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วนัที ่1 
27 ธ.ค. 60 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลสิ (อเมริกาตะวนัตก) - อนาไฮม์ พุธ 

04.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคา
เธ่ยแ์ปซิฟิก แอร์เวย ์ เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการ
เช็คอิน   06.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX616 

10.25 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
12.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองลอสแองเจลิส ประทศสหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบินท่ี 

CX884 
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล** 
11.10 น. ถึงสนามบินลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือรู้จกัในช่ือ แอล เอ (LA) 

ตั้งอยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา ติดมหาสมุทร
แปซิฟิก เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 2 ในสหรัฐอเมริกา และ
เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง ผา่นการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาท่ีกรุงเทพจะเร็วกวา่ลอสแองเจลิส 14 
ชัว่โมง) รถปรับอากาศน าท่านเดินทางสู่เขตอนาไฮม ์

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
บ่าย เขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั   
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม Sheraton Garden Grove - Anaheim South Hotel หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
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วนัที ่2 
28 ธ.ค. 60 

ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท - อนาไฮม์ พฤหัสบดี 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม Buffet 
10.00 น. รถ Hotel Shuttle น าคณะสู่ดิสนียแ์ลนด ์รีสอร์ท สวนสนุกของวอลซ์ ดิสนีย์

(Walt E. Disney) แห่งแรกท่ีตอ้งการให้ครอบครัวไดส้นุกสนานร่วมกนั เปิด
ใหบ้ริการตั้งแต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 1955 ในรูปแบบของ “ดินแดนแห่งเทพ
นิยายในฝัน” บนเน้ือท่ีกวา่ 400 ไร่ สวนสนุกแห่งน้ียงัคงครองความนิยมเป็น
อนัดบั 1 ในทั้งหมด 5 แห่งทัว่โลก ตัว๋ one day pass ท่ีจะท าใหท้่าน
สนุกสนานไปอยา่งไม่รู้เบ่ือภายในธีมปาร์คท่ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 
Main Street USA ถนนสายหลกัของเมืองในศตวรรษก่อน จ าลองสถานท่ีใน
วยัเด็กท่ีเขาอาศยัอยูใ่นมิสซูร่ี ความสุขในวยัเยาวข์องวอลซ์ ถูกถ่ายทอดออก 
มาตลอดเส้นทางของถนนสายหลกัแห่งน้ี 
1. Adventureland ตน้แบบแห่งความแปลกในดินแดนอนัไกลโพน้ของโลก 

ป่าในจินตนาการของวอลซ์ผสมผสานกบัเอเชีย และอฟัริกา และไม่ควร
กบัเคร่ืองเล่น Indiana Jones™ Adventure / Pirates of the Caribbean 

2. Frontierland ยอ้นเร่ืองราวการบุกเบิกดินแดนอเมริกา วอลซ์ภาคภูมิใจใน
ประวติัศาสตร์ของชาติ ซ่ึงเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมาไดจ้ากพลงัแห่งการ
บุกเบิกของบรรพบุรุษ การผจญภยัท่ีไดอ้อกแบบข้ึนน้ีจะท าใหคุ้ณรู้สึกมี
ชีวติชีวา Big Thunder Mountain Railroad  

3. Critter Country  โดดเด่นดว้ยเคร่ืองเล่น Splash Mountain / Haunted 
Mansion 

4. Fantasyland สีสันและบรรยากาศของความครัวท่ีแสนอบอุ่น ในเมืองท่ีมี
แต่โลกแห่งความสวยงาม "it's a small world" / Mickey's House and 
Meet Mickey 

5. Tomorrowland ดินแดนในจินตนาการ โลกแห่งอนาคตท่ีวอลซ์
ผสมผสานใหก้ลมกลืนกบัมนุษยชาติ ชมความล ้ายคุของเทคโนโลยี
Captain EO / Space Mountain / Star Tours - The Adventures Continue 

 

 
 

 
 

 
 
 

 **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าของท่าน จึงไม่มีบริการอาหาร
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กลางวนั** 
18.00 น. รถ Hotel Shuttle รอรับท่านแลว้เดินทางสู่ภตัตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม Sheraton Garden Grove - Anaheim South Hotel หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
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วนัที ่3 
29 ธ.ค. 60 

เทีย่วลอสแองเจลสิ - เบเวอร่ีฮิลล์ - ไชนีสเธียร์เตอร์ - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม buffet 
08.00 น. น าท่านเท่ียวชมนครลอสแองเจลีส หรือเรียกสั้นๆวา่ “แอลเอ” ไดช่ื้อวา่เป็น

