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วันที่ 1 

 

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ – ไทเป - ลอสแองเจลสิ (อเมรกิาตะวนัตก) - 

อนาไฮม ์

Day 1 

09.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 
EVA AIR เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 
11.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน โดยเท่ียวบินที่ BR062 

16.30 น. ถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
 
 
 
 

 

19.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองลอสแองเจลิส ประทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินท่ี 

BR012 

 **บนิข้ามเสน้แบง่เขตวันสากล** 

16.50 น. ถึงสนามบินลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือรู้จักในชื่อ แอล เอ (LA) 
ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา 
ติดมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน 
สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และการบันเทิง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
(เวลาท้องถิ่นที่ลอสแองเจลิสช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง) 
รถปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่เขตอนาไฮม์ เข้าสู่ที่พัก 

 รถปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่เขตอนาไฮม์ เข้าสู่ที่พัก  

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 พกัโรงแรม HILTON ANAHEIM **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  

วันที่ 2 เทีย่วลอสองเจลสิ – เบเวอีฮ่ลิ - ฮอลลีวดู – วอลค์ ออฟ เฟรม - 

ยนูิเวอร์แซลสตดูโิอ - อนาไฮม ์

Day 2 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

08.00 น. นำท่านเที่ยวชมนครลอสแองเจลีส หรือเรียกสั้นๆว่า “แอลเอ” 
ได้ช่ือว่าเป็นเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก 
ภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อม รอบตลอดแนวชายฝั่ง ทำให้อากาศอบอุ่นสบาย 
มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกหลายแห่ง 
และยังเป็นปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ รูท 66 (Route 66) 
ย่านไฮโซเขตโรดีไอ ไดร์ฟ ย่านเบเวอรี่ ฮิลล์ส (Beverly Hills) 
ไลฟ์สไตลล์ของสังคมชั้นสูง  
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นำท่านเที่ยวชมย่านถนนฮอลลีวูด (Hollywood) 
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม 
ดาราดังแห่งฮอลลีวูดได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ 
และด้านหน้าของไชนีสเธียร์เตอร์ นำคณะเข้าสู่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
(Universal Studios) สถานที่จำลองฉากหนัง 
และบางเรื่องที่ใช้ถ่ายทำจริงต่าง ๆ มากมาย ที่เมื่อเข้าไปสัมผัส 
แล้วคุณจะรู้สึกว่าได้ร่วมอยู่ในฉากเดียวกับเหล่าบรรดาซุปเปอร์ 
สตาร์ดังจากฮอลลีวูด Studio Tour 
ไม่ควรพลาดกับการชมเบ้ืองหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง บนเน้ือที่กว่า 
10 ไร่ใน 13 โซนเช่น King Kong 360 3-D 
แต่ละโซนได้รับการออกแบบโดยผู้กำกับชื่อดัง สตีเฟ่น สปีลเบอร์ก 
นอกจากนี้ยังมีโซนเครื่องเล่นท่ีเร้าใจรอคุณไปสัมผัสอาทิ 
Transformers™: The Ride-3D / Revenge of the Mummy℠ – 
The Ride / Shrek 4-D™ / Jurassic Park® - The Ride / 
WaterWorld® ที่จะสร้างความประทับใจให้กับท่าน 

**เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน 
จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน** 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 พกัโรงแรม HILTON ANAHEIM **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  

วันที่ 3 ดสินยีแ์ลนด ์รสีอรท์ - อนาไฮม ์ Day 3 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

10.00 น. รถ Hotel Shuttle นำคณะสู่ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท สวนสนุกของวอลซ์ 

ดิสนีย์ (Walt E. Disney) 

แห่งแรกที่ต้องการให้ครอบครัวได้สนุกสนานร่วมกัน 
เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 1955 ในรูปแบบของ 

