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12.30 น.
บําย
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วันที่ 2
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ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส (อเมริกาตะวันตก) - อนาไฮม์
พร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธํย์
แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูํสนามบินฮํองกง โดยเที่ยวบินที่ CX616
ถึงสนามบินเชคแลปก๏อก ฮํองกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูํเมืองลอสแองเจลิส ประทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ CX884
**บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**
ถึงสนามบินลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือรู๎จักในชื่อ แอล เอ (LA) ตั้งอยูํใน
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ติดมหาสมุทรแปซิฟิก เป็น
เมื อ งใหญํที่ มีป ระชากรมากที่ สุด อัน ดับ 2 ในสหรัฐ อเมริ กา และเป็ นหนึ่ง ใน
ศูนย์กลางทางด๎านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ผํานการตรวจคนเข๎า
เมืองและศุลกากร (เวลาที่กรุงเทพจะเร็วกวํา ลอสแองเจลิส 14 ชั่วโมง) รถปรับ
อากาศนําทํานเดินทางสูํเขตอนาไฮม์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข๎าสูํที่พัก พักผํอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน
(พัก 3 คืน)
ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท - อนาไฮม์
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
รถ Hotel Shuttle นําคณะสูํดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท สวนสนุกของวอลซ์ ดิสนีย์(Walt
E. Disney) แหํงแรกที่ต๎องการให๎ครอบครัวได๎สนุกสนานรํวมกัน เปิดให๎บริการ
ตั้งแตํวันที่ 17 กรกฎาคม 1955 ในรูปแบบของ “ดินแดนแหํงเทพนิยายในฝัน ”
บนเนื้ อ ที่ ก วํา 400 ไรํ สวนสนุก แหํง นี้ยั งคงครองความนิ ยมเป็น อัน ดั บ 1 ใน
ทั้งหมด 5 แหํงทั่วโลก ตั๋ว one day pass ที่จะทําให๎ทํานสนุกสนานไปอยํางไมํรู๎
เบื่อภายในธีมปาร์คที่แบํงออกเป็น 5 สํวน คือ
Main Street USA ถนนสายหลักของเมืองในศตวรรษกํอน จําลองสถานที่ในวัย
เด็กที่เขาอาศัยอยูํในมิสซูรี่ ความสุขในวัยเยาว์ของวอล์ซ ถูกถํายทอดออก มา
ตลอดเส๎นทางของถนนสายหลักแหํงนี้
1. Adventureland ต๎นแบบแหํงความแปลกในดินแดนอันไกลโพ๎นของโลก ป่า
ในจินตนาการของวอล์ซผสมผสานกับเอเชีย และอัฟริกา และไมํควรกับ
เครื่องเลํน Indiana Jones™ Adventure / Pirates of the Caribbean
2. Frontierland ย๎อ นเรื่องราวการบุกเบิกดินแดนอเมริกา วอลซ์ ภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งเป็นรูปเป็นรํางขึ้นมาได๎จากพลังแหํงการบุก เบิก
ของบรรพบุรุษ การผจญภัยที่ ไ ด๎อ อกแบบขึ้น นี้จะทําให๎คุณ รู๎สึกมีชีวิตชีวา
Big Thunder Mountain Railroad
3. Critter Country โดดเดํนด๎วยเครื่องเลํน Splash Mountain / Haunted
Mansion
4. Fantasyland สีสันและบรรยากาศของความครัวที่แสนอบอุํน ในเมืองที่มีแตํ
โลกแหํงความสวยงาม "it's a small world" / Mickey's House and Meet
Mickey
5. Tomorrowland ดินแดนในจินตนาการ โลกแหํงอนาคตที่วอล์ซผสมผสานให๎
กลมกลืนกับมนุษยชาติ ชมความล้ํายุคของเทคโนโลยี Captain EO / Space
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Mountain / Star Tours - The Adventures Continue
**เพื่อไมํเป็นการรบกวนเวลาอันมีคําของทําน จึงไมํมีบริการอาหารกลางวัน**
รถ Hotel Shuttle รอรับทํานแล๎วเดินทางสูํภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน
(พัก 3 คืน)
เที่ยวลอสแองเจลิส - เบเวอรี่ฮิลล์ - ไชนีสเธียร์เตอร์ - ยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอ
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
นําทํานเที่ยวชมนครลอสแองเจลีส หรือเรียกสั้นๆวํา “แอลเอ” ได๎ชื่อวําเป็นเมืองที่
มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก ภูมิประเทศที่มีภูเขาล๎อม รอบตลอด
แนวชายฝั่ง ทําให๎อากาศอบอุํนสบาย มีแหลํงทํองเที่ยวระดับโลกหลายแหํง และ
ยังเป็นปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ รูท 66 (Route 66) ทีมบาสเก็ต
บอลชื่อดัง เลเกอร์ (L.A. Lakers), มหาวิทยาลัย University of California, Los
Angles (UCLA) มุํงหน๎าสูํฮอลลีวูด ยํานซันเซ็ตบูเลอวาร์ด และเบลแอร์ ยํานที่
พักอาศัยราคาแพงของเหลําดาราดัง ถนนช๎อ ปปิ้งไฮโซเขตโรดีไอไดร์ฟ ที่คุณ
อาจได๎กระทบไหลํดาราดัง ยํานเบเวอรี่ ฮิลล์ส (Beverly Hills) ไลฟ์สไตลล์ของ
สั ง คมชั้ น สู ง ถนนฮอลลี วู ด (Hollywood) สถานที่ อั น มี ชื่ อ เสี ย งทางด๎ า น
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ชมฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม ที่ดาราดังแหํงฮอลลีวูด
ได๎ประทับรอยมือและรอยเท๎าไว๎ตามท๎องถนนแหํงนี้ และด๎านหน๎าของไชนีสเธียร์
เตอร์ ชมโกดักเธียร์เตอร์ สถานที่จัดการประกาศรางวัลออสการ์ทุกปี เข๎าสูํยําน
แอลเอดาวน์ทาวน์ ผํานชมมิวสิค เซ็นเตอร์ สถานที่ ๆ จะถูกนํามาใช๎จัดงาน
ศิลปะ บันเทิงตําง ๆ ในแตํละปีมีผู๎เข๎าชมมากกวํา 2 ล๎านคน ผํานชุมชนไชนํา
ทาวน์ เป็นฉากในหนังดังหลายเรื่อง เชํน Rush Hour, Lethal Weapon 4 ถนน
Olvera ซึ่งงเป็นยํานประวัติศาสตร์ของแอลเอ และชื่อเมืองนี้ก็ได๎ชื่อมาจากโบสถ์
เกําแกํในยํานนี้ The Cathedral of Our Lady of The Angels แถบนี้มี
ร๎านอาหารเม็กซิกันดี ๆ หลายร๎านรวมทั้งร๎านเค๎าร๎านเล็ก ๆ มากมายอีกด๎วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข๎าสูํยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studios) สถานที่จําลองฉากหนัง
และบางเรื่องที่ใช๎ถํายทําจริงตําง ๆ มากมาย ที่เมื่อเข๎าไปสัมผัสแล๎วคุณจะรู๎สึก
วํา ได๎รํวมอยูํในฉากเดียวกับเหลําบรรดาซุปเปอร์สตาร์ดังจากฮอลลีวูด
Studio Tour ไมํควรพลาดกับการชมเบื้องหลังการถํายทําภาพยนตร์ชื่อดัง บน
เนื้อ ที่กวํา 10 ไรํใน 13 โซนเชํน King Kong 360 3-D แตํละโซนได๎รับการ
ออกแบบโดยผู๎กํากับชื่อดัง สตีเฟ่น สปีลเบอร์ก นอกจากนี้ยังมีโซนเครื่องเลํนที่
เร๎าใจรอคุณไปสัมผัสอาทิ Transformers™: The Ride-3D / Revenge of the
Mummy℠ – The Ride / Shrek 4-D™ / Jurassic Park® - The Ride /
WaterWorld® ที่จะสร๎างความประทับใจให๎กับทําน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน
(พัก 3 คืน)
อนาไฮม์ - บาร์สโตว์ - ลาสเวกัส - พรีเมียมเอ๊าท์เล็ท ลาสเวกัส
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูํเมือ งลาสเวกัส (รัฐเนวาด๎า) ระหวํางเส๎นทางผํานเมืองบาร์สโตว์
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(Barstow) ในเขตปกครองซานเบอร์นาร์ดิโน (San Bernardino County) ซึ่งอยูํ
หํางจากแอลเอประมาณ 130 ไมล์ หรือใช๎เวลาประมาณ 2-2 ½ ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางตํ อ ผํานเมือ งเบเคอร์ (Baker) ซึ่งเป็ นประตูสูํห มูํบ๎านแหํง ความตาย
(Death Valley) ในเขตอุทยานทะเลทรายโมฮาวี และที่เมืองเบเคอร์นี้เอง จะมี
เครื่อ งวัดอุณหภูมิ (Thermometer) ที่ใหญํที่สุดในโลกติดตั้งอยูํ เป็นที่ร ะลึกถึง
อุณหภูมิสูงสุดที่ 134 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 56.67 องศาเซลเซียส ซึ่งเคยวัดได๎ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่หมูํบ๎านแหํงความตายเมื่อ ค.ศ. 1913 จนเข๎าสูํลาสเวกัส
นครที่ไมํเคยหลับ นําคณะไปช๎อปปิ้งที่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS ที่มี
ร๎านค๎าสินค๎าชั้นนําของอเมริกากวํา 150 ร๎านค๎าให๎ทํานได๎เลือกซื้อหาอยํางจุใจ