เมืองท่ีมีการปะปนของวฒันธรรมมากท่ีสุดในโลก ภูมิประเทศท่ีมีภูเขาลอ้ม 
รอบตลอดแนวชายฝ่ัง ท าให้อากาศอบอุ่นสบาย มีแหล่งท่องเท่ียวระดบัโลก
หลายแห่ง และยงัเป็นปลายทางของถนนสายประวติัศาสตร์ รูท 66 (Route 
66) ทีมบาสเก็ตบอลช่ือดงั เลเกอร์ (L.A. Lakers), มหาวทิยาลยั University 
of California, Los Angles (UCLA) มุ่งหนา้สู่ฮอลลีวดู ยา่นซนัเซ็ตบูเลอ
วาร์ด และเบลแอร์ ยา่นท่ีพกัอาศยัราคาแพงของเหล่าดาราดงั ถนนชอ้ปป้ิง
ไฮโซเขตโรดีไอไดร์ฟ  ท่ีคุณอาจไดก้ระทบไหล่ดาราดงั ยา่นเบเวอร่ี ฮิลลส์ 
(Beverly Hills) ไลฟ์สไตลลข์องสังคมชั้นสูง ถนนฮอลลีวดู (Hollywood) 
สถานท่ีอนัมีช่ือเสียงทางดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ชมฮอลลีวดู วอลก์ 
ออฟ เฟรม ท่ีดาราดงัแห่งฮอลลีวดู ไดป้ระทบัรอยมือและรอยเทา้ไวต้ามทอ้ง
ถนนแห่งน้ี และดา้นหนา้ของไชนีสเธียร์เตอร์ ชมโกดกัเธียร์เตอร์ สถานท่ี
จดัการประกาศรางวลัออสการ์ทุกปี เขา้สู่ยา่นแอลเอดาวน์ทาวน์ ผา่นชมมิว
สิค เซ็นเตอร์ สถานท่ี  ๆ จะถูกน ามาใชจ้ดังานศิลปะ บนัเทิงต่าง ๆ ในแต่ละ
ปีมีผูเ้ขา้ชมมากกวา่ 2 ลา้นคน ผา่นชุมชนไชน่าทาวน์ เป็นฉากในหนงัดงั
หลายเร่ือง เช่น Rush Hour, Lethal Weapon 4 ถนน Olvera ซ่ึงงเป็นยา่น
ประวติัศาสตร์ของแอลเอ และช่ือเมืองน้ีก็ไดช่ื้อมาจากโบสถเ์ก่าแก่ในยา่นน้ี 
The Cathedral of Our Lady of The Angels แถบน้ีมีร้านอาหารเมก็ซิกนัดี ๆ 
หลายร้านรวมทั้งร้านเคา้ร้านเล็ก ๆ มากมายอีกดว้ย    

 

 
 

 
 

 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
12.00 น. น าคณะเขา้สู่ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studios) สถานท่ีจ าลองฉาก

หนงั และบางเร่ืองท่ีใชถ่้ายท าจริงต่าง ๆ มากมาย ท่ีเม่ือเขา้ไปสัมผสัแลว้คุณ
จะรู้สึกวา่ ไดร่้วมอยูใ่นฉากเดียวกบัเหล่าบรรดาซุปเปอร์สตาร์ดงัจากฮอลลี
วดู 
Studio Tour ไม่ควรพลาดกบัการชมเบ้ืองหลงัการถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงั 
บนเน้ือท่ีกวา่ 10 ไร่ใน 13 โซนเช่น King Kong 360 3-D แต่ละโซนไดรั้บ
การออกแบบโดยผูก้  ากบัช่ือดงั สตีเฟ่น สปีลเบอร์ก นอกจากน้ียงัมีโซน
เคร่ืองเล่นท่ีเร้าใจรอคุณไปสัมผสัอาทิ Transformers™: The Ride-3D / 
Revenge of the Mummy℠ – The Ride / Shrek 4-D™ / Jurassic Park® - 
The Ride / WaterWorld® ท่ีจะสร้างความประทบัใจใหก้บัท่าน 

 

 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม Sheraton Garden Grove - Anaheim South Hotel หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
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วนัที ่4 
30 ธ.ค. 60 