“ดินแดนแห่งเทพนิยายในฝัน” บนเน้ือที่กว่า 400 ไร่ 

สวนสนุกแห่งนี้ยังคงครองความนิยมเป็นอันดับ 1 ในทั้งหมด 5 แห่งทั่วโลก 

ตั๋ว one day pass 

ที่จะทำให้ท่านสนุกสนานไปอย่างไม่รู้เบ่ือภายในธีมปาร์คที่แบ่งออกเป็น 5 
ส่วน คือ Main Street USA ถนนสายหลักของเมืองในศตวรรษก่อน 
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จำลองสถานที่ในวัยเด็กที่เขาอาศัยอยู่ในมิสซูรี่ 

ความสุขในวัยเยาว์ของวอล์ซ ถูกถ่ายทอดออก 
มาตลอดเส้นทางของถนนสายหลักแห่งนี้ 

1. Adventureland ต้นแบบแห่งความแปลกในดินแดนอันไกลโพ้นของโลก 

ป่าในจินตนาการของวอล์ซผสมผสานกับเอเชีย และอัฟริกา 

และไม่ควรกับเครื่องเล่น Indiana Jones™ Adventure / Pirates of 
the Caribbean 

2. Frontierland ย้อนเรื่องราวการบุกเบิกดินแดนอเมริกา 

วอลซ์ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ 

ซึ่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้จากพลังแห่งการบุกเบิกของบรรพบุรุษ 

การผจญภัยที่ได้ออกแบบขึ้นนี้จะทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวา Big 
Thunder Mountain Railroad  

3. Critter Country  โดดเด่นด้วยเครื่องเล่น Splash Mountain / 

Haunted Mansion 

4. Fantasyland สีสันและบรรยากาศของความครัวที่แสนอบอุ่น 

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

Tomorrowland ดินแดนในจินตนาการ 

โลกแห่งอนาคตที่วอล์ซผสมผสานให้กลมกลืนกับมนุษยชาติ 

ชมความล้ำยุคของเทคโนโลยีCaptain EO / Space Mountain / Star 

Tours - The Adventures Continue 

 
 
 

 **เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาอนัมคีา่ของทา่นจงึไมม่บีรกิารอาหารกลา

งวัน** 

 
 
 
 18.00 น. รถ Hotel Shuttle รอรับท่านแล้วเดินทางสู่ภัตตาคาร 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 พกัโรงแรม HILTON ANAHEIM **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  
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วันที่ 4 อนาไฮม ์- บารส์โตว ์- ลาสเวกสั - พรเีมยีมเอ๊าทเ์ล็ท ลาสเวกสั Day 4 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลาสเวกัส (รัฐเนวาด้า) 
ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองบาร์สโตว์ (Barstow) 

ในเขตปกครองซานเบอร์นาร์ดิโน (San Bernardino County) 

ซึ่งอยู่ห่างจากแอลเอประมาณ 130 ไมล์ หรือใช้เวลาประมาณ 2-2 ½   

ชั่วโมง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย เดินทางต่อผ่านเมืองเบเคอร์ (Baker) ซึ่งเป็นประตูสู่หมู่บ้านแห่งความตาย 

(Death Valley) ในเขตอุทยานทะเลทรายโมฮาวี และที่เมืองเบเคอร์นี้เอง 
จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกติดตั้งอยู่ 

เป็นที่ระลึกถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ 134 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 56.67 

องศาเซลเซียส 

ซึ่งเคยวัดได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่หมู่บ้านแห่งความตายเมื่อ ค.ศ. 1913 
จนเข้าสู่ลาสเวกัส นครที่ไม่เคยหลับ นำคณะไปช้อปป้ิงที่ LAS VEGAS 

PREMIUM OUTLETS ที่มีร้านค้าสินค้าชั้นนำของอเมริกากว่า 150 

ร้านค้าให้ท่านได้เลือกซื้อหาอย่างจุใจ 

 

 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 พกัโรงแรม Treasure Island by Radisson Hotel **** 

หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกนั (พกั 2 คนื) 

 

