� องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน  โปรแกรมท่องเที�ยวที�สมบูรณ์ครบถ้วน  

จะส่งให้ท่าน  7 วัน  ก่อนการเดินทางเท่านั�น )

• ค่าบตัรเขา้ Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon 
  National Park, Sky Walk, ค่าล่องเรอืชมอ่าวซานฟรานซสิโก 
• ค่าโรงแรมที�พกัระดบั 4 ดาว หรอื เทียบเท่าในระดบัราคาเดยีวกัน 
  โดยพกัเป�นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณทีี�ท่านจองหอ้งพกั
  แบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป�นเตียงเสรมิแทนและ
  บางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้ง Triple Room ใหบ้รกิาร, และอาจมกีาร
  เปลี�ยนยา้ยเมอืงพกั หากวนัดงักล่าวมกีารจดัประชุมนานาชาติ 
  (Trade Fair) เป�นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ�น 
• ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 
• ค่าทิปพนักงานขบัรถโค้ช ใน USA ตลอดการเดนิทาง
• ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG  เอม เอส ไอ จ ีประกันภัย 
   แบบ TRAVEL GUARD คุ้มครองการสญูเสยีชวีติ/อวยัวะ/
   สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิจากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อา
   ประกันภัยอายุ 16-75 ป� จาํนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000
   บาท / ค่ารกัษา พยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารกัษาพยาบาล
   ต่อเนื�องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท 
   ทั�งนี�ครอบคลมุถึงประกันสขุภาพที�ไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจาํตัว
• ค่ายกกระเป�าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัชิ�นละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั 
  สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

หมายเหตุ**
ราคานี�ไม่รวมค่าวีซ่า และตั�วสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund,
 Non Endorse) **ทําวีซ่า + 9,000 บาทต่อท่าน

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 %
• ค่าทําหนังสอืเดินทาง (พาสปอรต์)
• ค่าดําเนนิการพรอ้มค่าธรรมเนียมวซีา่ดงันี�
  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 7,000 บาท + ค่าบรกิารในการยื�น (เก็บ 9,000 บาท)
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น และหวัหนา้ทัวร์
• ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกั ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้น
  อาหาร นอกเหนอืจากที�ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป�นกรณพีเิศษ เชน่ หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ท่านต้อง
  มค่ีาใชจ้า่ยเพิ�ม

ค่าทัวรไ์มร่วม



ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อไปนี�
1. เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้า หรอืเครื�องมอืต่างๆ
    ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ
4. ท่านที�มคีวามประสงค์จะรว่มเดินทางกับทัวรห์รอืแยกจากคณะทัวร์
    ระหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บุคคลที�มคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทิเชน่ ผูที้�ดื�มสรุา
    บนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบคายสรา้งความราํคาญให้
    แก่ผูร้ว่มคณะ, ผูที้�ไมย่อมรบัเงื�อนไขระหวา่งทัวรที์�มรีะบุอยูช่ดัเจน
    ในโปรแกรมทัวร,์ ผูที้�ก่อหวอด ประท้วง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคับ
    ใหห้วัหน้าทัวรต้์องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึ�งบางครั�งอาจจะ
    มผีลกระทบกับผูร้ว่มคณะท่านอื�นหรอืโปรแกรมท่องเที�ยวได ้

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) 

 

ในการเดนิทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน
หากต้องการเลื�อนวนัเดนิทางกลับ ท่านจะต้องชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นต่าง
ที�สายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัที�นั�งของกรุป๊ เป�นไปโดยสายการ
บนิเป�นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละใน
กรณียกเลิกการเดนิทางและไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปเรยีบรอ้ยแล้ว ทาง
สายการบนิ Cathay Pacific ไมส่ามารถ REFUND เงินไดท้กุกรณี
ยกเวน้ การเสยีชวีติเท่านั�น ทั�งนี�เงื�อนไขของตั�วเครื�องบนิ เป�นไปตาม
กําหนดของสายการบนิเท่านั�น ทางบรษัิท ฯ ไมส่ามารถเขา้ไปเปลี�ยน
แปลงหรอืแก้ไขเงื�อนไขได้

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLD WIDE VACATION กรุณา
ติดต่อ TRAVEL AGENT ใกล้บ้านหรือที�ท่านรู ้จักและเชื�อถือได้ ซึ�งจะดูแลท่านด้วย
ขั�นตอนที�ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื� อเป�นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์และ ชาํระเงินมัดจาํ 60,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ�งท่าน ภายใน
3 วันนับจากวันที�จอง ซึ�งเงินมัดจาํดังกล่าวจะเป�นการยืนยันการจองของท่าน และ
กรุณาชาํระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระ
เงินส่วนที�เหลือตามวันที�กําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื� อนไข