อนาไฮม์ - บาร์สโตว์ - ลาสเวกสั - พรีเมียมเอ๊าท์เล็ท ลาสเวกสั เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลาสเวกสั (รัฐเนวาดา้) ระหวา่งเส้นทางผา่นเมืองบาร์ส

โตว ์(Barstow) ในเขตปกครองซานเบอร์นาร์ดิโน (San Bernardino County) 
ซ่ึงอยูห่่างจากแอลเอประมาณ 130 ไมล ์หรือใชเ้วลาประมาณ 2-2 ½   ชัว่โมง 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย เดินทางต่อผา่นเมืองเบเคอร์ (Baker) ซ่ึงเป็นประตูสู่หมู่บา้นแห่งความตาย 

(Death Valley) ในเขตอุทยานทะเลทรายโมฮาวี และท่ีเมืองเบเคอร์น้ีเอง จะ
มีเคร่ืองวดัอุณหภูมิ (Thermometer) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกติดตั้งอยู ่ เป็นท่ีระลึก
ถึงอุณหภูมิสูงสุดท่ี 134 องศาฟาเรนไฮต ์หรือ 56.67 องศาเซลเซียส ซ่ึงเคย
วดัไดใ้นประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีหมู่บา้นแห่งความตายเม่ือ ค.ศ. 1913 จนเขา้
สู่ลาสเวกสั นครท่ีไม่เคยหลบั น าคณะไปชอ้ปป้ิงท่ี LAS VEGAS 
PREMIUM OUTLETS ท่ีมีร้านคา้สินคา้ชั้นน าของอเมริกากวา่ 150 ร้านคา้
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหาอยา่งจุใจ 

 

 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 พกัโรงแรม Monte Carlo Resort and Casino หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.montecarlo.com 
 ท่องราตรีลาสเวกสั Strip เขตยา่นใจกลางเมืองแหล่งรวมความบนัเทิงและ

คาสิโน แสงสีเสียงของยามค ่าคืนบ่งบอกถึงการเร่ิมตน้แห่งวนั ณ เมืองน้ี บน
ถนนเส้นน้ีมีความบนัเทิงมากมายหลายส่ิงใหท้่านไดช้ม อาทิ น ้าพุเตน้ร า 
หนา้โรงแรมเบลลาจิโอ, บรรยากาศของเวนิส เมืองโรแมนติก ของโรงแรม
เวเนเชียน, โชวภู์เขาไฟระเบิด ท่ีโรงแรมมิราจ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินตลอด
ค ่าคืน 
 

 

วนัที ่5 
31 ธ.ค. 60 

ลาสเวกสั - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) - สกายวอล์ค - 
เขื่อนฮูเวอร์ 

อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน (West Rim) ท่ี

เปิดรับนกัท่องเท่ียวตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดผูท่ี้หลงใหลในการผจญภยั หุบ
ผาของแกรนดแ์คนยอนทอดตวัสู่เบ้ืองล่างกวา่ 2,000 เมตรเหนือแม่น ้า
โคโลราโด เขา้สู่ Visitor Centre ของชาวอินเดียแดงเผา่วอลเออไพ 
(Hualapai) ชนพื้นเมืองท่ีอาศยัอยูใ่นเขตน้ีมานานนบัศตวรรษ การเยีย่มชม
สถานท่ีต่าง ๆ ในเขตเวสตริ์ม อยูใ่นการบริหารจดัการโดยศูนยบ์ริการ
นกัท่องเท่ียววอลเออไพ โดยจดับริการรถรับ-ส่งแบบ hop on hop off โดย
ท่านสามารถชมววิทิวทศัน์ของหุบผาแกรนด์แคนยอนไดจ้ากจุดชมววิ Eagle 
Point, Guano Point และ Hualapai Ranch ท่ีจ  าลองถึงบา้นเรือนและความ
เป็นอยูใ่นยคุอดีต ไฮไลทข์องการชมแกรนด์แคนยอนคือ การเดินบน 
“สกายวอลก์” (Skywalk) ส่ิง ก่อสร้างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไดอ้ยา่งน่าท่ึง 
ทางเดินกระจกรูปร่างคลา้ยเกือกมา้ยืน่ออกมาจากขอบผาไปประมาณ 21 
เมตร เสมือนการเดินบนอากาศดว้ยระดบัความสูงกวา่ 1,450 เมตร อีกหน่ึง
ความประทบัใจและประสบการณ์เพียงแห่งเดียวในแกรนดแ์คนยอนน้ี  

 

