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รหัสโปรแกรม : 23246 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
06 ส.ค. 2565 

 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ไทเป - ลอสแองเจลิส (อเมริกาตะวนัตก) - 

อนาไฮม์ 

Day 1 

09.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ EVA AIR 

เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  
 

12.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั โดยเท่ียวบินท่ี BR212 

17.10 น. ถึงสนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั รอเปล่ียนเท่ียวบิน  

 

 

 

 

19.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองลอสแองเจลิส ประทศสหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบินท่ี BR012 

 **บนิข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล** 

16.50 น. ถงึสนามบนิลอสแองเจลสิ (Los Angeles) หรอืรูจ้กัในชือ่ แอล เอ (LA) 

ตัง้อยู่ในมลรฐัแคลฟิอรเ์นีย ทางตะวนัตกของสหรฐัอเมรกิา ตดิมหาสมุทรแปซฟิิก 
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เป็นเมอืงใหญ่ทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดอนัดบั 2 ใน สหรฐัอเมรกิา 

และเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ วฒันธรรม และการบนัเทงิ 

ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีล่อสแองเจลสิชา้กว่าประเทศไทย 

14 ชัว่โมง) รถปรบัอากาศน าท่านเดนิทางสู่เขตอนาไฮม ์เขา้สู่ทีพ่กั 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมนครลอสแองเจลีส หรือเรียกส้ันๆว่า “แอลเอ” 

ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีมีการปะปนของวฒันธรรมมากท่ีสุดในโลก 

ภูมิประเทศท่ีมีภูเขาลอ้ม รอบตลอดแนวชายฝ่ัง ท าให้อากาศอบอุ่นสบาย 

มีแหล่งท่องเที่ยวระดบัโลกหลายแห่ง 

และยงัเป็นปลายทางของถนนสายประวติัศาสตร์ รูท 66 (Route 66) 

ยา่นไฮโซเขตโรดีไอไดร์ฟ ยา่นเบเวอร่ี ฮิลลส์ (Beverly Hills) 

ไลฟ์สไตลลข์องสังคมชั้นสูง  

 
 
 
 

 รถปรับอากาศน าท่านเดินทางสู่เขตอนาไฮม ์เขา้สู่ท่ีพกั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม HILTON ANAHEIM **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน 

 

 

07 ส.ค. 2565 เที่ยวลอสองเจลิส – เบเวอี่ฮิล - ฮอลลีวูด – วอล์ค ออฟ เฟรม - 

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - อนาไฮม์ 

Day 2 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.00 น. น ำทำ่นเทีย่วชมนครลอสแองเจลสี หรอืเรยีกสัน้ๆวำ่ “แอลเอ” 
ไดช้ือ่วำ่เป็นเมอืงทีม่กีำรปะปนของวัฒนธรรมมำกทีส่ดุในโล
ก ภมูปิระเทศทีม่ภีเูขำลอ้ม รอบตลอดแนวชำยฝ่ัง 
ท ำใหอ้ำกำศอบอุน่สบำย 
มแีหลง่ทอ่งเทีย่วระดับโลกหลำยแหง่ 
และยังเป็นปลำยทำงของถนนสำยประวัตศิำสตร ์รทู 66 
(Route 66) ยำ่นไฮโซเขตโรดไีอ ไดรฟ์ ยำ่นเบเวอรี ่ฮลิลส์ 
(Beverly Hills) ไลฟ์สไตลลข์องสงัคมชัน้สงู 
น ำทำ่นเทีย่วชมยำ่นถนนฮอลลวีดู (Hollywood) 
ศนูยก์ลำงของอตุสำหกรรมภำพยนตร ์ฮอลลวีดู วอลก์ ออฟ 
เฟรม 
ดำรำดังแหง่ฮอลลวีดูไดป้ระทับรอยมอืและรอยเทำ้ไวต้ำมทอ้
งถนนแห่งนี้ และดำ้นหนำ้ของไชนีสเธยีรเ์ตอร ์
น ำคณะเขำ้สูย่นูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (Universal Studios) 
สถำนทีจ่ ำลองฉำกหนัง และบำงเรือ่งทีใ่ชถ้ำ่ยท ำจรงิตำ่ง ๆ 
มำกมำย ทีเ่มือ่เขำ้ไปสมัผัส 
แลว้คณุจะรูส้กึวำ่ไดร้ว่มอยูใ่นฉำกเดยีวกบัเหลำ่บรรดำซปุเป

อร ์สตำรด์ังจำกฮอลลวีดู Studio Tour 
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ไมค่วรพลำดกบักำรชมเบือ้งหลงักำรถำ่ยท ำภำพยน
ตรช์ือ่ดัง บนเนื้อทีก่วำ่ 10 ไรใ่น 13 โซนเชน่ King 
Kong 360 3-D 
แตล่ะโซนไดรั้บกำรออกแบบโดยผูก้ ำกบัชือ่ดัง 
สตเีฟ่น สปีลเบอรก์ 
นอกจำกนีย้ังมโีซนเครือ่งเลน่ทีเ่รำ้ใจรอคณุไปสมัผัส
อำท ิTransformers™: The Ride-3D / Revenge 
of the Mummy℠ – The Ride / Shrek 4-D™ / 

