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 ต.ค.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลาสเวกัส ศุกร์ 
07.  น. พร้อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชนั  เคานเ์ตอร์ M สายการบิน Korean Air

เจา้หนา้ทีใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิ   
0.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน โดยเทียวบินที KE 660 

1 .  น. ถึงสนามบินอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้รอเปลยีนเทียวบิน  
.  น. ออกเดินทางสู่เมืองลาสเวกสั ประทศสหรัฐอเมริกา โดยเทียวบินที KE   

 **บินขา้มเส้นแบ่งเขตวนัสากล**  
.  น. คณะเดินทางถึงเมืองลาสเวกสั (รัฐเนวาดา้) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

สัมภาระแลว้ รถโคช้รอรับคณะเพือเดินทางเขา้สู่ทีพกั 
 

.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Chinese  
 พกัโรงแรม Monte Carlo Resort and Casino หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
 ท่องราตรีลาสเวกสั Strip เขตย่านใจกลางเมืองแหล่งรวมความบนัเทิงและคาสิโน 

แสงสีเสียงของยามคาํคืนบ่งบอกถึงการเริมตน้แห่งวนั ณ เมืองนี บนถนนเส้นนีมี
ความบนัเทิงมากมายหลายสิงใหท่้านไดช้ม อาทิ นาํพุเตน้รํา หนา้โรงแรมเบลลาจิ
โอ, บรรยากาศของเวนิส เมืองโรแมนติก ของโรงแรมเวเนเชียน, โชวภู์เขาไฟ
ระเบิด ทีโรงแรมมิราจ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินตลอดคาํคืน  

 ต.ค.  ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) - สกายวอล์ค - เขือนฮู
เวอร์ 

เสาร์ 

.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม buffet  
 นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน (West Rim) ที

เปิดรับนกัท่องเทียวตลอดทงัปี เสน่ห์ดึงดูดผูที้หลงใหลในการผจญภยั หุบผาของ
แกรนดแ์คนยอนทอดตวัสู่เบืองล่างกวา่ ,  เมตรเหนือแม่นาํโคโลราโด เขา้สู่ 
Visitor Centre ของชาวอินเดียแดงเผ่าวอลเออไพ (Hualapai) ชนพืนเมืองทีอาศยั
อยู่ในเขตนีมานานนบัศตวรรษ การเยียมชมสถานทีต่าง ๆ ในเขตเวสตริ์ม อยู่ใน
การบริหารจดัการโดยศูนยบ์ริการนกัท่องเทียววอลเออไพ โดยจดับริการรถรับ-
ส่งแบบ hop on hop off โดยท่านสามารถชมววิทิวทศันข์องหุบผาแกรนดแ์คน
ยอนไดจ้ากจุดชมววิ Eagle Point, Guano Point และ Hualapai Ranch ทีจาํลองถึง
บา้นเรือนและความเป็นอยู่ในยุคอดีต ไฮไลทข์องการชมแกรนดแ์คนยอนคือ การ
เดินบน “สกายวอลก์” (Skywalk) สิง ก่อสร้างทีมนุษยส์ร้างขึนไดอ้ยา่งน่าทึง 
ทางเดินกระจกรูปร่างคลา้ยเกือกมา้ยืนออกมาจากขอบผาไปประมาณ  เมตร 
เสมือนการเดินบนอากาศดว้ยระดบัความสูงกวา่ ,  เมตร อีกหนึงความ
ประทบัใจและประสบการณ์เพียงแห่งเดียวในแกรนดแ์คนยอนนี  

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบปิคนิก ในเขตอุทยานฯ Local  
 สมควรแก่เวลานาํคณะเดินทางกลบัสู่นครลาสเวกสั ระหวา่งเส้นทางแวะชม

ทศันียภาพเหนือเขือนฮูเวอร์ เขือนยกัษค์อนกรีตขนาดใหญก่นัแม่นาํโคโลราโด 
โดยมีจุดประสงคเ์พือป้องกนัอุทกภยั, กกันาํไวใ้ชใ้นการกสิกรรม, สงวนพนัธ์
ปลา และสร้างกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงันาํ  สร้างเสร็จในปีค.ศ.  ในขณะนนั
เป็นเขือนโครงสร้างคอนกรีตขนาดทีใหญ่ทีสุดในโลก ปัจจุบนัเขือนฮูเวอร์ผลิต
ไฟฟ้าใหญ่เป็นอนัดบัที  ของโลกนอกจากนีผลจากการสร้างเขือน ทาํใหเ้กิด
ทะเลสาบฝีมือมนุษย ์คือ ทะเลสาบมีด (Lake Mead)   