 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบปิคนิก ในเขตอุทยานฯ Local 
 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางกลบัสู่นครลาสเวกสั ระหวา่งเส้นทางแวะชม

ทศันียภาพเหนือเข่ือนฮูเวอร์ เข่ือนยกัษค์อนกรีตขนาดใหญ่กั้นแม่น ้า
โคโลราโด โดยมีจุดประสงคเ์พื่อป้องกนัอุทกภยั, กกัน ้าไวใ้ชใ้นการกสิกร
รม, สงวนพนัธ์ปลา และสร้างกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงัน ้า  สร้างเสร็จในปีค.ศ. 
1935 ในขณะนั้นเป็นเข่ือนโครงสร้างคอนกรีตขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ปัจจุบนัเข่ือนฮูเวอร์ผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 34 ของโลกนอกจากน้ีผล
จากการสร้างเข่ือน ท าให้เกิดทะเลสาบฝีมือมนุษย ์ คือ ทะเลสาบม้ีด (Lake 

 

http://www.montecarlo.com/
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Mead)  
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 พกัโรงแรม Monte Carlo Resort and Casino หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.montecarlo.com 

 
วนัที ่6 
1 ม.ค. 61 

ลาสเวกสั - บินสู่ซานฟรานซิสโก - ช้อปป้ิงย่านยูเนียนสแควร์ จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางสู่สนามบินนครลาสเวกสั  
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่นครซานฟรานซิสโก 
 ถึงนครซานฟรานซิสโก รอรอรับคณะแลว้เดินทางสู่ภตัตาคาร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย เดินเท่ียวชิลล์ๆ ชมเมือง ซานฟรานซิสโก เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่ ”โรแมนติก

ซิต้ี” เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัตน้ ๆ ท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดใน
โลก นอกจากน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก จึงไม่
น่าแปลกใจท่ีมีนกัท่องเท่ียวและนกัชอ้ปตวัจริงนิยมมาซานฟรานซิสโก 
Union Square แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้แบรนดด์งัจากทัว่ทุกมุมโลก และ
สินคา้ของ USA หา้ง สรรพสินคา้ Macy’s สวรรคข์องนกัชอ้ปท่ีไม่ควร
พลาด หรือท่านสามารถเลือกใชบ้ริการของ Cable Cars ท่ีเปิดใหบ้ริการมา
นานนบัร้อยปี เท่ียวชมเมือง บนเส้นทาง California Street ผา่นเขตการเงิน 
ไชน่าทาวน์ และ Nob Hill ส่วนเส้นทางสาย Powell-Mason และ Powell-
Hyde จบเส้นทางใกลก้บั Fisherman’s Wharf ไดต้ามอธัยาศยั 

 
 

 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม Hilton Union Square หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั / **ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จดัโรงแรมใกลเ้คียงในกรณีติดงาน Fair** 
 

www.hiltonunionsquare.com 
 

วนัที ่7 
2 ม.ค. 61 

เทีย่วซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต - ล่องเรือชมอ่าว - ฟิชเชอร์แมน
วาร์ฟ – บินกลบัฮ่องกง  

องัคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเท่ียวชมนครซานฟรานซิสโก เมืองน้ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 

“เมืองวฒันธรรมผสมผสาน” เพราะแต่ละยา่นจะมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 
แต่รวมเป็นหน่ึงเดียวกนัไดอ้ยา่งลงตวั น าท่านชม Golden Gate Bridge 
สะพานสีแดงทอดตวัขา้มอ่าวท่ีถูกถ่ายรูปมากท่ีสุดในโลก จนกลายเป็น
สัญลกัษณ์ของสหรัฐอเมริกา ใตส้ะพานคือ “ฟอร์ต พอยต”์ (Fort Point) ซ่ึง
เป็นป้อมปราการเก่าแก่ของซานฟรานซิสโก ข้ึนชมววิเมืองแบบพาโนรามา
บนยอดเขาทวนิพีค ผา่นยา่นเดอะคาสโตร เป็นท่ีรู้จกักนัวา่ “Gay Capital of 
the World” ถา้อยากสัมผสัไลฟ์สไตลข์องพวกเขาเหล่าน้ีไดท่ี้น่ี ไปชม 
Lombard Street เป็นถนนท่ีชนัและคดเค้ียวท่ีสุดในโลก 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย น าคณะล่องเรือชม “อ่าวซานฟรานซิสโก” ซ่ึงถือวา่เป็นโปรแกรมท่องเท่ียว