ตั�วเครื�องบนิ (Air Ticket)

การเดนิทางเป�นหมูค่ณะของสายการบนิ Cathay Pacific ใน
กรณตัี�วกรุป๊ไมส่ามารถสะสมไมล์ได ้แต่กรณทีี�บนิเป�นตั�วเดี�ยว
หรอืชั�นธุรกิจสามารถสะสมไมล์เฉพาะของสายการบนิไดคื้อ

Asia Miles เท่านั�น ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรอื
ทั�งหมดเป�นสทิธขิองสายการบนิเท่านั�น **กรณีนี� ตั�วสะสมไมล์

ไมไ่ด้ Non Refund, Non Endorse**

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนยีม ณ 

วนัที�  11 กรกฎาคม 2565 การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิ
ในภายหลัง ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ�ในการเรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว

การจองทัวร์
(How to make your reservation)

เงื�อนไขการจองทัวร์

การสะสมไมล์ของสายการบนิ 
(Mileage Claim )

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ�ามัน
เชื�อเพลิงของสายการบิน

 (INSURANCE AND FUEL SURCHARGE / 
TAX YQ)

โปรแกรมทัวรร์วมค่าเขา้ชมถกูระบุไวใ้นคอลัมน ์ “อัตรานี�
รวม” หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกับวนัที�สถานที�เขา้ชม
นั�น ๆ ป�ดทําการ หรอื ป�ดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ ทางบริ
ษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบุไวใ้นเอกสาร
ของสถานที�นั�นๆ หรอื สลับโปรแกรมเพื�อใหท่้านไดเ้ขา้ชม
สถานที�ดงักล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตหุนึ�งเหตใุด
ในระหวา่งการเดนิทาง เป�นผลทําใหท่้านไมส่ามารถเขา้ชม
สถานที�ดงักล่าวได ้ ทางบรษัิทฯ จะไมม่กีารคืนเงินใดใหแ้ก่
ท่าน เนื�องจากไดช้าํระเขา้ชมและ Reservation Fee ไป
เรยีบรอ้ยแล้วแล้ว  
กรณุาสอบถามรายละเอียดสถานที�เขา้ชมจากเจา้หนา้ที�ใน
ชว่งวนัเดนิทางของท่านก่อนชาํระเงิน

สถานที�เขา้ชม 
(Reservation Fee & Entrance Fee)



• ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมกีระเป�าเพิ�มเติม ท่านจะ  
  ถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป�าขึ�นลงได้ ท่าน
  สามารถเรยีกรอ้งเงินคืนได ้3-4 USD / ใบ / ครั�ง
• สาํหรบันํ�าหนักของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใต้ท้องเครื�องบนิ คือ 23 กิโลกรมั จาํนวน 2 ใบ (สาํหรบั
  ผูโ้ดยสารชั�นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป�นสทิธขิองสายการบนิที�ท่าน
  ไมอ่าจปฏิเสธได้
• สาํหรบักระเป�าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ต้องมนีํ�าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมคีวาม
  กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนติเมตร (9.75  นิ�ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนติเมตร   
  (18 นิ�ว)
• ในบางรายการทัวร ์ที�ต้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป�าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได้ 
  ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในนํ�าหนกัสว่น
  ที�เกิน
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในความรบัผดิชอบต่อกรณเีกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป�า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ซึ�ง
  ความรบัผดิชอบใหเ้ป�นไปตามที�สายการบนิกําหนด

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter)

ในประเทศอเมรกิา มกีารรณรงค์เรื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กําหนดที�ชดัเจนใน
เรื�องการสบูบุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี� ทั�งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม

• ห้องพักแบบ TWIN คือห้องพักที�มีเตียงเดี�ยวขนาด 4.5-5 ฟุต 2 เตียงในหนึ�งห้อง / สาํหรับพัก 2 ท่าน โดย
  ท่านที� 3 ไม่จาํเป�นต้องเสริมเตียง เพราะเตียงมีขนาดใหญ่เพียงพอสาํหรับ 3-4 ท่าน (โรงแรมใน
  สหรัฐอเมริกาจะไม่เสริมเตียงให้ทุกกรณี)
• ห้องพักแบบ KING BED ROOM คือห้องพักที�มีเตียงขนาด KING SIZE ขนาด 6-7 ฟุต 1 เตียง / สาํหรับพัก 
  2 ท่าน
• ห้องพักแบบ TRIPLE ROOM คือห้องพักที�เตียงขนาด 4.5-5 ฟุต 2 เตียง สาํหรับผู้พัก 3 ท่าน (โรงแรมใน
  สหรัฐอเมริกาจะไม่เสริมเตียงให้ทุกกรณี) 
• ห้องพักในโรงแรม ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์จะพักห้องติดกัน ขึ�นอยู่กับข้อจาํกัดของวันที�เข้าพัก ซึ�งอาจ
  จะทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที�ต้องการ
  ในกรณีที�มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป�นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวน
  สิทธิ� ในการปรับเปลี�ยน หรือย้ายเมืองเพื� อให้เกิดความเหมาะสม

การสบูบุหรี� (Smoking Area)

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)

หากท่านเดนิทางเป�นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ต้องได้รบัการดแูลเป�นพเิศษ
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตัว ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั�วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป�นหมูค่ณะ
หวัหน้าทัวรม์คีวามจาํเป�นต้องดแูลคณะทัวรทั์�งหมด

การเดินทางเป�นครอบครวั (Family)



การยกเลิกการจองทัวร์

การจา่ยค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที�ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวมี
ค่าใชจ้า่ยที�ได้จา่ยจรงิเพื�อการเตรยีมการจดันําเที�ยว ใหนํ้ามาหกัจากเงินค่า
บรกิารที�ต้องจา่ย ทั�งนี�ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานใหน้ักท่อง
เที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
1. ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ และค่าดําเนินการ
2. ค่ามดัจาํ หรอื ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื�องบนิ
3. ค่าใชจ้า่ยที�จาํเป�นอื�น ในกรณีค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวตาม 
    วรรคหนึ�ง สงูกวา่เงินค่าบรกิารที�ได้ชาํระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวจะ
    เรยีกจากนัก ท่องเที�ยวไมไ่ด้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถ
หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื�นขอวซีา่ได้ทันตามกําหนดเวลา ทา
งบรษัิทฯ จะคิดค่าใชจ้า่ยเพิ�มคือค่าวซีา่ และค่าเปลี�ยนชื�อตั�วเท่านั�น และ
ต้องไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขของตั�วที� NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งใน
คณะของท่านไมไ่ด้รบัการพจิารณาอนุมติัวซีา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป�นการพจิารณาของสถานทตู ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอื
ยกเลิกพรอ้มกันทั�งหมด ให้ถือเป�นการยกเลิกตามเงื�อนไขของวนัเวลาที�
ยกเลิกดังกล่าวขา้งต้น ในกรณีที�ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รบัการพจิารณา
อนุมติัวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําใหท่้านยื�นขอวซีา่แบบ
เดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื�นขอวซีา่แบบกรุป๊
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มผีู้เดินทาง
ตํ�ากวา่ 15 ท่าน โดยที�จะแจง้ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 30 วนั
และขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั�งไมส่ามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตจุาํเป�นสดุวสิยัดังนี� การล่าชา้ของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหต ุฯลฯ และทา
งบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�น หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้
เมอืง อันเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนี
เขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินค่าทัวรที์�ท่านชาํระมาแล้ว

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 45 วนั 

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 

30 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 15 วนั

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยในการทําวซีา่)

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยไปแล้วจรงิ)

**คืนเงินมดัจาํ 50%**

ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 

15 วนั
**ไมคื่นเงินค่าทัวร*์*

หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที�นํามาใช้นี� เป�นประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที�ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นับตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน

2553 เป�นต้นไป
 



ขั�นตอนใหม่สาํหรับการสมัครวีซ่าชั�วคราว
(NON-IMMIGRANT VISA) 

 

นาํใบฝากเงินธนาคารที�ไดม้าไปยงั
ธนาคารกรุงศรอียุธยา ณ สาขาตาม

ที�กําหนดไว้
เพื�อจา่ยค่าธรรมเนยีมสมคัรวซีา่ 

 

กรณุาอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับ
ขั�นตอนการขอวซีา่นี�ไดที้�

www.ustraveldocs.com/th 

กรอกแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ DS-160
 ทางอินเทอรเ์นต็ที�

https://ceac.state.gov/genniv/

• เขา้ไปที�เวบ็ www.ustraveldocs.com/th 
• สรา้งบญัชผีูใ้ช ้

• เลือกประเภทของวซีา่และค่าธรรมเนยีม
ตามวซีา่ประเภทนั�นๆ 

• ซึ�งจะไดแ้บบฟอรม์ใบฝากเงินธนาคารที�มี
รายละเอียดตามที�ท่านกรอก 

• ใหพ้มิพแ์บบฟอรม์ใบฝากเงินธนาคารนั�น
ออกมา   

 