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม MONTE CARLO RESORT AND CASINO หรือเทียบเทําในระดับ
เดียวกัน (พัก 2 คืน)
ทํอ งราตรี ลาสเวกั ส Strip เขตยํานใจกลางเมือ งแหลํงรวมความบั นเทิงและ
คาสิโน แสงสีเสียงของยามค่ําคืนบํงบอกถึงการเริ่มต๎นแหํงวัน ณ เมืองนี้ บนถนน
เส๎นนี้มีความบันเทิงมากมายหลายสิ่งให๎ทํานได๎ชม อาทิ น้ําพุเต๎นรํา หน๎าโรงแรม
เบลลาจิโอ, บรรยากาศของเวนิส เมือ งโรแมนติก ของโรงแรมเวเนเชียน, โชว์
ภูเขาไฟระเบิด ที่โรงแรมมิราจ ให๎ทํานได๎เพลิดเพลินตลอดค่ําคืน
ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) - สกายวอล์ค เขื่อนฮูเวอร์
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
นําทํานเดินทางโดยรถโค๎ ชสูํอุทยานแหํงชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) ที่
เปิดรับนักทํองเที่ยวตลอดทั้งปี เสนํห์ดึงดูดผู๎ที่หลงใหลในการผจญภัย หุบผาของ
แกรนด์แคนยอนทอดตัวสูํเบื้องลํางกวํา 2,000 เมตรเหนือ แมํน้ําโคโลราโด เข๎าสูํ
Visitor Centre ของชาวอินเดียแดงเผํา วอลเออไพ (Hualapai) ชนพื้นเมืองที่
อาศัยอยูํในเขตนี้มานานนับศตวรรษ การเยี่ยมชมสถานที่ตําง ๆ ในเขตเวสต์ริม
อยูํในการบริหารจัดการโดยศูนย์บริการนักทํองเที่ยววอลเออไพ โดยจัดบริการรถ
รับ-สํงแบบ hop on hop off โดยทํานสามารถชมวิวทิวทัศน์ของหุบผาแกรนด์
แคนยอนได๎จากจุดชมวิว Eagle Point, Guano Point และ Hualapai Ranch ที่
จําลองถึงบ๎านเรือนและความเป็นอยูํในยุคอดีต ไฮไลท์ของการชมแกรนด์แคน
ยอนคือ การเดินบน ‚สกายวอล์ก‛ (Skywalk) สิ่ง กํอสร๎างที่มนุษย์สร๎างขึ้นได๎
อยํ า งนํ า ทึ่ ง ทางเดิ น กระจกรู ป รํ า งคล๎ า ยเกื อ กม๎ า ยื่ น ออกมาจากขอบผาไป
ประมาณ 21 เมตร เสมื อ นการเดิน บนอากาศด๎วยระดับความสู งกวํา 1,450
เมตร อีกหนึ่งความประทับใจและประสบการณ์เพียงแหํงเดียวในแกรนด์แคน
ยอนนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบปิคนิก ในเขตอุทยานฯ
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วันที่ 6
07.00 น.