Jurassic Park® - The Ride / WaterWorld® 
ทีจ่ะสรำ้งควำมประทบัใจใหก้บัทำ่น 

**เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าของท่าน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวนั** 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม HILTON ANAHEIM **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน 

 

 

08 ส.ค. 2565 ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท - อนาไฮม์ Day 3 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

10.00 น. รถ Hotel Shuttle น าคณะสู่ดิสนียแ์ลนด ์รีสอร์ท สวนสนุกของวอลซ์ ดิสนีย ์

(Walt E. Disney) แห่งแรกท่ีตอ้งการให้ครอบครัวไดส้นุกสนานร่วมกนั 

เปิดใหบ้ริการตั้งแต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 1955 ในรูปแบบของ 

“ดินแดนแห่งเทพนิยายในฝัน” บนเน้ือท่ีกว่า 400 ไร่ 

สวนสนุกแห่งน้ียงัคงครองความนิยมเป็นอนัดบั 1 ในทั้งหมด 5 แห่งทัว่โลก ตัว๋ 

one day pass 

ท่ีจะท าใหท้่านสนุกสนานไปอยา่งไม่รู้เบื่อภายในธีมปาร์คท่ีแบ่งออกเป็น 5 

ส่วน คือ Main Street USA ถนนสายหลกัของเมืองในศตวรรษก่อน 

จ าลองสถานท่ีในวยัเด็กท่ีเขาอาศยัอยูใ่นมิสซูร่ี ความสุขในวยัเยาวข์องวอลซ์ 

ถูกถ่ายทอดออก มาตลอดเส้นทางของถนนสายหลกัแห่งน้ี 

1. Adventureland ตน้แบบแห่งความแปลกในดินแดนอนัไกลโพน้ของโลก 

ป่าในจินตนาการของวอลซ์ผสมผสานกบัเอเชีย และอฟัริกา 

และไม่ควรกบัเคร่ืองเลน่ Indiana Jones™ Adventure / Pirates of the 

Caribbean 
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2. Frontierland ยอ้นเร่ืองราวการบุกเบิกดินแดนอเมริกา 

วอลซ์ภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์ของชาติ 

ซ่ึงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาไดจ้ากพลงัแห่งการบุกเบิกของบรรพบรุุษ 

การผจญภยัท่ีไดอ้อกแบบขึ้นน้ีจะท าใหคุ้ณรู้สึกมีชีวิตชีวา Big Thunder 

Mountain Railroad  

3. Critter Country  โดดเดน่ดว้ยเคร่ืองเล่น Splash Mountain / Haunted 

Mansion 

4. Fantasyland สีสันและบรรยากาศของความครัวท่ีแสนอบอุน่ 

ในเมืองท่ีมีแต่โลกแห่งความสวยงาม "it's a small world" / Mickey's 

House and Meet Mickey 

5. Tomorrowland ดินแดนในจินตนาการ 

โลกแห่งอนาคตท่ีวอลซ์ผสมผสานให้กลมกลืนกบัมนุษยชาติ 

ชมความล ้ายคุของเทคโนโลยีCaptain EO / Space Mountain / Star Tours - 

The Adventures Continue 

 **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าของท่าน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวนั** 

18.00 น. รถ Hotel Shuttle รอรับท่านแลว้เดินทางสู่ภตัตาคาร 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม HILTON ANAHEIM **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน 

 

 

09 ส.ค. 2565 อนาไฮม์ - บาร์สโตว์ - ลาสเวกัส - พรีเมียมเอ๊าท์เล็ท ลาสเวกัส Day 4 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลาสเวกสั (รัฐเนวาดา้) ระหว่างเส้นทางผา่นเมืองบาร์สโตว ์

(Barstow) ในเขตปกครองซานเบอร์นาร์ดิโน (San Bernardino County) 

ซ่ึงอยูห่่างจากแอลเอประมาณ 130 ไมล ์หรือใชเ้วลาประมาณ 2-2 ½   ชัว่โมง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย เดินทางต่อผา่นเมืองเบเคอร์ (Baker) ซ่ึงเป็นประตูสู่หมู่บา้นแห่งความตาย 

(Death Valley) ในเขตอุทยานทะเลทรายโมฮาวี และท่ีเมืองเบเคอร์น้ีเอง 

จะมีเคร่ืองวดัอุณหภูมิ (Thermometer) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกติดตั้งอยู ่
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เป็นท่ีระลึกถึงอุณหภูมิสูงสุดท่ี 134 องศาฟาเรนไฮต ์หรือ 56.67 องศาเซลเซียส 

ซ่ึงเคยวดัไดใ้นประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีหมู่บา้นแห่งความตายเม่ือ ค.ศ. 1913 

จนเขา้สู่ลาสเวกสั นครท่ีไม่เคยหลบั น าคณะไปชอ้ปป้ิงท่ี LAS VEGAS 

PREMIUM OUTLETS ท่ีมีร้านคา้สินคา้ชั้นน าของอเมริกากว่า 150 

ร้านคา้ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหาอยา่งจุใจ 

 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม Treasure Island by Radisson Hotel **** 

หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พกั 2 คืน) 

 

 ท่องราตรีลาสเวกสั Strip 

เขตยา่นใจกลางเมืองแหล่งรวมความบนัเทิงและคาสิโน 

แสงสีเสียงของยามค ่าคนืบ่งบอกถึงการเร่ิมตน้แห่งวนั ณ เมืองน้ี 

บนถนนเส้นน้ีมีความบนัเทิงมากมายหลายส่ิงให้ท่านไดช้ม อาทิ น ้าพุเตน้ร า 

หนา้โรงแรมเบลลาจิโอ, บรรยากาศของเวนิส เมืองโรแมนติก 

ของโรงแรมเวเนเชียน, โชวภู์เขาไฟระเบิด ท่ีโรงแรมมิราจ 

ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินตลอดค ่าคืน 

 

 

10 ส.ค. 2565 ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาตแิกรนด์แคนยอน (West Rim) - สกายวอล์ค - 

เข่ือนฮูเวอร์ 

Day 5 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.00 น. น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน (West Rim) 

ท่ีเปิดรับนกัท่องเท่ียวตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดผูท่ี้หลงใหลในการผจญภยั 

หุบผาของแกรนดแ์คนยอนทอดตวัสู่เบ้ืองล่างกว่า 2,000 

เมตรเหนือแม่น ้าโคโลราโด เขา้สู่ Visitor Centre 

ของชาวอินเดียแดงเผา่วอลเออไพ (Hualapai) 
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ชนพ้ืนเมืองท่ีอาศยัอยูใ่นเขตน้ีมานานนบัศตวรรษ การเย่ียมชมสถานท่ีต่าง ๆ 

ในเขตเวสตริ์ม อยูใ่นการบริหารจดัการโดยศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียววอลเออไพ 

โดยจดับริการรถรับ-ส่งแบบ hop on hop off 

โดยท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์ของหุบผาแกรนดแ์คนยอนไดจ้ากจุดชมวิว 

Eagle Point, Guano Point และ Hualapai Ranch 

ท่ีจ าลองถึงบา้นเรือนและความเป็นอยูใ่นยคุอดีต 

ไฮไลทข์องการชมแกรนดแ์คนยอนคือ การเดินบน “สกายวอลก์” (Skywalk) 

ส่ิง ก่อสร้างท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นไดอ้ยา่งน่าท่ึง 

ทางเดินกระจกรูปร่างคลา้ยเกือกมา้ย่ืนออกมาจากขอบผาไปประมาณ 21 เมตร 

เสมือนการเดินบนอากาศดว้ยระดบัความสูงกว่า 1,450 เมตร 

อีกหน่ึงความประทบัใจและประสบการณ์เพียงแห่งเดียวในแกรนดแ์คนยอนน้ี  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบปิคนิก ในเขตอทุยานฯ  

 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางกลบัสู่นครลาสเวกสั 

ระหว่างเส้นทางแวะชมทศันียภาพเหนือเขื่อนฮูเวอร์ 

เขื่อนยกัษค์อนกรีตขนาดใหญ่กั้นแม่น ้าโคโลราโด 

โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือป้องกนัอุทกภยั, กกัน ้าไวใ้ชใ้นการกสิกรรม, 

สงวนพนัธ์ปลา และสร้างกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงัน ้า  สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1935 

ในขณะนั้นเป็นเขื่อนโครงสร้างคอนกรีตขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ปัจจุบนัเขื่อนฮูเวอร์ผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอนัดบัที่ 34 

ของโลกนอกจากน้ีผลจากการสร้างเขื่อน ท าใหเ้กิดทะเลสาบฝีมือมนุษย ์คือ 

ทะเลสาบม้ีด (Lake Mead)  

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม Treasure Island by Radisson Hotel 

****หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พกั 2 คืน) 
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11 ส.ค. 2565 ลาสเวกัส - บินสู่ซานฟรานซิสโก - ช้อปป้ิงย่านยูเนียนสแควร์ Day 6 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 ออกเดินทางสู่สนามบินนครลาสเวกสั  

 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่นครซานฟรานซิสโก 

 ถึงนครซานฟรานซิสโก รอรอรับคณะแลว้เดินทางสู่ภตัตาคาร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย เดินเท่ียวชิลล์ๆ ชมเมือง ซานฟรานซิสโก เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่า ”โรแมนติกซิต้ี” 

เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัตน้ ๆ ท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดในโลก 

นอกจากน้ียงัไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

จึงไม่น่าแปลกใจท่ีมีนกัท่องเที่ยวและนกัชอ้ปตวัจริงนิยมมาซานฟรานซิสโก 

Union Square แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้แบรนดด์งัจากทัว่ทุกมุมโลก 

และสินคา้ของ USA ห้าง สรรพสินคา้ Macy’s 

สวรรคข์องนกัชอ้ปท่ีไม่ควรพลาด หรือท่านสามารถเลือกใชบ้ริการของ Cable 

Cars ท่ีเปิดใหบ้ริการมานานนบัร้อยปี เท่ียวชมเมือง บนเส้นทาง California 

Street ผา่นเขตการเงิน ไชน่าทาวน์ และ Nob Hill ส่วนเส้นทางสาย Powell-

Mason และ Powell-Hyde จบเสน้ทางใกลก้บั Fisherman’s Wharf 

ไดต้ามอธัยาศยั 

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม MARRIOTT SANFRANCISCO **** 

หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

 

12 ส.ค. 2565 เที่ยวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต - ล่องเรือชมอ่าว - 

ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ  

Day 7 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

09.00 น. น าท่านเท่ียวชมนครซานฟรานซิสโก เมืองน้ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

“เมืองวฒันธรรมผสมผสาน” เพราะแต่ละยา่นจะมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 

แต่รวมเป็นหน่ึงเดียวกนัไดอ้ยา่งลงตวั น าท่านชม Golden Gate Bridge 

สะพานสีแดงทอดตวัขา้มอ่าวท่ีถกูถ่ายรูปมากท่ีสุดในโลก 
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จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของสหรัฐอเมริกา ใตส้ะพานคือ “ฟอร์ต พอยต”์ (Fort 

Point) ซ่ึงเป็นป้อมปราการเก่าแก่ของซานฟรานซิสโก 

ขึ้นชมวิวเมืองแบบพาโนรามาบนยอดเขาทวินพีค ผา่นยา่นเดอะคาสโตร 

เป็นท่ีรู้จกักนัว่า “Gay Capital of the World” 

ถา้อยากสัมผสัไลฟ์สไตลข์องพวกเขาเหล่าน้ีไดท่ี้น่ี ไปชม Lombard Street 

เป็นถนนท่ีชนัและคดเคี้ยวท่ีสุดในโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าคณะล่องเรือชม “อ่าวซานฟรานซิสโก” 

ซ่ึงถือว่าเป็นโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดในการเยือนเมือง

น้ี เรือแล่นผา่นสะพานโกลเดน้เกต และสะพานโอ๊คแลนด ์เบยบ์ริดจ ์

และเกาะอลัคาทราซ Alcatraz Island หรืออีกช่ือหน่ึงว่า ‘The Rock’ 

เป็นเกาะเลก็ๆท่ีตั้งอยู ่2.4 กิโลเมตรจากฝ่ังซานฟรานซิสโก 

เคยใชเ้ป็นท่ีคุมขงันกัโทษในปี ค.ศ. 1868-1963 

แต่ปัจจุบนัเปิดเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวให้คนเขา้ชม 

จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นยา่น Fisherman’s Wharf และ Pier 39 แหล่ง 

shopping, ร้านอาหาร, ร้าน Chocolate Ghirardelli Square, Boudin 

ร้านเบเกอร่ีเก่าแก่ให้บริการมาตั้งแต่ปี 1849 ตน้ต ารับ clam chowder ท่ี served 

มาในถว้ยขนมปัง sourdough ท่ีขึ้นช่ือของ San Francisco  

 

 

10.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม MARRIOTT SANFRANCISCO 

****หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

   

13 ส.ค. 2565 ซานฟรานซิสโก - ไทเป - บนิกลบักรุงเทพฯ Day 8 

08.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

 อสิระตำมอัธยำศ ย  

21.00 น. ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิซำนฟรำนซสิโก 
เพือ่เดนิทำงกลับสูก่รงุเทพฯ 

   



 

WWV11_WEST USA 9 D by NH_8-16 Jul. 2022    
                                           
                 9/12 

14 ส.ค. 2565 ไทเป – เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ Day 9 

01.00 น ออกเดินทางโดยสายการบิน EVA AIR โดยเท่ียวบินท่ี BR 017  

                           บินขา้มเส้นแบ่งเขตวนัสากล  

15 ส.ค. 2565        กรุงเทพฯ                  Day 10  

04.50 น.                   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติไทเป ประเทศไตห้วนั เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

09.00 น.                   ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบิน BR 067 

11.35 น.               ถึงกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียวซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง  

เน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น  

จะส่งให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านั้น) 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 

CHD 4-11 

With Bed 

CHD 4-8 

No Bed 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / 

CHD 

06-15 สิงหาคม 2565 
145,000 130,500 116,000 20,000 

-34,000.- 

-25,000.- 

 

ค่ำทวัรร์วม : 

 ✔ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

✔ ค่ารถโคช้มาตรฐาน USA ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุในโปรแกรม 
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15-19 ท่าน ใชร้ถปรับอากาศขนาด 25 ท่ีนัง่  

  

20-35 ท่าน ใชร้ถปรับอากาศขนาด 45 ท่ีนัง่ 

 

✔ ค่าบตัรเขา้ Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon National Park, Sky Walk, 

ค่าล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก  

✔ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / 

Double ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) 

บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทนและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้อง Triple Room ใหบ้ริการ, 

และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) 

เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น  

✔ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

✔ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ใน USA ตลอดการเดินทาง 

✔ ค่าประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GUARD 

คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบติัเหตุ 

ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / 

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 40,000 

บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✔ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัช้ินละไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
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ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 