.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Thai  
 พกัโรงแรม Monte Carlo Resort and Casino หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

 ต.ค.  ลาสเวกัส - ลาสเวกัส พรีเมียมเอ๊าท์เล็ท - บาร์สโตว์ - อนาไฮม์ อาทิตย์ 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม buffet  
.  น. นาํคณะไปชอ้ปปิงที LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS ทีมีร้านคา้สินคา้ชนั

นาํของอเมริกากวา่  ร้านคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซือหาอย่างจุใจ 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  
บ่าย เดินทางต่อผ่านเมืองเบเคอร์ (Baker) ซึงเป็นประตูสู่หมู่บา้นแห่งความตาย (Death 

Valley) ในเขตอุทยานทะเลทรายโมฮาว ี และทีเมืองเบเคอร์นีเอง จะมีเครืองวดั
อุณหภูมิ (Thermometer) ทีใหญ่ทีสุดในโลกติดตงัอยู่ เป็นทีระลึกถงึอณุหภูมิ
สูงสุดที  องศาฟาเรนไฮต ์ หรือ .  องศาเซลเซียส ซึงเคยวดัไดใ้นประเทศ
สหรัฐอเมริกาทีหมู่บา้นแห่งความตายเมือ ค.ศ.  ระหวา่งเส้นทางผ่านเมือง
บาร์สโตว ์(Barstow) ในเขตปกครองซานเบอร์นาร์ดิโน (San Bernardino County) 
ซึงอยู่ห่างจากแอลเอประมาณ  ไมล ์หรือใชเ้วลาประมาณ -  ½   ชวัโมง จน
เขา้สู่เขตอนาไฮม ์

 

.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Chinese  
 พกัโรงแรม Crowne Plaza Resort Anaheim-Garden Grove หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

 ต.ค.  ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท - อนาไฮม์ จันทร์ 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม buffet  
.  น. รถ Hotel Shuttle นาํคณะสู่ดิสนียแ์ลนด ์รีสอร์ท สวนสนุกของวอลซ์ ดิสนีย(์Walt 

E. Disney) แห่งแรกทีตอ้งการใหค้รอบครัวไดส้นุกสนานร่วมกนั เปิดใหบ้ริการ
ตงัแต่วนัที  กรกฎาคม  ในรูปแบบของ “ดินแดนแห่งเทพนิยายในฝัน” บน
เนือทีกวา่  ไร่ สวนสนุกแห่งนียงัคงครองความนิยมเป็นอนัดบั  ในทงัหมด  
แห่งทวัโลก ตวั one day pass ทีจะทาํใหท่้านสนุกสนานไปอย่างไม่รู้เบือ
ภายในธีมปาร์คทีแบ่งออกเป็น  ส่วน คือ 
Main Street USA ถนนสายหลกัของเมืองในศตวรรษก่อน จาํลองสถานทีในวยั
เดก็ทีเขาอาศยัอยู่ในมิสซูรี ความสุขในวยัเยาวข์องวอลซ์ ถกูถ่ายทอดออก มา
ตลอดเส้นทางของถนนสายหลกัแห่งนี 
1. Adventureland ตน้แบบแห่งความแปลกในดินแดนอนัไกลโพน้ของโลก ป่า

ในจินตนาการของวอลซ์ผสมผสานกบัเอเชีย และอฟัริกา และไม่ควรกบัเครือง
เล่น Indiana Jones™ Adventure / Pirates of the Caribbean 

2. Frontierland ยอ้นเรืองราวการบุกเบิกดินแดนอเมริกา วอลซ์ภาคภูมิใจใน
ประวติัศาสตร์ของชาติ ซึงเป็นรูปเป็นร่างขึนมาไดจ้ากพลงัแห่งการบุกเบิก
ของบรรพบุรุษ การผจญภยัทีไดอ้อกแบบขึนนีจะทาํใหคุ้ณรู้สึกมีชีวติชีวา Big 
Thunder Mountain Railroad  