 ท่องราตรีลาสเวกัส Strip 

เขตย่านใจกลางเมืองแหล่งรวมความบันเทิงและคาสิโน 

แสงสีเสียงของยามค่ำคืนบ่งบอกถึงการเริ่มต้นแห่งวัน ณ เมืองนี้ 

บนถนนเส้นนี้มีความบันเทิงมากมายหลายสิ่งให้ท่านได้ชม อาทิ น้ำพุเต้นรำ 
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หน้าโรงแรมเบลลาจิโอ, บรรยากาศของเวนิส เมืองโรแมนติก 

ของโรงแรมเวเนเชียน, โชว์ภูเขาไฟระเบิด ที่โรงแรมมิราจ 
ให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดค่ำคืน 

วันที่ 5 ลาสเวกสั - อทุยานแหง่ชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) - สกายวอลค์ - 

เขือ่นฮูเวอร ์

Day 5 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

08.00 น. นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) 

ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดผู้ที่หลงใหลในการผจญภัย 

หุบผาของแกรนด์แคนยอนทอดตัวสู่เบ้ืองล่างกว่า 2,000 
เมตรเหนือแม่น้ำโคโลราโด เข้าสู่ Visitor Centre 

ของชาวอินเดียแดงเผ่าวอลเออไพ (Hualapai) 

ชนพ้ืนเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตนี้มานานนับศตวรรษ การเยี่ยมชมสถานที่ต่าง 

ๆ ในเขตเวสต์ริม 
อยู่ในการบริหารจัดการโดยศูนย์บริการนักท่องเที่ยววอลเออไพ 

โดยจัดบริการรถรับ-ส่งแบบ hop on hop off 

โดยท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของหุบผาแกรนด์แคนยอนได้จากจุดชมวิว 

Eagle Point, Guano Point และ Hualapai Ranch 

ที่จำลองถึงบ้านเรือนและความเป็นอยู่ในยุคอดีต 
ไฮไลท์ของการชมแกรนด์แคนยอนคือ การเดินบน “สกายวอล์ก” 

(Skywalk) สิ่ง ก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างน่าทึ่ง 

ทางเดินกระจกรูปร่างคล้ายเกือกม้ายื่นออกมาจากขอบผาไปประมาณ 21 

เมตร เสมือนการเดินบนอากาศด้วยระดับความสูงกว่า 1,450 เมตร 

อีกหนึ่งความประทับใจและประสบการณ์เพียงแห่งเดียวในแกรนด์แคนยอนนี้  

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบปิคนิก ในเขตอุทยานฯ  

 สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่นครลาสเวกัส 
ระหว่างเส้นทางแวะชมทัศนียภาพเหนือเข่ือนฮูเวอร์ 

เข่ือนยักษ์คอนกรีตขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโคโลราโด 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอุทกภัย, กักน้ำไว้ใช้ในการกสิกรรม,  
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สงวนพันธ์ปลา และสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ  สร้างเสร็จในปีค.ศ. 

1935 ในขณะนั้นเป็นเข่ือนโครงสร้างคอนกรีตขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับที่ 34 

ของโลกนอกจากนี้ผลจากการสร้างเข่ือน ทำให้เกิดทะเลสาบฝีมือมนุษย์ คือ 

ทะเลสาบมี้ด (Lake Mead)  

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 พกัโรงแรม Treasure Island by Radisson Hotel 

****หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั (พกั 2 คนื) 

 

วันที่ 6 ลาสเวกสั - บินสูซ่านฟรานซสิโก - ชอ้ปปิง้ยา่นยูเนยีนสแควร์ Day 6 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

 ออกเดินทางสู่สนามบินนครลาสเวกัส  

 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่นครซานฟรานซิสโก  

  ถึงนครซานฟรานซิสโก รอรอรับคณะแล้วเดินทางสู่ภัตตาคาร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินเที่ยวชิลล์ๆชมเมือง ซานฟรานซิสโก เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า ”โรแมนติกซิตี้” 

เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก 

นอกจากนี้ยังได้ช่ือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

จึงไม่น่าแปลกใจที่มีนักท่องเที่ยวและนักช้อปตัวจริงนิยมมาซานฟรานซิสโก 
Union Square แหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลก 

และสินค้าของ USA ห้าง สรรพสินค้า Macy’s 

สวรรค์ของนักช้อปที่ไม่ควรพลาด หรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของ 

Cable Cars ที่เปิดให้บริการมานานนับร้อยปี เที่ยวชมเมือง บนเส้นทาง 

California Street ผ่านเขตการเงิน ไชน่าทาวน์ และ Nob Hill 

ส่วนเส้นทางสาย Powell-Mason และ Powell-Hyde จบเส้นทางใกล้กับ 

Fisherman’s Wharf ได้ตามอัธยาศัย 

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 พกัโรงแรม MARRIOTT SANFRANCISCO **** 

หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกนั 
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วันที่ 7 เทีย่วซานฟรานซสิโก - สะพานโกลเดน้เกต - ลอ่งเรอืชมอา่ว - 

ฟิชเชอร์แมนวารฟ์  

Day 7 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

09.00 น. นำท่านเที่ยวชมนครซานฟรานซิสโก เมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น 

“เมืองวัฒนธรรมผสมผสาน” เพราะแต่ละย่านจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน 

แต่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างลงตัว นำท่านชม Golden Gate Bridge 

สะพานสีแดงทอดตัวข้ามอ่าวที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในโลก 

จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา ใต้สะพานคือ “ฟอร์ต พอยต์” 
(Fort Point) ซึ่งเป็นป้อมปราการเก่าแก่ของซานฟรานซิสโก 

ขึ้นชมวิวเมืองแบบพาโนรามาบนยอดเขาทวินพีค ผ่านย่านเดอะคาสโตร 

เป็นที่รู้จักกันว่า “Gay Capital of the World” 

ถ้าอยากสัมผัสไลฟ์สไตล์ของพวกเขาเหล่านี้ได้ท่ีนี่ ไปชม Lombard Street 

เป็นถนนที่ชันและคดเคี้ยวท่ีสุดในโลก 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นำคณะล่องเรือชม “อ่าวซานฟรานซิสโก” 

ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดในการเยือนเมื

องนี้ เรือแล่นผ่านสะพานโกลเด้นเกต และสะพานโอ๊คแลนด์ เบย์บริดจ์ 

และเกาะอัลคาทราซ Alcatraz Island หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ‘The Rock’ 

เป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ 2.4 กิโลเมตรจากฝั่งซานฟรานซิสโก 
เคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษในปี ค.ศ. 1868-1963 

แต่ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนเข้าชม 

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่าน Fisherman’s Wharf และ Pier 39 

แหล่ง shopping, ร้านอาหาร, ร้าน Chocolate Ghirardelli Square, 

Boudin ร้านเบเกอรี่เก่าแก่ให้บริการมาตั้งแต่ปี 1849 ต้นตำรับ clam 
chowder ที่ served มาในถ้วยขนมปัง sourdough ที่ขึ้นชื่อของ San 

Francisco  

 

 

10.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
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 พกัโรงแรม MARRIOTT SANFRANCISCO 

****หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 

วันที่ 8 ซานฟรานซสิโก - ไทเป - บนิกลบักรงุเทพฯ Day 8 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

 อิสระตามอัธยาศํย  

21.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  

 

วันที่ 9 ไทเป – เดินทางกลบัสูก่รงุเทพฯ Day 9 

01.00 น ออกเดินทางโดยสายการบิน EVA AIR โดยเที่ยวบินที่ BR 017  

                            บนิข้ามเสน้แบง่เขตวนัสากล  

วันที่ 10                                   กรุงเทพฯ                  Day 10  

04.50 น.                                      ถึงท่าอากาศยานนานาชาติไทเป ประเทศไต้หวัน 
เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน 