12.00 น.
บําย

18.30 น.
วันที่ 7
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

สมควรแกํเวลานําคณะเดินทางกลับสูํนครลาสเวกัส ระหวํางเส๎นทางแวะชม
ทัศนียภาพเหนือเขื่อนฮูเวอร์ เขื่อนยักษ์คอนกรีตขนาดใหญํกั้นแมํน้ําโคโลราโด
โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอุทกภัย, กักน้ําไว๎ใช๎ในการกสิกรรม, สงวนพันธ์ปลา
และสร๎างกระแสไฟฟ้าด๎วยพลังน้ํา สร๎างเสร็จในปีค.ศ. 1935 ในขณะนั้นเป็น
เขื่อนโครงสร๎างคอนกรีตขนาดที่ใหญํที่สุดในโลก ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ผลิตไฟฟ้า
ใหญํ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 34 ของโลกนอกจากนี้ ผ ลจากการสร๎ า งเขื่ อ น ทํ า ให๎ เ กิ ด
ทะเลสาบฝีมือมนุษย์ คือ ทะเลสาบมี้ด (Lake Mead)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม MONTE CARLO RESORT AND CASINO หรือเทียบเทําในระดับ
เดียวกัน (พัก 2 คืน)
ลาสเวกัส - บินสู่ซานฟรานซิสโก - ช้อปปิ้งย่านยูเนียนสแควร์
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูํสนามบินนครลาสเวกัส
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูํนครซานฟรานซิสโก
ถึงนครซานฟรานซิสโก รอรอรับคณะแล๎วเดินทางสูํภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินเที่ยวชิลล์ๆชมเมือง ซานฟรานซิสโก เป็นเมืองที่ได๎ชื่อวํา ”โรแมนติกซิตี้” เป็น
หนึ่งในสถานที่ทํองเที่ยวอันดับต๎น ๆ ที่มีนักทํองเที่ยวมากที่สุดในโลก นอกจากนี้
ยั ง ได๎ ชื่ อ วํ า เป็ น แหลํ ง ช๎ อ ปปิ้ ง ที่ ดี ที่ สุ ด แหํ ง หนึ่ ง ในโลก จึ ง ไมํ นํ า แปลกใจที่ มี
นักทํองเที่ยวและนักช๎อปตัวจริงนิยมมาซานฟรานซิสโก Union Square แหลํงช๎
อปปิ้ ง ที่ มี สิ น ค๎ า แบรนด์ ดั ง จากทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก และสิ น ค๎ า ของ USA ห๎ า ง
สรรพสินค๎า Macy’s สวรรค์ของนักช๎อปที่ไมํควรพลาด หรือทํานสามารถเลือกใช๎
บริการของ Cable Cars ที่เปิดให๎บริการมานานนับ ร๎อยปี เที่ยวชมเมือง บน
เส๎นทาง California Street ผํานเขตการเงิน ไชนําทาวน์ และ Nob Hill สํวน
เส๎ น ทางสาย Powell-Mason และ Powell-Hyde จบเส๎ น ทางใกล๎ กั บ
Fisherman’s Wharf ได๎ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม FAIRMONT SANFRANCISCO หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน / **
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ จัดโรงแรมใกล๎เคียงในกรณีติดงาน Fair**
เที่ยวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต - ล่องเรือชมอ่าว - ฟิชเชอร์
แมนวาร์ฟ – บินกลับฮ่องกง
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
นําทํานเที่ยวชมนครซานฟรานซิสโก เมืองนี้ไ ด๎รับการขนานนามวําเป็น ‚เมือ ง
วัฒนธรรมผสมผสาน‛ เพราะแตํละยํานจะมีเอกลักษณ์ที่แตกตํางกัน แตํรวมเป็น
หนึ่งเดียวกันได๎อ ยํางลงตัว นําทํานชม Golden Gate Bridge สะพานสีแดง
ทอดตั ว ข๎ า มอํ า วที่ ถู ก ถํ า ยรู ป มากที่ สุ ด ในโลก จนกลายเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
สหรัฐอเมริกา ใต๎สะพานคือ ‚ฟอร์ต พอยต์‛ (Fort Point) ซึ่งเป็นป้อมปราการ
เกําแกํของซานฟรานซิสโก ขึ้นชมวิวเมือ งแบบพาโนรามาบนยอดเขาทวินพีค
ผํานยํานเดอะคาสโตร เป็นที่รู๎จักกันวํา ‚Gay Capital of the World‛ ถ๎าอยาก
สัมผัสไลฟ์สไตล์ของพวกเขาเหลํานี้ได๎ที่นี่ ไปชม Lombard Street เป็นถนนที่ชัน
และคดเคี้ยวที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บําย

19.00 น.
21.30 น.
วันที่ 8
00.50 น.
วันที่ 9
06.10 น.
08.00 น.
10.05 น.

นําคณะลํอ งเรือ ชม “อําวซานฟรานซิสโก” ซึ่งถือ วําเป็น โปรแกรมทํอ งเที่ย วที่
ดึงดูดนักทํองเที่ยวมากที่สุดในการเยือนเมืองนี้ เรือแลํนผํานสะพานโกลเด๎นเกต
และสะพานโอ๏คแลนด์ เบย์บริดจ์ และเกาะอัลคาทราซ Alcatraz Island หรืออีก
ชื่อหนึ่งวํา ‘The Rock’ เป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยูํ 2.4 กิโลเมตรจากฝั่งซานฟรานซิส
โก เคยใช๎เป็นที่คุมขังนักโทษในปี ค.ศ. 1868-1963 แตํปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่
ทํองเที่ยวให๎คนเข๎าชม จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎เดินเลํนยําน Fisherman’s Wharf
และ Pier 39 แหลํง shopping, ร๎านอาหาร, ร๎าน Chocolate Ghirardelli
Square, Boudin ร๎านเบเกอรี่เกําแกํให๎บริการมาตั้งแตํปี 1849 ต๎นตํารับ clam
chowder ที่ served มาในถ๎วยขนมปัง sourdough ที่ขึ้นชื่อของ San Francisco
และนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหลํงของ Dungeness crab เมนูพิเศษที่คุณไมํควร
พลาด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูํสนามบินซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ
ซานฟารนซิสโก - ฮ่องกง - บินกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธํย์ แปซิฟิก บินสูํฮํองกง โดยเที่ยวบินที่ CX873

Chinese
อาทิตย์

**บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**

**อยูํในระหวํางทําการบินกลับสูํประเทศไทย แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮํองกง**
ฮ่องกง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
จันทร์
ถึงทําอากาศยานนานาชาติฮํองกง เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX705
ถึงกรุงเทพฯ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลําวข๎างต๎น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทํองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแตํละวันเดินทางจะไมํเหมือนกัน โปรแกรมทํองเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ๎วน
จะสํงให๎ทําน 7 วัน กํอนการเดินทางเทํานั้น)