3. Critter Country  โดดเด่นดว้ยเครืองเล่น Splash Mountain / Haunted Mansion 
4. Fantasyland สีสันและบรรยากาศของความครัวทีแสนอบอุ่น ในเมืองทีมีแต่

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

5. Tomorrowland ดินแดนในจินตนาการ โลกแห่งอนาคตทีวอลซ์ผสมผสานให้
กลมกลืนกบัมนุษยชาติ ชมความลาํยุคของเทคโนโลยCีaptain EO / Space 
Mountain / Star Tours - The Adventures Continue 

 
 

 
 

 
 

 

 **เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าของท่าน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวนั**  
18.00 น. รถ Hotel Shuttle รอรับท่านแลว้เดินทางสู่ภตัตาคาร  

.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Chinese  
 พกัโรงแรม Crowne Plaza Resort Anaheim-Garden Grove หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

 ต.ค.  เทียวลอสแองเจลิส - เบเวอรีฮิลล์ - ไชนีสเธียร์เตอร์ - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ อังคาร 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม buffet  
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.  น. นาํท่านเทียวชมนครลอสแองเจลสี หรือเรียกสนัๆวา่ “แอลเอ” ไดชื้อวา่เป็นเมืองที
มีการปะปนของวฒันธรรมมากทีสุดในโลก ภูมิประเทศทีมีภูเขาลอ้ม รอบตลอด
แนวชายฝัง ทาํใหอ้ากาศอบอุ่นสบาย มีแหลง่ท่องเทียวระดบัโลกหลายแห่ง และ
ยงัเป็นปลายทางของถนนสายประวติัศาสตร์ รูท  (Route ) ทีมบาสเก็ตบอล
ชือดงั เลเกอร์ (L.A. Lakers), มหาวทิยาลยั University of California, Los Angles 
(UCLA) มุ่งหนา้สู่ฮอลลีวดู ย่านซนัเซ็ตบูเลอวาร์ด และเบลแอร์ ย่านทีพกัอาศยั
ราคาแพงของเหลา่ดาราดงั ถนนชอ้ปปิงไฮโซเขตโรดีไอไดร์ฟ  ทีคุณอาจได้
กระทบไหล่ดาราดงั ย่านเบเวอรี ฮิลลส์ (Beverly Hills) ไลฟ์สไตลลข์องสังคม
ชนัสูง ถนนฮอลลีวดู (Hollywood) สถานทีอนัมีชือเสียงทางดา้นอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ ชมฮอลลีวดู วอลก์ ออฟ เฟรม ทีดาราดงัแห่งฮอลลีวดู ไดป้ระทบัรอย
มือและรอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนนแห่งนี และดา้นหนา้ของไชนีสเธียร์เตอร์ ชมโก
ดกัเธียร์เตอร์ สถานทีจดัการประกาศรางวลัออสการ์ทุกปี เขา้สู่ย่านแอลเอดาวน์
ทาวน์ ผ่านชมมิวสิค เซ็นเตอร์ สถานที  ๆ จะถูกนาํมาใชจ้ดังานศิลปะ บนัเทิงต่าง 
ๆ ในแต่ละปีมีผูเ้ขา้ชมมากกวา่  ลา้นคน ผ่านชุมชนไชน่าทาวน์ เป็นฉากในหนงั
ดงัหลายเรือง เช่น Rush Hour, Lethal Weapon  ถนน Olvera ซึงงเป็นยา่น
ประวติัศาสตร์ของแอลเอ และชือเมืองนีกไ็ดชื้อมาจากโบสถเ์ก่าแก่ในย่านนี The 
Cathedral of Our Lady of The Angels แถบนีมีร้านอาหารเมก็ซิกนัดี ๆ หลายร้าน
รวมทงัร้านเคา้ร้านเลก็ ๆ มากมายอกีดว้ย    

 
 
 

 
 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese  
12.00 น. นาํคณะเขา้สู่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studios) สถานทีจาํลองฉากหนงั 