ท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดในการเยือนเมืองน้ี เรือแล่นผา่นสะพาน
โกลเดน้เกต และสะพานโอค๊แลนด ์เบยบ์ริดจ ์และเกาะอลัคาทราซ Alcatraz 
Island หรืออีกช่ือหน่ึงวา่ ‘The Rock’ เป็นเกาะเล็กๆท่ีตั้งอยู ่ 2.4 กิโลเมตร
จากฝ่ังซานฟรานซิสโก เคยใชเ้ป็นท่ีคุมขงันกัโทษในปี ค.ศ. 1868-1963 แต่
ปัจจุบนัเปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใหค้นเขา้ชม จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ดิน
เล่นยา่น Fisherman’s Wharf และ Pier 39 แหล่ง shopping, ร้านอาหาร, ร้าน 
Chocolate Ghirardelli Square, Boudin ร้านเบเกอร่ีเก่าแก่ใหบ้ริการมาตั้งแต่
ปี 1849 ตน้ต ารับ clam chowder ท่ี served มาในถว้ยขนมปัง sourdough ท่ี
ข้ึนช่ือของ San Francisco และนอกจากน้ีท่ีน่ียงัเป็นแหล่งของ Dungeness 
crab เมนูพิเศษท่ีคุณไม่ควรพลาด 

 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 

http://www.montecarlo.com/
http://www.hiltonunionsquare.com/
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21.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
 

 

วนัที ่8 
3 ม.ค. 61 

ซานฟารนซิสโก - ฮ่องกง - บินกลบักรุงเทพฯ  พุธ 

00.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก บินสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี 
CX873 

 

 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล** 
 **อยูใ่นระหวา่งท าการบินกลบัสู่ประเทศไทย แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีฮ่องกง**  

 
วนัที ่9 
4 ม.ค. 61  

ฮ่องกง - เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ พฤหัสบดี 

06.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน  
08.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX705 
10.05 น. ถึงกรุงเทพฯ 

(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง  
เน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น  

จะส่งใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านั้น) 
 

ก าหนดวนัเดินทาง 
PERIOD Tour Fare 

ADL 
CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-8 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

27 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค.61  124,000 112,000 100,000 21,000 -25,000.- 
-19,000.- 

18-26 กมุภาพนัธ์ 2561 128,000 - - - - 
11-19 มนีาคม 2561 113,000 - - - - 
08-16  เมษายน 2561  117,000 - - - - 
29 เม.ย. – 07 พ.ค. 2561 115,000 - - - - 
**(หมายเหตุ ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา และตั๋วสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund, Non Endorse) ** 
 
ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2560   

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน USA ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุในโปรแกรม 
15-19 ท่าน ใชร้ถปรับอากาศขนาด 25 ท่ีนัง่ 
20-35 ท่าน ใชร้ถปรับอากาศขนาด 45 ท่ีนัง่ 

 ค่าบตัรเขา้ Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon National Park, Sky Walk, ค่าล่องเรือชมอ่าว
ซานฟรานซิสโก  

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 
ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทนและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้อง Triple Room ใหบ้ริการ, และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดั
ประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ใน USA ตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษทั เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุม้ครองการสูญเสียชีวติ/อวยัวะจากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 
75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งน้ี
ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
-หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้
ของสัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์าม
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เอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร์ 
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัช้ินละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความ

ดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าธรรมเนียมการสมคัรวซ่ีาชัว่คราว (ท่านละ 190 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 

 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent 

ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได ้ ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำง
หน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณา
ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั 

พดูจาหยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบุอยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร่้วมเดินทางบงัคบัให้หวัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรม
ท่องเท่ียวได ้  
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การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 40 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดย

สามารถยืน่ขอวซ่ีาไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิ่มคือค่าวซ่ีา และค่าเปล่ียนช่ือ
ตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณา
อนุมติัวซ่ีา ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ใน
กรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอแนะน าใหท้่าน
ยืน่ขอวซ่ีาแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกวา่การยืน่ขอวซ่ีาแบบกรุ๊ป 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่
สามารถรับผดิชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, 
ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะไดรั้บจากการซ้ือประกนั
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษทั เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) ท่ี
ระบุความรับผิดชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านั้น ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด และทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการ
เขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่
คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 
 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่