ในการกําหนดนดัวนัสมัภาษณ์ ใหแ้จง้ที�อยู่
สาํหรบัการจดัสง่เอกสารด้วย 

หากคํารอ้งขอวซีา่ของท่านได้รบัอนมุติั
 ทางเราจะจดัสง่วซีา่ของท่านไปยงัที�อยูต่าม

ท่านระบุจะไปรบัหรอืใหจ้ดัสง่

กําหนดนดัหมายวนัสมัภาษณ์
ทางอินเทอรเ์นต็ที�

www.ustraveldocs.com/th หรอื
ทางโทรศัพท์ผา่นศูนยบ์รกิารที� 

02-105-4110 

ตั�งแต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าชั�วคราว (NON-IMMIGRANT VISA) ได้ที�
HTTP://WWW.USTRAVELDOCS.COM/TH

กรุณาปฏิบติัตามคําแนะนําอยา่งเครง่ครดั มเิชน่นั�นการสมคัรวซีา่ของท่านอาจล่าชา้ หรอืท่านอาจไมไ่ดส้มัภาษณว์ซีา่ในวนัที�นดัไว ้
ท่านควรขอวซีา่ล่วงหน้ามากที�สดุเท่าที�จะเป�นไปได ้เนื�องจากการรอนัดสมัภาษณว์ซีา่และกระบวนการออกวซีา่อาจใชเ้วลานาน 

โดยเฉพาะในชว่งเวลาที�ผูค้นนยิมเดนิทาง
โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะนาํใหผู้เ้ดนิทางสมคัรวซีา่ล่วงหนา้ใหม้ากที�สดุเท่าที�จะเป�นไปได ้

และโปรดหลีกเลี�ยงการวางแผนการเดนิทางทีไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงไดจ้นกวา่จะไดร้บัวซีา่ในหนงัสอืเดนิทางของตน

STEP 1 STEP 2

STEP 3 STEP 4

STEP 5 STEP 6

ค่าวีซ่า ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการวีซ่า USA 

ท่านละ 9000 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์

http://www.ustraveldocs.com/th
https://ceac.state.gov/genniv/
https://ceac.state.gov/genniv/
http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th


ขอ้ควรปฏิบติั
สาํหรบัวนันดัสมัภาษณ์

 

ขอ้กําหนดเกี�ยวกับรปูถ่าย 

•    กรณุากรอกแบบฟอรม์ เอกสารต่างๆใหเ้รยีบรอ้ยและ
พรอ้มยื�นใหกั้บเจา้หน้าที�สถานทตู
•    นาํหนงัสอืเดนิทาง หนา้ยนืยนัแบบฟอรม์ DS-160 ใบ
เสรจ็ชาํระค่าธรรมเนียมสมคัรวซีา่จากไปรษณยีไ์ทย และรปู
ถ่ายจาํนวน 1 ใบซึ�งถ่ายไมเ่กิน 6 เดอืน
•    ท่านสามารถนําโทรศัพท์มอืถือมาได ้1 เครื�อง สถาน
เอกอัครราชทตูสหรฐัอเมรกิาไมอ่นญุาตใหน้าํคอมพวิเตอร์
กระเป�าหิ�ว หรอือุปกรณถ่์ายภาพใดๆเขา้มาในสถานทตูฯ
กรณุาหยบิโทรศัพท์มอืถือและป�ดเครื�องก่อนเขา้ตัวอาคาร
เพื�อฝากไวกั้บเจา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภัย

 