 🗷 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

🗷 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

🗷 ค่าด าเนินการพร้อมค่าธรรมเนียมวีซ่าดงัน้ี 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,500 บาท + ค่าบริการในการยื่น (เกบ็ 8,000 บาท) 

🗷 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์ 

🗷 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกั 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯจดัให้ 

ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว 

ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

กำรจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 เพื่อเป็นการยนืยนัการเดนิทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละ ช ำระเงินมดัจ ำ 60,000 บำท 

ต่อผูเ้ดนิทางหนึ่งท่าน ภายใน 1 วนันับจากวนัทีจ่อง 

ซึง่เงนิมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรณุาช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืล่วงหน้า 30 

วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไม่ช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เน่ืองจำกสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ ำนวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัจองทวัรส์ าหรบัลูกคา้ดงัต่อไปนี้ 

1. เดก็ทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 3 ขวบ 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรอืเครื่องมอืต่างๆ ในการพยุงตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทวัร์ หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 

5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทเิช่น ผูท้ีด่ืม่สุราบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสยีงดงั 

พดูจาหยาบคายสรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, 

ผูท้ีไ่มย่อมรบัเงือ่นไขระหว่างทวัรท์ีม่รีะบุอยูช่ดัเจนในโปร แกรมทวัร,์ ผูท้ีก่่อหวอด ประทว้ง 

ยุยงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคบัใหห้วัหน้าทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ 

ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้่วมคณะท่านอื่นหรอืโปรแกรมท่องเทีย่วได้   
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ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปเรียบร้อยแลว้ ทางสายการบิน Cathay Pacific 

ไม่สามารถ REFUND เงินไดทุ้กกรณี ยกเวน้ การเสียชีวิตเท่านั้น  ทั้งน้ีเง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบิน 

เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเท่านั้น ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเขา้ไปเปล่ียน แปลงหรือแกไ้ขเง่ือนไขได ้

กำรสะสมไมลข์องสำยกำรบิน (Mileage Claim ) 

 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

แต่กรณีท่ีบินเป็นตัว๋เด่ียว หรือชั้นธุรกิจสามารถสะสมไมลเ์ฉพาะของสายการบินไดค้ือ Asia Miles เท่านั้น 

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น **กรณีน้ี ตัว๋สะสมไมลไ์ม่ได ้

Non Refund, Non Endorse** 

ค่ำธรรมเนียมประกนัภยัและค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัเชื้อเพลิงของสำยกำรบิน (Insurance and Fuel Surcharge / 

Tax YQ) 

 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี  11 กรกฎาคม 2565 

การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

 ▪ ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาด 4.5-5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

โดยท่านท่ี 3 ไม่จ าเป็นตอ้งเสริมเตียง เพราะเตียงมีขนาดใหญเ่พียงพอส าหรับ 3-4 ท่าน 

(โรงแรมในสหรัฐอเมริกาจะไม่เสริมเตียงใหทุ้กกรณี) 

▪ ห้องพกัแบบ King Bed room คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด King Size ขนาด 6-7 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 

ท่าน 

▪ ห้องพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัท่ีเตียงขนาด 4.5-5 ฟุต 2 เตียง ส าหรับผูพ้กั 3 ท่าน 

(โรงแรมในสหรัฐอเมริกาจะไม่เสริมเตียงใหทุ้กกรณี)  

▪ ห้องพกัในโรงแรม ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัห้องติดกนั ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของวนัท่ีเขา้พกั 

ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
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สถำนท่ีเข้ำชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 ▪ โปรแกรมทวัร์รวมค่าเขา้ชมถูกระบุไวใ้นคอลมัน์ “อตัราน้ีรวม” 

หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ 

ทางบริษทัฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้นๆ หรือ 

สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ 

หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้

ทางบริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระเขา้ชมและ Reservation Fee 

ไปเรียบร้อยแลว้แลว้    

กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภำระและคำ่พนักงำนยกสมัภำระ (Porter) 

 ▪ ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม 

หากท่านมีกระเป๋าเพ่ิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้ห้บริการในแต่ละโรงแรม 

และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้

3-4 USD / ใบ / คร้ัง 

▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คอื 23 กิโลกรัม จ านวน 2 

ใบ (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  

การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 

น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ 

น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า 

และสัมภาระของผูโ้ดยสาร ซ่ึงความรับผิดชอบใหเ้ป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด 
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กำรสูบบุหร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศอเมริกา มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ 

จะมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี 

ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั (Family) 

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

เอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำประเทศสหรฐัอเมริกำ 

วซี่าทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้จะถูกส่งคนืผูส้มคัรทางไปรษณียภ์ายใน 3-4 วนัท าการ 

ระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึง่ระยะเวลาการออกวซี่าจะแตกต่างกนัไปตามแตล่ะกรณี  

เน่ืองจากสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัของผูส้มคัรแต่ละคนและขอ้ก าหนดเฉพาะอื่นๆ 

 
ต ัง้แต ่7 ก.พ. 57 สมคัรวซีา่ช ัว่คราว (Non-Immigrant Visa) ไดท้ี ่
http://www.ustraveldocs.com/th 
ข ัน้ตอนใหมส่ าหรบัการสมคัรวซีา่ช ัว่คราว (Non-Immigrant Visa)  