เสียค่าใชจ่้าย  
 

ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดอ้อกตัว๋
เคร่ืองบินไปเรียบร้อยแลว้ ทางสายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถ REFUND เงินไดทุ้กกรณี ยกเวน้ 
การเสียชีวติเท่านั้น   
ทั้งน้ีเง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบิน เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเท่านั้น ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเง่ือนไขได ้
 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้แต่กรณีท่ี

บินเป็นตัว๋เด่ียว หรือชั้นธุรกิจสามารถสะสมไมลเ์ฉพาะของสายการบินไดคื้อ Asia Miles เท่านั้น ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น **กรณีน้ี ตัว๋สะสมไมลไ์ม่ได ้
Non Refund, Non Endorse** 
 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มันเช้ือเพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี  1 กนัยายน 2560 การเปล่ียนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัท่ีออกตัว๋ 
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โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง / ส าหรับผูพ้กั 3 ท่าน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ)  

 ห้องพกัแบบ Single คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ท่าน 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 

ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละ
โรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด
กะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง
อาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่าย
เพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมได ้

  
สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  โปรแกรมทวัร์รวมค่าเขา้ชมถูกระบุไวใ้นคอลมัน์ “อตัราน้ีรวม” หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ี

สถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะคืนเงิน Entrance Fee 
ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้นๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้
แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชม
สถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระเขา้ชมและ 
Reservation Fee ไปเรียบร้อยแลว้แลว้    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่
สามารถใหบ้ริการในการยกกระเป๋าข้ึนลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้2 USD / ใบ / คร้ัง 

 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ 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 าหนดให้
ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ
ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะ
การเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผูโ้ดยสาร ซ่ึงความรับผิดชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. 
Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 
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การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในอเมริกา มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพ
ของคนส่วนรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็น

พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 
4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

เอกสารในการยืน่วซ่ีาประเทศสหรัฐอเมริกา 
วซ่ีาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้จะถูกส่งคืนผูส้มคัรทางไปรษณียภ์ายใน 3-4 วนัท าการ 

ระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซ่ึงระยะเวลาการออกวซ่ีาจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละกรณี  
เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัของผูส้มคัรแต่ละคนและขอ้ก าหนดเฉพาะอ่ืนๆ 

ตั้งแต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวซ่ีาช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ที ่http://www.ustraveldocs.com/th 
ขั้นตอนใหม่ส าหรับการสมัครวซ่ีาช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa)  
 เขา้ไปท่ีเวบ็ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบญัชีผูใ้ช ้เลือกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซ่าประเภท

นั้นๆ ซ่ึงจะไดแ้บบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารท่ีมีรายละเอียดตามท่ีท่านกรอก ให้พิมพแ์บบฟอร์มใบฝากเงินธนาคาร
นั้นออกมา    

 น าใบฝากเงินธนาคารท่ีไดม้าไปยงัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ณ สาขาตามท่ีก าหนดไวเ้พื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสมคัรวซ่ีา  
 กรอกแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตท่ี https://ceac.state.gov/genniv/ 
 ก าหนดนดัหมายวนัสัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัท์ผ่านศูนยบ์ริการท่ี 02-

105-4110  
 ในการก าหนดนดัวนัสัมภาษณ์ ใหแ้จง้ท่ีอยูส่ าหรับการจดัส่งเอกสารดว้ย หากค าร้องขอวซ่ีาของท่านไดรั้บอนุมติั ทาง

เราจะจดัส่งวซ่ีาของท่านไปยงัท่ีอยูต่ามท่านระบุจะไปรับหรือใหจ้ดัส่ง 
 กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขั้นตอนการขอวซ่ีาน้ีไดท่ี้ www.ustraveldocs.com/th  

กรุณาปฏิบติัตามค าแนะน าอยา่งเคร่งครัด มิเช่นน้ันการสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณ์วีซ่าใน
วนัทีนั่ดไว้ ท่านควรขอวซ่ีาล่วงหนา้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เน่ืองจากการรอนดัสัมภาษณ์วซ่ีาและกระบวนการออกวซ่ีา
อาจใชเ้วลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีผูค้นนิยมเดินทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทูตฯ ขอแนะน าให้ผูเ้ดินทางสมคัรวีซ่าล่วงหนา้ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และโปรดหลีกเล่ียง
การวางแผนการเดินทางทีไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดจ้นกวา่จะไดรั้บวซ่ีาในหนงัสือเดินทางของตน 

 