08.25 น.                                       ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน BR 211 

11.10 น.                                       ถึงกรุงเทพ 

 
 

(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน  

จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่าน้ัน) 
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ก ำหนดวันเดินทำง 

PERIOD 

Tour 

Fare 

ADL 

CHD 4-11 

With Bed 

CHD 4-8 

No Bed 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

11-20 กมุภาพนัธ ์2566 145,000 130,500 116,000 20,000 -36,000.- / -27,000.- 

18-27 มีนาคม 2566 145,000 130,500 116,000 20,000 -36,000.- / -27,000.- 

08-17 เมษายน 2566 145,000 130,500 116,000 20,000 -36,000.- / -27,000.- 

29 เม.ษ. – 08 พ.ค. 2566 149,000 135,000 120,000 20,000 -42,000.- / -32,000.- 

06-15 พฤษภาคม 2566 145,000 130,500 116,000 20,000 -36,000.- / -27,000.- 

 

ค่ำทัวร์รวม : 

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

✔ ค่ารถโคช้มาตรฐาน USA ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุในโปรแกรม 

15-19 ท่าน ใชร้ถปรับอากาศขนาด 25 ท่ีนัง่  

  

20-35 ท่าน ใชร้ถปรับอากาศขนาด 45 ท่ีนัง่ 
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✔ 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  

✔ คา่ทิปพนกังานขบัรถโคช้ 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  

ค่ำทัวร์ไม่รวม : 

 🗷 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

🗷 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

🗷 ค่าด าเนินการพร้อมค่าธรรมเนียมวีซ่าดงัน้ี 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 7000 บาท + ค่าบริการในการยื่น (เก็บ 9,000 บาท) 

🗷 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์ 

🗷 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกั 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯจดัให้ 

ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว 

ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
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กำรจองทัวร์ (How to make your reservation) 

 เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และ ช ำระเงนิมัดจ ำ 60,000 บำท 

ต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 1 วันนับจากวันที่จอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 

เน่ืองจำกสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออ ำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้

 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

4. ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 

5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั 

พูดจาหยาบคายสร้างความร าคาญให้แก่ผูร่้วมคณะ, 

ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปร แกรมทวัร์, ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง 

ยยุงให้ผูร่้วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ 

ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได ้  

ตั๋วเคร่ืองบิน (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 ้

กำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน (Mileage Claim ) 

 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

แต่กรณีท่ีบินเป็นตัว๋เด่ียว หรือชั้นธุรกิจสามารถสะสมไมลเ์ฉพาะของสายการบินไดค้ือ Asia Miles เท่านั้น 

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น **กรณีน้ี ตัว๋สะสมไมลไ์ม่ได ้

Non Refund, Non Endorse** 
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ค่ำธรรมเนียมประกันภัยและค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัเช้ือเพลิงของสำยกำรบิน (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 

สถำนที่เข้ำชม (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 
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สัมภำระและค่ำพนกังำนยกสัมภำระ (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 

กำรสูบบุหร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศอเมริกา มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ 

จะมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี 

ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

กำรเดินทำงเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

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

ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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เอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำประเทศสหรัฐอเมริกำ 

วีซ่าท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้จะถูกส่งคืนผูส้มคัรทางไปรษณียภ์ายใน 3-4 วนัท าการ 

ระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซ่ึงระยะเวลาการออกวีซ่าจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละกรณี  

เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัของผูส้มคัรแต่ละคนและขอ้ก าหนดเฉพาะอื่นๆ 

 
ตัง้แต ่7 ก.พ. 57 สมคัรวซีา่ชัว่คราว (Non-Immigrant Visa) ไดท้ี ่http://www.ustraveldocs.com/th 
ขัน้ตอนใหมส่ำหรบัการสมคัรวซีา่ชัว่คราว (Non-Immigrant Visa)  
● เข้าไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบญัชีผู้ใช้ เลือกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซา่ประเภทนั้นๆ 