● เขา้ไปทีเ่วบ็ www.ustraveldocs.com/th และสรา้งบญัชผีูใ้ช ้

เลอืกประเภทของวซี่าและค่าธรรมเนียมตามวซี่าประเภทนัน้ๆ 

ซึง่จะไดแ้บบฟอรม์ใบฝากเงนิธนาคารทีม่รีายละเอยีดตามทีท่่านกรอก ใหพ้มิพแ์บบฟอรม์ใบฝากเงนิธนาคารนัน้ออกมา    

● น าใบฝากเงนิธนาคารทีไ่ดม้าไปยงัธนาคารกรุงศรอียุธยา ณ สาขาตามทีก่ าหนดไวเ้พื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสมคัรวซี่า  

● กรอกแบบฟอรม์สมคัรวซี่า DS-160 ทางอนิเทอรเ์น็ตที ่https://ceac.state.gov/genniv/ 

● ก าหนดนัดหมายวนัสมัภาษณ์ทางอนิเทอรเ์น็ตที ่www.ustraveldocs.com/th หรอืทางโทรศพัทผ์่านศูนยบ์รกิารที ่

02-105-4110  

● ในการก าหนดนัดวนัสมัภาษณ์ ใหแ้จง้ทีอ่ยู่ส าหรบัการจดัส่งเอกสารดว้ย หากค ารอ้งขอวซี่าของท่านไดร้บัอนุมตั ิ

ทางเราจะจดัส่งวซี่าของท่านไปยงัทีอ่ยูต่ามท่านระบุจะไปรบัหรอืใหจ้ดัส่ง 

● กรุณาอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขัน้ตอนการขอวซี่าน้ีไดท้ี ่www.ustraveldocs.com/th  

กรณุำปฏบิัตติำมค ำแนะน ำอยำ่งเครง่ครัด มเิชน่น ัน้การสมคัรวซีา่ของทา่นอาจลา่ชา้ 
หรอืทา่นอาจไมไ่ดส้มัภาษณ์วซีา่ในวนัทีน่ดัไว ้ทำ่นควรขอวซีำ่ลว่งหนำ้มำกทีส่ดุเทำ่ที่
จะเป็นไปได ้เนือ่งจำกกำรรอนัดสมัภำษณ์วซีำ่และกระบวนกำรออกวซีำ่อำจใชเ้วลำนำน 
โดยเฉพำะในชว่งเวลำทีผู่ค้นนยิมเดนิทำง 

http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
https://ceac.state.gov/genniv/
http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
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โปรดทราบ – ทำงสถำนทตูฯ 
ขอแนะน ำใหผู้เ้ดนิทำงสมัครวซีำ่ลว่งหนำ้ใหม้ำกทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้
และโปรดหลกีเลีย่งกำรวำงแผนกำรเดนิทำงทไีมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงไดจ้นกวำ่จะไดร้บัวี
ซำ่ในหนังสอืเดนิทำงของตน 

 

หมายเหตพุเิศษส าหรบัผูส้มคัรวซีา่นกัเรยีน - โปรดระลกึไวว้ำ่ เดอืนมถินุำยน 
กรกฎำคม และสงิหำคมเป็นชว่งทีแ่ผนกกงสลุมงีำนมำกทีส่ดุ ดงันัน้ 
ผูส้มัครวซีำ่อำจประสบควำมยำกล ำบำกในกำรจองวันสมัภำษณ์วซีำ่ในเดอืนเหลำ่นี ้
นักเรยีนตอ้งวำงแผนลว่งหนำ้เพือ่จะไดไ้มต่อ้งเดนิทำงมำทีส่ถำนทตูฯ หลำยครัง้ 
ผูส้มัครวซีำ่นักเรยีนควรสมัครวซีำ่ลว่งหนำ้ แตไ่มค่วรสมคัรเกนิ 120 วัน กอ่นวนัเปิดเรยีน 
ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิกรณุำอำ่น ฉันจะสำมำรถสมัครวซีำ่ไดเ้มือ่ใด 
ผูถ้อืบตัรเดนิทางส าหรบันกัธุรกจิเอเปค 
สำมำรถสมัครวซีำ่ชัว่ครำวโดยไมต่อ้งนัดวนัสมัภำษณ์ลว่งหนำ้ไดใ้นชว่งเชำ้ ระหวำ่งเวลำ 
7.30 น. ถงึ 10.00 น. (ยกเวน้วันหยดุรำชกำรไทยและสหรัฐฯ) 
ผูส้มัครไมต่อ้งสง่อเีมลม์ำลว่งหนำ้เพือ่นัดสมัภำษณ์ 
โดยคูส่มรสและลกูผูเ้ยำวข์องผูถ้อืบัตรเดนิทำงส ำหรับนักธรุกจิเอเปคสำมำรถเขำ้รับกำรสมั
ภำษณ์พรอ้มกบัผูส้มัครหลักไดโ้ดยไมต่อ้งนัดสมัภำษณ์ลว่งหนำ้เชน่กนั อยำ่งไรก็ตำม 
ผูส้มัครทกุคนตอ้งมคีณุสมบัตติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรสมัครวซีำ่ทัง้หมด 
และตอ้งน ำใบเสร็จแสดงกำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมกำรสมัครวซีำ่ 
และหนำ้ยนืยนัของแบบฟอรม์ DS-160 มำดว้ย 
เพือ่ทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ำกกำรสมัครวซีำ่ผำ่นชอ่งทำงผูถ้อืบัตรเดนิทำงส ำหรับนักธรุกจิเอเป
คได ้