หมายเหตุพิเศษส าหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลึกไวว้่า เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงท่ีแผนก
กงสุลมีงานมากท่ีสุด ดงันั้น ผูส้มคัรวีซ่าอาจประสบความยากล าบากในการจองวนัสัมภาษณ์วีซ่าในเดือนเหล่าน้ี นกัเรียน
ตอ้งวางแผนล่วงหนา้เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเดินทางมาท่ีสถานทูตฯ หลายคร้ัง ผูส้มคัรวซ่ีานกัเรียนควรสมคัรวซ่ีาล่วงหนา้ แต่ไม่
ควรสมคัรเกิน 120 วนั ก่อนวนัเปิดเรียน ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมกรุณาอ่าน ฉนัจะสามารถสมคัรวซ่ีาไดเ้ม่ือใด 
ผู้ถือบัตรเดินทางส าหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมคัรวีซ่าชั่วคราวโดยไม่ตอ้งนัดวนัสัมภาษณ์ล่วงหน้าได้ในช่วงเช้า 

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


ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 11 จาก 13 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ระหว่างเวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเวน้วนัหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ) ผูส้มคัรไม่ต้องส่งอีเมล์มาล่วงหน้าเพื่อนัด
สัมภาษณ์ โดยคู่สมรสและลูกผูเ้ยาวข์องผูถื้อบตัรเดินทางส าหรับนักธุรกิจเอเปคสามารถเขา้รับการสัมภาษณ์พร้อมกบั
ผูส้มคัรหลักได้โดยไม่ต้องนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผูส้มคัรทุกคนต้องมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกับการสมัครวีซ่าทั้ งหมด และต้องน าใบเสร็จแสดงการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า และหน้ายืนยนัของ
แบบฟอร์ม DS-160 มาดว้ย เพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากการสมคัรวซ่ีาผา่นช่องทางผูถื้อบตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจเอเปคได ้

 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับวนันัดสัมภาษณ์ 
 กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆใหเ้รียบร้อยและพร้อมยืน่ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีสถานทูต 
 น าหนงัสือเดินทาง หนา้ยืนยนัแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมสมคัรวีซ่าจากไปรษณียไ์ทย และรูป

ถ่ายจ านวน 1 ใบซ่ึงถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 ท่านสามารถน าโทรศพัท์มือถือมาได้ 1 เคร่ือง สถานเอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้น าคอมพิวเตอร์

กระเป๋าห้ิว หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเขา้มาในสถานทูตฯ กรุณาหยบิโทรศพัทมื์อถือและปิดเคร่ืองก่อนเขา้ตวัอาคาร
เพื่อฝากไวก้บัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

 

ข้อก าหนดเกีย่วกบัรูปถ่าย 
ผูส้มคัรวีซ่าสหรัฐฯ จะต้องอพัโหลดรูปถ่ายดิจิทลัลงในแบบฟอร์มการสมคัรวีซ่า DS-160 โดยรูปถ่ายจะตอ้งตรงตาม
ขอ้ก าหนด มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถด าเนินกระบวนการสมคัรต่อไปได ้โดยรูปถ่ายจะตอ้งมีคุณสมบติัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2. ตอ้งมีพื้นหลงัสีขาว 
3. ตอ้งถ่ายหนา้เตม็ โดยหนัหนา้เขา้กลอ้ง 
4. ต้องอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 

1200x1200 พิกเซล 
5. ขนาดของไฟลจ์ะตอ้งนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 240 กิโลไบท ์
6. จะตอ้งไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทลั 

ส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัองคป์ระกอบรูป ท่านสามารถอ่านขอ้ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปถ่ายไดท่ี้ล้ิงคน้ี์ หากรูป
ของท่านไม่ตอ้งตามขอ้ก าหนดดา้นองค์ประกอบเราอาจไม่สามารถด าเนินการเก่ียวกบัการสมคัรวีซ่าของท่านได้ เราขอ
แนะน าใหผู้ส้มคัรน ารูปถ่ายดิจิทลัท่ีพิมพอ์อกมาแลว้มาในวนัสัมภาษณ์วซ่ีาดว้ย 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการสมัครวซ่ีา:  
เจา้หน้าท่ีกงสุลจะพิจารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกนัไดว้่าผูส้มคัรจะไดรั้บอนุมติั (หรือถูก
ปฏิเสธวีซ่า) เน่ืองจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกนั ส่ิงท่ีสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ท่ีหนักแน่นในกรณีหน่ึงอาจใช้
ไม่ไดก้บัอีกกรณีหน่ึง เน่ืองจากกระบวนการสมคัรวีซ่าชัว่คราวมิไดเ้ป็นกระบวนการท่ีใชเ้อกสารเป็นหลกั ผูส้มคัรวีซ่าตอ้ง
สามารถแสดงความผกูพนัต่อประเทศของตนโดยการแจง้ให้เจา้หน้าท่ีกงสุลทราบ ผูส้มคัรวีซ่านกัเรียน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
แลกเปล่ียน และผูส้มคัรวีซ่าประเภทท างานจ าเป็นตอ้งมีเอกสารสนบัสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะน าให้ผูส้มคัรทุกท่านน า