ซึ่งจะได้แบบฟอร์มใบฝากเงนิธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ท่านกรอก ใหพ้ิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนั้นออกมา    
● นำใบฝากเงินธนาคารที่ได้มาไปยังธนาคารกรุงศรอียุธยา ณ สาขาตามที่กำหนดไว้เพือ่จ่ายค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า  
● กรอกแบบฟอร์มสมัครวีซ่า DS-160 ทางอินเทอร์เนต็ที่ https://ceac.state.gov/genniv/ 
● กำหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ทางอนิเทอร์เนต็ที่ www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัท์ผ่านศูนย์บริการที่ 02-105-4110  
● ในการกำหนดนัดวันสัมภาษณ์ ให้แจง้ที่อยู่สำหรับการจัดสง่เอกสารด้วย หากคำร้องขอวีซ่าของท่านได้รับอนมุัติ 

ทางเราจะจัดสง่วีซ่าของท่านไปยังทีอ่ยู่ตามท่านระบุจะไปรับหรือให้จดัส่ง 
● กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่าน้ีได้ที่ www.ustraveldocs.com/th  

กรุณาปฏิบัตติามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด มเิชน่นัน้การสมคัรวซีา่ของทา่นอาจลา่ชา้ 
หรอืทา่นอาจไมไ่ดส้มัภาษณว์ซีา่ในวนัทีน่ดัไว้ ท่านควรขอวีซ่าล่วงหน้ามากที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 
เนื่องจากการรอนัดสัมภาษณ์วีซ่าและกระบวนการออกวีซ่าอาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้คนนิยมเดินทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้เดินทางสมัครวีซ่าล่วงหน้าใหม้ากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
และโปรดหลีกเลี่ยงการวางแผนการเดินทางทีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะได้รับวีซ่าในหนังสือเดินทางของตน 

 

หมายเหตพุเิศษสำหรบัผูส้มคัรวซีา่นกัเรยีน - โปรดระลึกไว้ว่า เดือนมถิุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงที่แผนกกงสุลมงีานมากที่สุด ดังนั้น 
ผู้สมัครวีซ่าอาจประสบความยากลำบากในการจองวันสัมภาษณ์วีซ่าในเดือนเหล่านี้ 
นักเรียนต้องวางแผนล่วงหน้าเพือ่จะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่สถานทูตฯ หลายครั้ง ผู้สมัครวีซ่านักเรียนควรสมัครวีซ่าล่วงหน้า แต่ไม่ควรสมัครเกิน 120 
วัน ก่อนวันเปิดเรียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่าน ฉันจะสามารถสมคัรวีซ่าได้เมื่อใด 
ผูถ้อืบตัรเดนิทางสำหรบันกัธรุกจิเอเปค สามารถสมัครวีซ่าชั่วคราวโดยไม่ต้องนดัวันสัมภาษณ์ล่วงหน้าได้ในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 7.30 น. ถึง 10.00 
น. (ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ) ผูส้มัครไม่ต้องสง่อีเมล์มาล่วงหน้าเพื่อนัดสัมภาษณ์ 
โดยคู่สมรสและลูกผู้เยาว์ของผู้ถอืบตัรเดินทางสำหรับนักธุรกจิเอเปคสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมกับผู้สมัครหลกัได้โดยไม่ตอ้งนัดสัมภาษณ์ล่ว
งหน้าเชน่กัน อย่างไรกต็าม ผู้สมัครทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าท้ังหมด 
และต้องนำใบเสรจ็แสดงการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า และหน้ายนืยันของแบบฟอร์ม DS-160 มาด้วย 
เพื่อทีจ่ะใช้ประโยชน์จากการสมัครวีซ่าผ่านช่องทางผู้ถอืบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคได้ 

 

 
 
 