 

ขอ้ควรปฏบิตัสิ าหรบัวนันดัสมัภาษณ์ 
● กรุณากรอกแบบฟอรม์ เอกสารต่างๆใหเ้รยีบรอ้ยและพรอ้มยื่นใหก้บัเจา้หน้าทีส่ถานทตู 

● น าหนังสอืเดนิทาง หน้ายนืยนัแบบฟอรม์ DS-160 ใบเสรจ็ช าระค่าธรรมเนียมสมคัรวซี่าจากไปรษณียไ์ทย 

และรปูถ่ายจ านวน 1 ใบซึง่ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 

● ท่านสามารถน าโทรศพัทม์อืถอืมาได ้1 เครื่อง สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาไม่อนุญาตใหน้ าคอมพวิเตอรก์ระเป๋าหิว้ 

หรอือุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเขา้มาในสถานทตูฯ 

กรุณาหยบิโทรศพัทม์อืถอืและปิดเครื่องก่อนเขา้ตวัอาคารเพื่อฝากไวก้บัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัรปูถา่ย 
ผูส้มัครวซีำ่สหรัฐฯ จะตอ้งอัพโหลดรปูถำ่ยดจิทิัลลงในแบบฟอรม์กำรสมัครวซีำ่ DS-160 
โดยรปูถำ่ยจะตอ้งตรงตำมขอ้ก ำหนด 
มเิชน่นัน้ทำ่นจะไมส่ำมำรถด ำเนนิกระบวนกำรสมัครตอ่ไปได ้
โดยรปูถำ่ยจะตอ้งมคีณุสมบัตติอ่ไปนี้ 

1. ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน 

http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html#apply
http://thai.bangkok.usembassy.gov/holidays.html
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2. ตอ้งมพีืน้หลงัสขีาว 

3. ตอ้งถ่ายหน้าเตม็ โดยหนัหน้าเขา้กลอ้ง 

4. ตอ้งอยู่ในรปูแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรอืไฟล ์.jpg) โดยมขีนาด 600x600 

พกิเซล และ 1200x1200 พกิเซล 

5. ขนาดของไฟลจ์ะตอ้งน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 240 กโิลไบท ์

6. จะตอ้งไม่ถูกปรบัแตง่ทางดจิทิลั 

ส ำหรับค ำแนะน ำเพิม่เตมิเกีย่วกบัองคป์ระกอบรปู 
ทำ่นสำมำรถอำ่นขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรปูถำ่ยไดท้ีล่ ิง้คน์ี ้หำกรปูของทำ่นไมต่อ้งตำม
ขอ้ก ำหนดดำ้นองคป์ระกอบเรำอำจไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรสมัครวซีำ่ของทำ่นได ้
เรำขอแนะน ำใหผู้ส้มัครน ำรปูถำ่ยดจิทิัลทีพ่มิพอ์อกมำแลว้มำในวนัสมัภำษณ์วซีำ่ดว้ย 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการสมคัรวซีา่:  
เจำ้หนำ้ทีก่งสลุจะพจิำรณำกำรสมคัรเป็นรำยกรณ ี
ไมม่เีอกสำรใดสำมำรถประกนัไดว้ำ่ผูส้มัครจะไดรั้บอนุมัต ิ(หรอืถกูปฏเิสธวซีำ่) 
เนื่องจำกแตล่ะกรณีมคีวำมแตกตำ่งกนั 
สิง่ทีส่ำมำรถแสดงถงึควำมสมัพันธท์ีห่นักแน่นในกรณีหนึง่อำจใชไ้มไ่ดก้บัอกีกรณีหนึง่ 
เนื่องจำกกระบวนกำรสมัครวซีำ่ชัว่ครำวมไิดเ้ป็นกระบวนกำรทีใ่ชเ้อกสำรเป็นหลัก 
ผูส้มัครวซีำ่ตอ้งสำมำรถแสดงควำมผกูพันตอ่ประเทศของตนโดยกำรแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ทีก่งสุ
ลทรำบ ผูส้มัครวซีำ่นักเรยีน ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรแลกเปลีย่น 
และผูส้มัครวซีำ่ประเภทท ำงำนจ ำเป็นตอ้งมเีอกสำรสนับสนุนเฉพำะ 
โดยเรำขอแนะน ำใหผู้ส้มัครทกุทำ่นน ำหนังสอืเดนิทำงเลม่เดมิของตนมำดว้ย 
และผูป้กครองของผูส้มัครวซีำ่ทีเ่ป็นผูเ้ยำวค์วรน ำสตูบิัตรของบตุรมำดว้ย 