http://thai.bangkok.usembassy.gov/holidays.html
http://travel.state.gov/visa/frvi/frvi_3882.html
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หนงัสือเดินทางเล่มเดิมของตนมาดว้ย และผูป้กครองของผูส้มคัรวซ่ีาท่ีเป็นผูเ้ยาวค์วรน าสูติบตัรของบุตรมาดว้ย 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอยีดต่างๆของเอกสารที่ควรน าติดไปในวนัสมัครวซ่ีาเพิม่เติมจากทีท่างสถานฑูตก าหนด 
ดังรายละเอยีดดังนี้ 
 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่า 

อเมริกา, แคนาดา, วซ่ีาอ่ืนๆในกลุ่มประเทศเชงเกน้ หรือประเทศอ่ืน ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติั
วซ่ีา 

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

 หนังสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไป
ท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  
เดือน พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน
เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือ
รับรองค่าใชจ่้ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 
แลว้ ทางบริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของ
ท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายุต  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, 

มารดา จะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือ
เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

 

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวซ่ีา 

ข้อมูลติดต่อ 
แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 95 ถนนวทิย ุกรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ศูนย์ข้อมูลวซ่ีา 
เวลาท าการ: วนัจนัทร์ถึงศุกร์ 8:00 - 20:00 (ยกเวน้วนัหยดุ) 
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา) 
อเีมล์: support-thailand@ustraveldocs.com 

 
กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย 
รายการส่ิงของท่ีไม่ใหน้ าเขา้มาภายในสถานทูต และระเบียบในการเขา้สู่สถานทูต 

 
ผูติ้ดต่อสถานทูตฯทุกท่านตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขั้นตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทูตฯ ท่าน
สามารถฝากโทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง ไวก้บัเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีหน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนกังานรักษา
ความปลอดภยัจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึนกบัโทรศพัท์มือถือของท่านในขณะท่ี
ฝากไวก้บัพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทูตฯตามท่ีนดัหมายไว ้หากน าส่ิงของดงัต่อไปน้ีมา
ดว้ย 

 อุปกรณ์บรรจุแบตเตอร่ีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอาร่ีแบบดิจิตอล วิทยติุดตาม
ตวั กลอ้งถ่ายรูป ตลบัเทป แถบบนัทึกวิดิทศัน์  ซีดีรอม เคร่ืองเล่มเอ็มพีสาม แผน่ดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว หรือ
เคร่ืองเล่นเพลงขนาดพกพา 

 กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ 
 กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเส้ือผา้ ผูส้มคัร

ขอวซ่ีาสามารถน าเอกสารท่ีใชใ้นการขอวซ่ีาใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านั้น 
 อาหาร (มีร้านกาแฟและของวา่งจ าหน่ายภายในสถานทูตฯ) 
 ซองหรือพสัดุท่ีปิดผนึก 
 บุหร่ี ซิการ์ กล่องไมขี้ด ไฟแช็ค 
 วตัถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 
 อาวธุหรือวตัถุใดๆท่ีมีสารประกอบระเบิด 

รายการส่ิงของท่ีไม่ให้น าเขา้มาภายในสถานทูตฯไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่พียงแค่รายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เท่านั้น ส่ิงของประเภทอ่ืน
อาจไม่ไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้มาภายในสถานทูตฯดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวจิารณญาณของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
นอกจากโทรศพัทมื์อถือ 1 เคร่ือง สถานทูตฯไม่รับฝากส่ิงของตอ้งหา้มท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่านตอ้งฝากเก็บส่ิงของดงักล่าวไว้
ท่ีอ่ืนก่อนมาติดต่อสถานทูตฯ 

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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