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
http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html#apply
http://thai.bangkok.usembassy.gov/holidays.html
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ขอ้ควรปฏบิตัสิำหรบัวนันดัสมัภาษณ ์
● กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆให้เรียบรอ้ยและพร้อมยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูต 
● นำหนังสอืเดินทาง หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่าจากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่ายจำนวน 1 

ใบซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
● ท่านสามารถนำโทรศัพท์มอืถือมาได ้1 เครื่อง สถานเอกอัครราชทตูสหรฐัอเมริกาไม่อนุญาตให้นำคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว 

หรืออุปกรณถ์่ายภาพใดๆเข้ามาในสถานทูตฯ 
กรุณาหยิบโทรศัพท์มอืถือและปดิเครื่องกอ่นเข้าตัวอาคารเพื่อฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย 

 

ขอ้กำหนดเกีย่วกบัรปูถา่ย 
ผู้สมัครวีซ่าสหรัฐฯ จะต้องอัพโหลดรูปถ่ายดิจิทัลลงในแบบฟอร์มการสมคัรวีซ่า DS-160 โดยรูปถ่ายจะต้องตรงตามข้อกำหนด 
มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถดำเนินกระบวนการสมัครตอ่ไปได้ โดยรูปถ่ายจะต้องมีคุณสมบตัติ่อไปนี้ 

1. ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2. ต้องมพีื้นหลังสีขาว 
3. ต้องถ่ายหน้าเต็ม โดยหันหน้าเข้ากลอ้ง 
4. ต้องอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรอืไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 1200x1200 พกิเซล 
5. ขนาดของไฟลจ์ะต้องนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 240 กิโลไบท ์
6. จะตอ้งไม่ถูกปรับแตง่ทางดจิิทัล 

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบรูป 
ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปถ่ายได้ที่ลิง้ค์นี ้หากรูปของท่านไม่ต้องตามข้อกำหนดด้านองค์ประกอบเราอาจไม่สามารถดำเนินการเ
กี่ยวกับการสมัครวีซ่าของท่านได้ เราขอแนะนำให้ผู้สมัครนำรูปถ่ายดิจิทลัที่พิมพอ์อกมาแล้วมาในวันสัมภาษณ์วีซ่าด้วย 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการสมคัรวซีา่:  
เจ้าหน้าที่กงสุลจะพจิารณาการสมัครเป็นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกันได้ว่าผู้สมัครจะได้รับอนุมัติ (หรือถูกปฏิเสธวีซ่า) 
เนื่องจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน สิ่งทีส่ามารถแสดงถงึความสัมพนัธ์ท่ีหนักแน่นในกรณหีนึ่งอาจใช้ไม่ได้กับอีกกรณีหนึง่ 
เนื่องจากกระบวนการสมัครวีซ่าชั่วคราวมิได้เป็นกระบวนการที่ใช้เอกสารเป็นหลัก 
ผู้สมัครวีซ่าต้องสามารถแสดงความผูกพันต่อประเทศของตนโดยการแจง้ให้เจ้าหน้าที่กงสุลทราบ ผูส้มัครวีซา่นักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่น 
และผู้สมัครวีซ่าประเภททำงานจำเป็นต้องมเีอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกท่านนำหนงัสือเดินทางเล่มเดิมของตนมาด้วย 
และผู้ปกครองของผู้สมัครวีซ่าท่ีเป็นผู้เยาว์ควรนำสูติบัตรของบุตรมาด้วย 

ทัง้นีท้างบรษิทัฯ ขอแจง้รายละเอยีดตา่งๆของเอกสารทีค่วรนำตดิไปในวนัสมคัรวซีา่เพิม่เตมิจากทีท่างสถานฑตูกำหนด ดงัรายละเอยีดดงันี ้
🗹 พาสปอรต์ที่ยังไมห่มดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดอืนก่อนวันหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า อเมริกา, แคนาดา, 