PERIOD

Tour Fare
ADL

**8-16 เมษายน 2561**
29 เม.ย. – 7 พ.ค. 2561

กําหนดวันเดินทาง
CHD 4-11
With Bed

CHD 4-8
No Bed

SGL
Supp

128,000

116,000

109,000

20,000

128,000

116,000

109,000

20,000

NO TKT
ADL / CHD

-25,000.-19,000.-22,000.-16,000.-

**(หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า และตั๋วสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund, Non Endorse) **ทําวีซ่า +7,500 บาทต่อท่าน
ค่าทัวร์รวม :
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษี และสํวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
 คํารถโค๎ชมาตรฐาน USA ทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุในโปรแกรม
15-19 ทําน ใช๎รถปรับอากาศขนาด 25 ที่นั่ง
20-35 ทําน ใช๎รถปรับอากาศขนาด 45 ที่นั่ง
 คําบัตรเข๎า Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon National Park, Sky Walk, คําลํองเรือชมอําว
ซานฟรานซิสโก
 คําโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทําในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห๎องแบบ Twin / Double ใน
กรณีที่ทํานจองห๎องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทนและบางโรงแรมอาจจะไมํ
มีห๎อง Triple Room ให๎บริการ, และอาจมีการเปลี่ยนย๎ายเมืองพัก หากวันดังกลําวมีการจัดประชุมนานาชาติ
(Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น
ทัวร์อเมริกา_อเมริกาตะวันตก 9D6N (CX) APR_128,000_ http://www.gustotour.com/tour/zone/10

6

(DSUSA002)

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ
 คําทิปพนักงานขับรถโค๎ช ใน USA ตลอดการเดินทาง
 คําประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ๎มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุมากกวํา 16 ปีน๎อยกวํา 75 ปี ไมํ
เกิน 3,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศไมํเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกัน
สุขภาพที่ไมํได๎เกิดจากโรคประจําตัว
-หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ๎มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลําช๎าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท๎ายใบ
จองทัวร์
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักชิ้นละไมํเกิน 20 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของ
ทํานเองไมํเกิน 7 กิโลกรัม
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%

 คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %
 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 คําดําเนินการพร๎อมคําธรรมเนียมวีซําดังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,800 บาท + คําธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 บาท)
 คําทิปไกด์ท๎องถิ่น และหัวหน๎าทัวร์
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด , คําเครื่อ งดื่ม ในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก
คําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎า นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เชํน หากทํานทานได๎เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากทํานสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLD WIDE VACATION กรุณาติดตํอ Travel Agent ใกล๎บ๎าน
หรือที่ทํานรู๎จักและเชื่อถือได๎ ซึ่งจะดูแลทํานด๎วยขั้นตอนที่งําย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการ
เดินทางของทําน กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3
วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน และกรุณาชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ
ลํวงหน๎า 30 วันกํอนการเดินทาง หากทํานไมํชําระเงินสํวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิก
การเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับลูกค๎าดังตํอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวํางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตํางๆ ในการพยุงตัว
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถ
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิเชํน ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ, ไมํรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร๎างความรําคาญให๎แกํผู๎รํวมคณะ, ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อ นไขระหวํางทัวร์ ที่มีร ะบุอ ยูํชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร์ , ผู๎ที่กํอหวอด ประท๎วง ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์ต๎อ งทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะทํานอื่นหรือโปรแกรมทํองเที่ยวได๎
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 44 - 40 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 39 - 15 วันกํอนการเดินทาง
หัก 50% ของคําทัวร์
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 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 14 - 1 วันกํอนการเดินทาง
หัก 90% ของคําทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคําทัวร์
 หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตํทํานสามารถหาผู๎เดินทางมาแทนได๎ โดยสามารถ
ยื่นขอวีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยนชื่อตั๋วเทํานั้น
และต๎องไมํอยูํในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาอนุมัติ
วีซํา ไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พร๎อ มกันทั้งหมด ให๎ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลําวข๎างต๎น ในกรณีที่ทํานไมํ
แนํใจวําจะได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให๎ทํานยื่นขอวีซําแบบเดี่ยว
ซึ่งจะรู๎ผลเร็วกวําการยื่นขอวีซําแบบกรุ๏ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู๎เดินทาง ต่ํากวํา 20 ทําน โดยที่จ ะแจ๎งให๎ผู๎
เดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทํองเที่ยว รวมทั้งไมํสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การลําช๎าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การกํ อ จลาจล, อุบั ติ เ หตุ ฯลฯ โดยสิ ท ธิป ระโยชน์ ของทํ า นจะได๎ รั บ จากการซื้ อ ประกั นเพิ่ ม เติ ม แบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว๎
ในกรมธรรม์เทํานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทํานไว๎ให๎ได๎มากที่สุด และ
ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอ
ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระมาแล๎ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทําน
จะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู๎
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได๎ออกตั๋วเครื่องบินไป
เรียบร๎อยแล๎ว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไมํสามารถ REFUND เงินได๎ทุกกรณี ยกเว๎น การเสียชีวิตเทํานั้น
ทั้งนี้เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามกําหนดของสายการบินเทํานั้น ทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไป
เปลี่ยนแปลงหรือแก๎ไขเงื่อนไขได๎
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมูํคณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตั๋วกรุ๏ปไมํสามารถสะสมไมล์ได๎ แตํกรณีที่บิน
เป็นตั๋วเดี่ยว หรือชั้นธุรกิจสามารถสะสมไมล์เฉพาะของสายการบินได๎คือ Asia Miles เทํานั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขบางสํวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทํานั้น **กรณีนี้ ตั๋วสะสมไมล์ไมํได๎ Non Refund, Non
Endorse**
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคําธรรมเนียม ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห๎องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห้องพักแบบ Double คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห๎องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผู๎พัก 3 ทําน (ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการวางผังมาตราฐานในแตํละโรงแรมที่แตกตํางกันในแตํละประเทศ)
 ห้องพักแบบ Single คือห๎องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 1 ทําน