และบางเรืองทีใชถ้า่ยทาํจริงต่าง ๆ มากมาย ทีเมือเขา้ไปสัมผสัแลว้คุณจะรู้สึกวา่ 
ไดร่้วมอยู่ในฉากเดียวกบัเหล่าบรรดาซุปเปอร์สตาร์ดงัจากฮอลลีวดู 
Studio Tour ไม่ควรพลาดกบัการชมเบืองหลงัการถ่ายทาํภาพยนตร์ชือดงั บนเนือ
ทีกวา่  ไร่ใน  โซนเช่น King Kong 360 3-D แต่ละโซนไดรั้บการออกแบบ
โดยผูก้าํกบัชือดงั สตีเฟ่น สปีลเบอร์ก นอกจากนียงัมีโซนเครืองเล่นทีเร้าใจรอคุณ
ไปสัมผสัอาทิ Transformers™: The Ride- D / Revenge of the Mummy℠ – The 
Ride / Shrek -D™ / Jurassic Park® - The Ride / WaterWorld ® ทีจะสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัท่าน 

 

 

 
.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Thai  

 พกัโรงแรม Crowne Plaza Resort Anaheim-Garden Grove หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 

 

21 ต.ค.  ลอสแองเจลิส - บินสู่ซานฟรานซิสโก - ช้อปปิงย่านยูเนียนสแควร์ พุธ 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม buffet  

 ออกเดินทางสู่สนามบินนครลอสแองเจลิส  
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่นครซานฟรานซิสโก  
 ถึงนครซานฟรานซิสโก รอรอรับคณะแลว้เดินทางสู่ภตัตาคาร  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese  
บ่าย เดินเทียวชิลล์ๆ ชมเมือง ซานฟรานซิสโก เป็นเมืองทีไดชื้อวา่ ”โรแมนติกซิตี” 

เป็นหนึงในสถานทีท่องเทียวอนัดบัตน้ ๆ ทีมีนกัท่องเทียวมากทีสุดในโลก 
นอกจากนียงัไดชื้อวา่เป็นแหล่งชอ้ปปิงทีดีทีสุดแห่งหนึงในโลก จึงไม่น่าแปลกใจ
ทีมีนกัท่องเทียวและนกัชอ้ปตวัจริงนิยมมาซานฟรานซิสโก Union Square 
แหล่งชอ้ปปิงทีมีสินคา้แบรนดด์งัจากทวัทุกมุมโลก และสินคา้ของ USA หา้ง 
สรรพสินคา้ Macy’s สวรรคข์องนกัชอ้ปทีไม่ควรพลาด หรือท่านสามารถเลือกใช้  
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บริการของ Cable Cars ทีเปิดใหบ้ริการมานานนบัร้อยปี เทียวชมเมือง บน
เส้นทาง California Street ผ่านเขตการเงิน ไชน่าทาวน์ และ Nob Hill ส่วน
เส้นทางสาย Powell-Mason และ Powell-Hyde จบเส้นทางใกลก้บั Fisherman’s 
Wharf ไดต้ามอธัยาศยั  

.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Thai  
 พกัโรงแรม Parc  Wyndham San Francisco - Union Square หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
 

 ต.ค.  เทียวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต - ล่องเรือชมอ่าว - ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ  พฤหัสบด ี
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม buffet  
.  น. นาํท่านเทียวชมนครซานฟรานซิสโก เมืองนีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “เมือง

วฒันธรรมผสมผสาน” เพราะแต่ละย่านจะมีเอกลกัษณ์ทีแตกต่างกนั แต่รวมเป็น
หนึงเดียวกนัไดอ้ยา่งลงตวั นาํท่านชม Golden Gate Bridge สะพานสีแดงทอดตวั
ขา้มอ่าวทีถูกถ่ายรูปมากทีสุดในโลก จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของสหรัฐอเมริกา ใต้
สะพานคือ “ฟอร์ต พอยต”์ (Fort Point) ซึงเป็นป้อมปราการเก่าแก่ของซานฟราน
ซิสโก ขึนชมววิเมืองแบบพาโนรามาบนยอดเขาทวนิพีค ผ่านย่านเดอะคาสโตร 
เป็นทีรู้จกักนัวา่ “Gay Capital of the World” ถา้อยากสัมผสัไลฟ์สไตลข์องพวก
เขาเหลา่นีไดที้นี ไปชม Lombard Street เป็นถนนทีชนัและคดเคียวทีสุดในโลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  
บ่าย นาํคณะล่องเรือชม “อ่าวซานฟรานซิสโก” ซึงถือว่าเป็นโปรแกรมท่องเทียวที