วีซ่าอื่นๆในกลุ่มประเทศเชงเก้น หรอืประเทศอืน่ ตอ้งนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนุมตัิวีซ่า 
🗹 สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สำเนาสตูิบัตร 

ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
🗹 หนังสอืรับรองการทำงานจากบรษิัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกดัที่ท่านทำงานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหนง่, 

อัตราเงินเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปทีี่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเที่ยว 
หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลงัครบกำหนดลา และสลิปเงินเดอืนย้อนหลัง 3 เดอืน 

http://travel.state.gov/visa/frvi/frvi_3882.html
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🗹 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ 
หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

🗹 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปจัจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมจีำนวนไม่ต่ำกว่า 
6 หลัก เพือ่ให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อกลับสู่ภมูิลำเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึง่ในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย 
***สถานทูตไม่รับบญัชกีระแสรายวัน*** 

🗹 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผูร้ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผูเ้ดนิทางทั้งหมด นอกเหนอืจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบับเพือ่แสดงความรับผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน 
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลทีจ่ัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

🗹 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง   
🗹 กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยื่นเรือ่งแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ 
หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

🗹 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับ มิใหเ้ดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถูกปฏเิสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ กต็้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครั้ง 

🗹 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้รอ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม 
ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได้ 

 

โปรดทราบ: ระเบยีบการเขา้ตดิตอ่แผนกวซีา่ขอ้มลูตดิตอ่ 
แผนกกงสุล สถานทูตสหรฐัอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทย ุกรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
ศนูยข์อ้มลูวซีา่ 
เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร ์8:00 - 20:00 (ยกเว้นวันหยุด) 
โทรศพัท:์ 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรฐัอเมริกา) 
อเีมล:์ support-thailand@ustraveldocs.com 

 
กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยั 
รายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามาภายในสถานทูต และระเบียบในการเข้าสูส่ถานทูต 

 
ผู้ติดต่อสถานทูตฯทกุท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรกัษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ 
ท่านสามารถฝากโทรศพัท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทีห่น้าประตู 
แต่สถานทตูฯและพนกังานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผดิชอบหากเกิดการสูญหายหรอืความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึ้นกับโทรศัพท์มอืถือของท่านในขณะ
ที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว้ หากนำสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย 
● อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรีห่รอือุปกรณอ์ิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเลต็ คอมพิวเตอร์ ไดอารี่แบบดิจติอล วิทยุตดิตามตัว กลอ้งถ่ายรูป 

ตลับเทป แถบบันทึกวิดิทัศน ์ ซีดีรอม เครื่องเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก ์คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรือเครือ่งเล่นเพลงขนาดพกพา 
● กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถอืสตรีขนาดใหญ ่

mailto:support-thailand@ustraveldocs.com
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visa_security_regulations.html
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● กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ ่กระเป๋าใส่เอกสารหรอืกระเป๋าเสื้อผ้า 
ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถนำเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใส่ถงุหรือกระเป๋าใสเทา่น้ัน 

● อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจำหน่ายภายในสถานทูตฯ) 
● ซองหรือพัสดุทีป่ิดผนึก 
● บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค 
● วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรอืตะไบ 
● อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด 

รายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯไม่ไดจ้ำกัดอยูเ่พียงแค่รายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่าน้ัน 
สิ่งของประเภทอื่นอาจไม่ได้รับอนญุาตให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวจิารณญาณของพนกังานรกัษาความปลอดภัย 
นอกจากโทรศพัท์มือถอื 1 เครื่อง สถานทูตฯไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามทีก่ล่าวมาข้างต้น 
ท่านต้องฝากเก็บสิ่งของดงักล่าวไว้ท่ีอื่นก่อนมาติดตอ่สถานทูตฯ 
หลงัจากการจองทวัรแ์ละชำระเงนิมดัจำแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้้างตน้ทกุประการ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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