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห๎องพักทีม่ ีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1
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ทําน
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin / Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ต๎องการ
 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปจะไมํมีเครือ่ งปรับอากาศเนือ่ งจากอยูํในแถบทีม่ ีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัด และไมํ
มีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกันด๎วย
หากทํานต๎องการความสะดวกสบายและห๎องใหญํกวํา ทํานสามารถจํายเพิ่มเป็นห๎องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็นคําใช๎จํายเพิ่มเติมได๎
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 โปรแกรมทัวร์รวมคําเข๎าชมถูกระบุไว๎ในคอลัมน์ “อัตรานี้รวม” หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่
เข๎าชมนั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎ใน
เอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ แตํหากมีการลําช๎า หรือ
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวํางการเดินทาง เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯ จะ
ไมํมีการคืนเงินใดให๎แกํทําน เนื่องจากได๎ชําระเข๎าชมและ Reservation Fee ไปเรียบร๎อยแล๎วแล๎ว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข๎าชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวันเดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร์ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ทํานจะถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถให๎บริการใน
การยกกระเป๋าขึ้นลงได๎ ทํานสามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 2 USD / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู๎โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํา
กวํามาตรฐานได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อ กําหนดของแตํละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไ มํรับภาระความ
รับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกิน
ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอ กรณีเกิดการสูญ เสีย , สูญ หายของกระเป๋า และสัม ภาระของ
ผู๎โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให๎เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตําง ๆ ในอเมริกา มีการรณรงค์เรื่อ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช , โรงแรม และสถานที่ตําง ๆ จะมี
ข๎อกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคน
สํวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือ เดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎อ งได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4 - 5
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ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซําที่ได๎รับการอนุมัติแล๎วจะถูกสํงคืนผู๎สมัครทางไปรษณีย์ภายใน 3-4 วันทําการ
ระยะเวลาดังกลําวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึ่งระยะเวลาการออกวีซําจะแตกตํางกันไปตามแตํละกรณี
เนื่องจากสถานการณ์ที่แตกตํางกันของผู๎สมัครแตํละคนและข๎อกําหนดเฉพาะอื่นๆ
ตั้งแต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th
ขั้นตอนใหม่สําหรับการสมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
 เข๎าไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสร๎างบัญชีผู๎ใช๎ เลือกประเภทของวีซําและคําธรรมเนียมตามวีซําประเภทนั้น ๆ
ซึ่งจะได๎แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ทํานกรอก ให๎พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนั้นออกมา
 นําใบฝากเงินธนาคารที่ได๎มาไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ สาขาตามที่กําหนดไว๎เพื่อจํายคําธรรมเนียมสมัครวีซํา
 กรอกแบบฟอร์มสมัครวีซํา DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://ceac.state.gov/genniv/
 กําหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศัพท์ผํานศูนย์บริการที่ 02-1054110
 ในการกําหนดนัดวันสัมภาษณ์ ให๎แจ๎งที่อยูํสําหรับการจัดสํงเอกสารด๎วย หากคําร๎องขอวีซําของทํานได๎รับอนุมัติ ทางเราจะ
จัดสํงวีซําของทํานไปยังที่อยูํตามทํานระบุจะไปรับหรือให๎จัดสํง
 กรุณาอํานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซํานี้ได๎ที่ www.ustraveldocs.com/th
กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําอยํางเครํงครัด มิเช่นนั้นการสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณ์วีซ่าใน
วันที่นัดไว้ ทํานควรขอวีซําลํวงหน๎ามากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ เนื่องจากการรอนัดสัมภาษณ์วีซําและกระบวนการออกวี ซําอาจใช๎
เวลานาน โดยเฉพาะในชํวงเวลาที่ผู๎คนนิยมเดินทาง
โปรดทราบ – ทางสถานทูตฯ ขอแนะนําให๎ผู๎เดินทางสมัครวีซําลํวงหน๎าให๎มากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ และโปรดหลีกเลี่ยงการวาง
แผนการเดินทางทีไมํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎จนกวําจะได๎รับวีซําในหนังสือเดินทางของตน
หมายเหตุพิเศษสําหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลึกไว๎วํา เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นชํวงที่แผนกกงสุลมี
งานมากที่สุด ดังนั้น ผู๎สมัครวีซําอาจประสบความยากลําบากในการจองวันสัมภาษณ์วีซําในเดือนเหลํานี้ นักเรียนต๎องวางแผน
ลํวงหน๎าเพื่อจะได๎ไมํต๎องเดินทางมาที่สถานทูตฯ หลายครั้ง ผู๎สมัครวีซํานักเรียนควรสมัครวีซําลํวงหน๎า แตํไมํควรสมัครเกิน 120
วัน กํอนวันเปิดเรียน สําหรับข๎อมูลเพิ่มเติมกรุณาอําน ฉันจะสามารถสมัครวีซําได๎เมื่อใด