         ผูส้มคัรวซีา่สหรฐัฯ จะต้องอัพโหลดรปูถ่ายดจิทัิลลงในแบบ
ฟอรม์การสมคัรวซีา่ DS-160 โดยรปูถ่ายจะต้องตรงตามขอ้กําหนด
มเิชน่นั�นท่านจะไมส่ามารถดาํเนนิกระบวนการสมคัรต่อไปได ้
โดยรปูถ่ายจะต้องมคีณุสมบติัต่อไปนี�
1.       ต้องถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดอืน
2.      ต้องมพีื�นหลังสขีาว
3.      ต้องถ่ายหนา้เต็ม โดยหนัหนา้เขา้กล้อง
4.      ต้องอยูใ่นรปูแบบ Joint Photographic Experts Group    
         (JPEG หรอืไฟล์ .jpg) โดยมขีนาด 600x600 พกิเซล 
         และ 1200x1200 พกิเซล
5.      ขนาดของไฟล์จะต้องนอ้ยกวา่หรอืเท่ากับ 240 กิโลไบท์
6.      จะต้องไมถ่กูปรบัแต่งทางดจิทัิล
         สาํหรบัคําแนะนาํเพิ�มเติมเกี�ยวกับองค์ประกอบรปู ท่าน
สามารถอ่านขอ้กําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับรปูถ่ายไดที้�ลิ�งค์นี� หากรปู
ของท่านไมต้่องตามขอ้กําหนดดา้นองค์ประกอบเราอาจไมส่ามารถ
ดาํเนนิการเกี�ยวกับการสมคัรวซีา่ของท่านได ้เราขอแนะนาํใหผู้ส้มคัร
นํารปูถ่ายดจิทัิลที�พมิพอ์อกมาแล้วมาในวนัสมัภาษณว์ซีา่ดว้ย

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


พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนก่อนวนัหมดอายุ
หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไมว่า่จะเคยมวีซีา่ อเมรกิา, แคนาดา, วซีา่อื�นๆ 
ในกลุ่มประเทศเชงเก้น หรอืประเทศอื�น ต้องนาํไปแสดงดว้ย
เพื�อเป�นการง่ายต่อการอนมุติัวซีา่

 
สาํเนาทะเบยีนบา้น
สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ
สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ
สาํเนาทะเบยีนสมรส , หยา่ 
สาํเนาสติูบตัร ในกรณอีายุไมถึ่ง 20 ป�บรบูิรณ ์

 
 

หนงัสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ)
สงักัดที�ท่านทํางานอยูต้่องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดยระบุตําแหนง่, 
อัตราเงินเดอืนในป�จจุบนั, วนัเดอืนป�ที�เริ�มทํางานกับบรษัิทนี� 
และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไปท่องเที�ยว 
หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา 
และสลิปเงินเดอืนยอ้นหลัง 3 เดอืน

 
 
 
 

กรณทีี�เป�นเจา้ของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณชิย ์
และหนงัสอืรบัรองบรษัิทที�คัดไวไ้มเ่กิน 6เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงค์ 
หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงินของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน

 
 

               เจา้หนา้ที�กงสลุจะพจิารณาการสมคัรเป�นรายกรณ ีไมม่เีอกสารใดสามารถประกันไดว้า่ผูส้มคัรจะไดร้บัอนมุติั (หรอืถกู
ปฏิเสธวซีา่) เนื�องจากแต่ละกรณมีคีวามแตกต่างกัน สิ�งที�สามารถแสดงถึงความสมัพนัธที์�หนกัแนน่ในกรณีหนึ�งอาจใชไ้มไ่ดกั้บ
อีกกรณหีนึ�ง เนื�องจากกระบวนการสมคัรวซีา่ชั�วคราวมไิดเ้ป�นกระบวนการที�ใชเ้อกสารเป�นหลัก ผูส้มคัรวซีา่ต้องสามารถแสดง
ความผกูพนัต่อประเทศของตนโดยการแจง้ใหเ้จา้หน้าที�กงสลุทราบ ผูส้มคัรวซีา่นกัเรยีน ผูเ้ขา้รว่มโครงการแลกเปลี�ยน และผู้
สมคัรวซีา่ประเภททํางานจาํเป�นต้องมเีอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะนําใหผู้ส้มคัรทกุท่านนาํหนงัสอืเดนิทางเล่มเดมิของ
ตนมาดว้ย และผูป้กครองของผูส้มคัรวซีา่ที�เป�นผูเ้ยาวค์วรนาํสติูบตัรของบุตรมาดว้ย
    ทั�งนี�ทางบรษัิทฯขอแจง้รายละเอียดต่างๆของเอกสารที�ควรนาํติดไปในวนัสมคัรวซีา่เพิ�มเติมจากที�ทางสถานฑตูกําหนดดังราย
ละเอียดดังนี�

เอกสารที� ใช้ในการสมัครวีซ่า 



เอกสารที� ใช้ในการสมัครวีซ่า 

สาํเนาสมุดบญัชเีงินฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน ต้องอัพเดทเป�น
เดอืนป�จจุบนั ควรเลือกเล่มที�มกีารเขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอ 
และมจีาํนวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอที�จะ
ครอบคลมุกับค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา 
ในกรณทีี�เดนิทางเป�นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ�งในการยื�น
ขอวซีา่ ต้องออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย
***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั***