ท้ังนีท้างบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอยีดต่างๆของเอกสารท่ีควรน าติดไปในวันสมัครวีซ่าเพิม่เตมิจากท่ีทางสถานฑตูก าหนด 
ดังรายละเอียดดังนี ้

🗹 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า อเมริกา, 
แคนาดา, วีซ่าอ่ืนๆในกลุ่มประเทศเชงเกน้ หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

🗹 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ 
/ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

🗹 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้นโดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว 
หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

🗹 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรับรองบริษทัที่คดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั 6 เดือน 

🗹 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั 

http://travel.state.gov/visa/frvi/frvi_3882.html
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เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา 
ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย 
***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

🗹 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบริษทัจะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน 
โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

🗹 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   

🗹 กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 
จะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ 
หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

🗹 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

🗹 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ 
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

 

โปรดทรำบ: ระเบียบกำรเขำ้ติดต่อแผนกวีซ่ำ 

ขอ้มลูตดิตอ่ 

แผนกกงสลุ สถำนทตูสหรัฐอเมรกิำ กรงุเทพมหำนคร เลขที ่95 ถนนวทิย ุกรงุเทพฯ 
10330 ประเทศไทย 
ศนูยข์อ้มลูวซีา่ 
เวลาท าการ: วนัจนัทรถ์งึศกุร ์8:00 - 20:00 (ยกเวน้วนัหยดุ) 
โทรศพัท:์ 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจำกสหรัฐอเมรกิำ) 
อเีมล:์ support-thailand@ustraveldocs.com 

 
กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยั 
รำยกำรสิง่ของทีไ่มใ่หน้ ำเขำ้มำภำยในสถำนทตู และระเบยีบในกำรเขำ้สูส่ถำนทตู 

 
ผูต้ดิตอ่สถำนทตูฯทกุทำ่นตอ้งไดร้บักำรตรวจรักษำควำมปลอดภยัตำมขัน้ตอนรกัษำควำม
ปลอดภัยของสถำนทตูฯ ทำ่นสำมำรถฝำกโทรศัพทม์อืถอื 1 เครือ่ง 
ไวก้บัเจำ้หนำ้ทีร่ักษำควำมปลอดภัยทีห่นำ้ประต ู
แตส่ถำนทตูฯและพนักงำนรกัษำควำมปลอดภัยจะไมร่บัผดิชอบหำกเกดิกำรสญูหำยหรอืค
วำมเสยีหำยใดๆทีเ่กดิขึน้กบัโทรศพัทม์อืถอืของทำ่นในขณะทีฝ่ำกไวก้บัพนักงำนรักษำคว
ำมปลอดภยั ทำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ไปในสถำนทตูฯตำมทีนั่ดหมำยไว ้
หำกน ำสิง่ของดงัตอ่ไปนี้มำดว้ย 

mailto:support-thailand@ustraveldocs.com
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visa_security_regulations.html
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● อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรีห่รอือุปกรณ์อเิลก็ทรอนิคสใ์ดๆ เช่น แทบ็เลต็ คอมพวิเตอร ์ไดอารีแ่บบดจิติอล วทิยตุดิตามตวั 

กลอ้งถ่ายรปู ตลบัเทป แถบบนัทกึวดิทิศัน์  ซดีรีอม เครื่องเล่มเอม็พสีาม แผ่นดสิก ์คอมพวิเตอรก์ระเป๋าหิว้ 

หรอืเครื่องเล่นเพลงขนาดพกพา 

● กระเป๋าสะพายหรอืกระเป๋าถอืสตรขีนาดใหญ่ 
● กระเป๋าถอืและกระเป๋าเดนิทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ 

ผูส้มคัรขอวซี่าสามารถน าเอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซี่าใส่ถุงหรอืกระเป๋าใสเท่านัน้ 

● อาหาร (มรีา้นกาแฟและของว่างจ าหน่ายภายในสถานทตูฯ) 
● ซองหรอืพสัดุทีปิ่ดผนึก 
● บุหรี ่ซกิาร ์กล่องไมข้ดี ไฟแชค็ 
● วตัถมุคีมทุกชนิด เช่น กรรไกร มดีพก หรอืตะไบ 
● อาวุธหรอืวตัถใุดๆทีม่สีารประกอบระเบดิ 

รำยกำรสิง่ของทีไ่มใ่หน้ ำเขำ้มำภำยในสถำนทตูฯไมไ่ดจ้ ำกดัอยูเ่พยีงแคร่ำยกำรทีก่ลำ่วมำ
ขำ้งตน้เทำ่นัน้ 
สิง่ของประเภทอืน่อำจไมไ่ดรั้บอนุญำตใหน้ ำเขำ้มำภำยในสถำนทตูฯดว้ยเชน่กนั 
ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัวจิำรณญำณของพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย นอกจำกโทรศัพทม์อืถอื 1 
เครือ่ง สถำนทตูฯไมรั่บฝำกสิง่ของตอ้งหำ้มทีก่ลำ่วมำขำ้งตน้ 
ทำ่นตอ้งฝำกเก็บสิง่ของดงักลำ่วไวท้ีอ่ืน่กอ่นมำตดิตอ่สถำนทตูฯ 
หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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