ผู้ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมัครวีซําชั่วคราวโดยไมํต๎องนัดวันสัมภาษณ์ลํวงหน๎าได๎ในชํวงเช๎า ระหวําง
เวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเว๎นวันหยุดราชการไทยและสหรั ฐฯ) ผู๎สมัครไมํต๎องสํงอีเมล์มาลํวงหน๎าเพื่อนัดสัมภาษณ์ โดยคูํ
สมรสและลูกผู๎เยาว์ของผู๎ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคสามารถเข๎ารับการสัมภาษณ์พร๎อมกับผู๎สมัครหลักได๎โดยไมํต๎อง
นัดสัมภาษณ์ลํวงหน๎าเชํนกัน อยํางไรก็ตาม ผู๎สมัครทุกคนต๎องมีคุณสมบัติตามข๎อกําหนดเกี่ยวกับการสมัครวีซําทั้งหมด และต๎อง
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นําใบเสร็จแสดงการชําระคําธรรมเนียมการสมัครวีซํา และหน๎ายืนยันของแบบฟอร์ม DS-160 มาด๎วย เพื่อที่จะใช๎ประโยชน์จาก
การสมัครวีซําผํานชํองทางผู๎ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคได๎
ข้อควรปฏิบัติสําหรับวันนัดสัมภาษณ์
 กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารตํางๆให๎เรียบร๎อยและพร๎อมยื่นให๎กับเจ๎าหน๎าที่สถานทูต
 นําหนังสือเดิน ทาง หน๎ายืนยั นแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชํ าระคําธรรมเนียมสมัครวีซํา จากไปรษณีย์ไ ทย และรูปถํา ย
จํานวน 1 ใบซึ่งถํายไมํเกิน 6 เดือน
 ทํานสามารถนําโทรศัพท์มือถือมาได๎ 1 เครื่อง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไมํอนุญาตให๎นําคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว
หรืออุปกรณ์ถํายภาพใดๆเข๎ามาในสถานทูตฯ กรุณ าหยิบโทรศัพท์มือ ถือและปิดเครื่อ งกํอนเข๎าตัวอาคารเพื่อฝากไว๎กับ
เจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย
ข้อกําหนดเกี่ยวกับรูปถ่าย
ผู๎สมัครวีซําสหรัฐฯ จะต๎องอัพโหลดรูปถํายดิจิทัลลงในแบบฟอร์มการสมัครวีซํา DS-160 โดยรูปถํายจะต๎องตรงตามข๎อกําหนด มิ
เชํนนั้นทํานจะไมํสามารถดําเนินกระบวนการสมัครตํอไปได๎ โดยรูปถํายจะต๎องมีคุณสมบัติตํอไปนี้
1. ต๎องถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือน
2. ต๎องมีพื้นหลังสีขาว
3. ต๎องถํายหน๎าเต็ม โดยหันหน๎าเข๎ากล๎อง
4. ต๎องอยูํในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ
1200x1200 พิกเซล
5. ขนาดของไฟล์จะต๎องน๎อยกวําหรือเทํากับ 240 กิโลไบท์
6. จะต๎องไมํถูกปรับแตํงทางดิจิทัล
สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบรูป ทํานสามารถอํานข๎อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปถํายได๎ที่ลิ้งค์นี้ หากรูปของทําน
ไมํต๎องตามข๎อกําหนดด๎านองค์ประกอบเราอาจไมํสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครวีซําของทํานได๎ เราขอแนะนําให๎ผู๎สมัคร
นํารูปถํายดิจิทัลทีพ่ ิมพ์ออกมาแล๎วมาในวันสัมภาษณ์วีซําด๎วย
เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่า:
เจ๎าหน๎าที่กงสุลจะพิจารณาการสมัครเป็นรายกรณี ไมํมีเอกสารใดสามารถประกันได๎วําผู๎สมัครจะได๎รับอนุมัติ (หรือถูกปฏิเสธวีซํา)
เนื่องจากแตํละกรณีมีความแตกตํางกัน สิ่งที่สามารถแสดงถึงความสัมพั นธ์ที่หนักแนํนในกรณีหนึ่งอาจใช๎ไมํได๎กับอีกกรณีหนึ่ง
เนื่องจากกระบวนการสมัครวีซําชั่วคราวมิได๎เป็นกระบวนการที่ใช๎เอกสารเป็นหลัก ผู๎สมัครวีซําต๎องสามารถแสดงความผูกพันตํอ
ประเทศของตนโดยการแจ๎งให๎เจ๎าหน๎าที่กงสุลทราบ ผู๎สมัครวีซํานักเรียน ผู๎เข๎ารํวมโครงการแลกเปลี่ยน และผู๎สมัครวีซําประเภท
ทํางานจําเป็นต๎องมีเอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะนําให๎ผู๎สมัครทุกทํานนําหนังสือเดินทางเลํมเดิมของตนมาด๎วย และ
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ผู๎ปกครองของผู๎สมัครวีซําที่เป็นผู๎เยาว์ควรนําสูติบัตรของบุตรมาด๎วย
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารที่ควรนําติดไปในวันสมัครวีซ่าเพิ่มเติมจากที่ทางสถานฑูต
กําหนด ดังรายละเอียดดังนี้
 พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวีซํา อเมริกา
, แคนาดา, วีซําอื่นๆในกลุํมประเทศเชงเก๎น หรือประเทศอื่น ต๎องนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
 สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยํา /
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 20 ปีบริบูรณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้นโดยระบุตําแหนํง ,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทํองเที่ยว หลังจากนั้น
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนย๎อนหลัง 3 เดือน
 กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค๎า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว๎ไมํเกิน 6 เดือน
พร๎อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย๎อนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย๎อนหลัง 6 เดือน ต๎องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ และ
มีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคําใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํ
ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช๎บัญชีใดบัญ ชีหนึ่งในการยื่นขอวีซํา ต๎องออกหนังสือรับรองคําใช๎จํายใน
ครอบครัวด๎วย ***สถานทูตไมํรับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทําน เป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1-6 แล๎ว
ทางบริษัทจะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการกลับมาทํางานของทําน โดยระบุ
ชื่อผู๎เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต๎องไปยื่นเรื่อ งแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง
 การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะถูก
ปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํ
ทุกครั้ง
 ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอ หากทํานไมํผํานการพิจารณาวีซําไมํวําจะเป็นเหตุผลใด
ก็ตาม ทํานไมํสามารถเรียกร๎องคืนคําวีซําได๎