กรณทีี�บรษัิทของท่าน เป�นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหกั้บ
ผูเ้ดนิทางทั�งหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6 แล้ว ทางบรษัิทจะต้อง
ออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ย 
และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�
จดัการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย

กรณทีี�เป�นนกัเรยีน นกัศึกษาจะต้องม ีหนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการ
ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจรงิ

กรณทีี�เดก็อายุตํ�ากวา่ 20 ป� เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา 
ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยนิยอม โดยที�บดิา, มารดา จะต้อง
ไปยื�นเรื�องแสดงความจาํนงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกท่าน
หนึ�งได ้ณ ที�วา่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการ
เขตลงลายมอืชื�อ และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทาง
เขา้ประเทศเป�นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวซีา่ สถานทตูไม่
คืนค่าธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคํารอ้งใหม ่ก็
ต้องชาํระค่าธรรมเนยีมใหมท่กุครั�ง

ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนยีมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ
หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป�นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่
สามารถเรยีกรอ้งคืนค่าวซีา่ได้



กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย 
รายการสิ�งของที�ไมใ่หน้าํเขา้มาภายในสถานทตู และระเบยีบในการเขา้สูส่ถานทตู
ผูติ้ดต่อสถานทตูฯทกุท่านต้องไดร้บัการตรวจรกัษาความปลอดภัยตามขั�นตอน
รกัษาความปลอดภัยของสถานทตูฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มอืถือ 1 เครื�อง 
ไวกั้บเจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภัยที�หนา้ประต ูแต่สถานทตูฯและพนกังาน

รกัษาความปลอดภัยจะไมร่บัผดิชอบหากเกิดการสญูหายหรอืความเสยีหายใดๆที�เกิดขึ�น
กับโทรศัพท์มอืถือของท่านในขณะที�ฝากไวกั้บพนกังานรกัษาความปลอดภัย ท่านไม่

สามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามที�นดัหมายไว ้หากนาํสิ�งของดงัต่อไปนี�มาดว้ย

อุปกรณบ์รรจุ
แบตเตอรี�

หรอือุปกรณอิ์เล็กทรอนิคสใ์ดๆ 
เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร์

ไดอารี�แบบดจิติอล วทิยุติดตามตัว
กล้องถ่ายรปู ตลับเทป 

แถบบนัทึกวดิทัิศน ์ซดีรีอม เครื�องเล่ม
เอ็มพสีาม แผน่ดสิก์ คอมพวิเตอร์
กระเป�าหิ�ว หรอืเครื�องเล่นเพลงขนาด

พกพา
 

กระเป�าสะพาย
หรอืกระเป�าถือสตรขีนาดใหญ่

กระเป�าถือและกระเป�าเดนิทางขนาดใหญ่
กระเป�าสมัภาระขนาดใหญ ่กระเป�าใส่

เอกสารหรอืกระเป�าเสื�อผา้ 
*ผูส้มคัรขอวซีา่สามารถนาํเอกสารที�ใชใ้น
การขอวซีา่ใสถ่งุหรอืกระเป�าใสเท่านั�น*

 

อาหาร 
(มรีา้นกาแฟและของวา่งจาํหนา่ย

ภายในสถานทตูฯ)
 

ซองหรอืพสัดทีุ�ป�ดผนกึ
 

บุหรี� ซกิาร ์กล่องไม้
ขดี ไฟแชค็

 
 

วตัถมุคีมทกุชนดิ
เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบ

อาวุธหรอืวตัถใุดๆที�มี
สารประกอบระเบดิ

 

รายการสิ�งของที�ไมใ่หน้าํเขา้มาภายในสถานทตูฯไมไ่ดจ้าํกัดอยูเ่พยีงแค่รายการที�กล่าวมาขา้งต้นเท่านั�น
สิ�งของประเภทอื�นอาจไมไ่ด้รบัอนญุาตใหน้าํเขา้มาภายในสถานทตูฯดว้ยเชน่กัน

 ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บวจิารณญาณของพนกังานรกัษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มอืถือ 1 เครื�อง 
สถานทตูฯไมร่บัฝากสิ�งของต้องหา้มที�กล่าวมาขา้งต้น 

ท่านต้องฝากเก็บสิ�งของดงักล่าวไวที้�อื�นก่อนมาติดต่อสถานทตูฯ

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visa_security_regulations.html