โปรดทราบ: ระเบียบการเข๎าติดตํอแผนกวีซํา
ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ
ทัวร์อเมริกา_อเมริกาตะวันตก 9D6N (CX) APR_128,000_ http://www.gustotour.com/tour/zone/10

12

(DSUSA002)

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ศูนย์ข้อมูลวีซ่า
เวลาทําการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว๎นวันหยุด)
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา)
อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com
กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย
รายการสิ่งของที่ไมํให๎นําเข๎ามาภายในสถานทูต และระเบียบในการเข๎าสูํสถานทูต

ผู๎ติดตํอสถานทูตฯทุกทํานต๎องได๎รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ทํานสามารถ
ฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว๎กับเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยที่หน๎าประตู แตํสถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะ
ไมํรับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของทํานในขณะที่ฝากไว๎กับพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ทํานไมํสามารถเข๎าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว๎ หากนําสิ่งของดังตํอไปนี้มาด๎วย
 อุปกรณ์บรรจุแ บตเตอรี่ห รืออุ ปกรณ์อิเล็ กทรอนิค ส์ใดๆ เชํ น แท็บเล็ต คอมพิ วเตอร์ ไดอารี่แบบดิจิ ตอล วิทยุ ติดตามตั ว
กล๎องถํายรูป ตลับเทป แถบบันทึกวิดิทัศน์ ซีดีรอม เครื่องเลํมเอ็มพีสาม แผํนดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรือเครื่องเลํน
เพลงขนาดพกพา
 กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญํ
 กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญํ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญํ กระเป๋าใสํเอกสารหรือกระเป๋าเสื้อผ๎า ผู๎สมัครขอวี
ซําสามารถนําเอกสารที่ใช๎ในการขอวีซําใสํถุงหรือกระเป๋าใสเทํานั้น
 อาหาร (มีร๎านกาแฟและของวํางจําหนํายภายในสถานทูตฯ)
 ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก
 บุหรี่ ซิการ์ กลํองไม๎ขีด ไฟแช็ค
 วัตถุมีคมทุกชนิด เชํน กรรไกร มีดพก หรือตะไบ
 อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด
รายการสิ่งของที่ไมํให๎นําเข๎ามาภายในสถานทูตฯไมํได๎จํากัดอยูํเพียงแคํรายการที่กลําวมาข๎างต๎นเทํานั้น สิ่งของประเภทอื่นอาจ
ไมํได๎รับอนุญาตให๎นําเข๎ามาภายในสถานทูตฯด๎วยเชํนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจาก
โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สถานทูตฯไมํรับฝากสิ่งของต๎องห๎ามที่กลําวมาข๎างต๎น ทํานต๎องฝากเก็บสิ่งของดังกลําวไว๎ที่อื่นกํอนมา
ติดตํอสถานทูตฯ

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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