ดึงดูดนกัท่องเทียวมากทีสุดในการเยือนเมืองนี เรือแล่นผ่านสะพานโกลเดน้เกต 
และสะพานโอค๊แลนด ์เบยบ์ริดจ ์และเกาะอลัคาทราซ Alcatraz Island หรืออีกชือ
หนึงวา่ ‘The Rock’ เป็นเกาะเล็กๆทีตงัอยู่ .  กิโลเมตรจากฝั งซานฟรานซิสโก 
เคยใช้เป็นทีคุมขงันักโทษในปี ค.ศ. -  แต่ปัจจุบนัเปิดเป็นสถานที
ท่องเทียวให้คนเขา้ชม จากนนัอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นย่าน Fisherman’s Wharf 
และ Pier 39 แหล่ง shopping, ร้านอาหาร, ร้าน Chocolate Ghirardelli Square, 
Boudin ร้านเบเกอรีเก่าแก่ให้บริการมาตงัแต่ปี  ตน้ตาํรับ clam chowder ที 
served มาในถว้ยขนมปัง sourdough ทีขึนชือของ San Francisco และนอกจากนี
ทีนียงัเป็นแหล่งของ Dungeness crab เมนูพิเศษทีคุณไม่ควรพลาด 

 

 

.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Thai  
 พกัโรงแรม Parc  Wyndham San Francisco - Union Square หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
 

 ต.ค.  ซานฟรานซิสโก - บินกลับกรุงเทพฯ - อินชอน (เกาหลีใต้) ศุกร์ 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม buffet  

 ออกเดินทางสู่สนามบินซานฟรานซิสโก เพือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
.  น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Korean Air โดยเทียวบินที KE 024  

 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล**  
 **อยู่ในระหวา่งทาํการบินกลบัสู่ประเทศไทย**  

 ต.ค.  อินชอน (เกาหลีใต้) - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เสาร์ 
.  น. ถึงสนามบินอินชอน เพือรอเปลียนเทียวบิน   
.  น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทียวบินที KE 659  
.  น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการนาํเสนอโปรแกรมท่องเทียวซึงอาจมีการเปลียนแปลง เนืองจากการจดัโปรแกรม 

ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท่้าน  วนั ก่อนการเดินทางเท่านนั) 
กําหนดวันเดินทาง 

-  ตุลาคม  
ค่าทัวร์ต่อท่าน :    
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  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ  ท่าน) ท่านละ   
 เดก็อายุ 4-  ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่  ท่าน หรือ  ท่านมีเตียง ท่านละ  
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่  ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
 ในกรณีทีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเดียวเพิม ท่านละ 
 ในกรณีไม่ใชต้วักรุ๊ป หกัค่าตวัผูใ้หญ่ ราคาต่อท่าน 
 ในกรณีไม่ใชต้วักรุ๊ป หกัค่าตวัเดก็ ราคาต่อท่าน 
(หมายเหตุ ราคานีไม่รวมค่าวซ่ีา และตวัสะสมไมลไ์ม่ได ้Non refund, Non endorse)  

115,000.- 
104,000.- 
92,000.- 
18,500.- 

-38,000.- 
-32,000.- 

ค่าทัวร์รวม : 
  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนาํมนัเชือเพลงิ ณ วนัที 2 กรกฎาคม    

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน USA ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุในโปรแกรม 
15-19 ท่าน ใชร้ถปรับอากาศขนาด  ทีนงั 
20-35 ท่าน ใชร้ถปรับอากาศขนาด  ทีนงั 

 ค่าบตัรเขา้ Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon National Park, Sky Walk, ค่าล่องเรือชมอ่าวซานฟ
รานซิสโก  

 ค่าโรงแรมทีพกัระดบั  ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณี
ทีท่านจองหอ้งพกัแบบ  เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, และอาจมีการเปลียนยา้ยเมือง
พกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน  

 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ใน USA ตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุม้ครองการสูญเสียชีวติ/อวยัวะจากอุบติัเหตุ สําหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุมากกวา่  ปีนอ้ยกวา่  ปี ไม่
เกิน 3, ,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน , ,000 บาท ทงันีครอบคลุมถึงประกนั
สุขภาพทีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจาํตวั 

 –หากมีความประสงคจ์ะเพิมความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของ
สัมภาระและเทียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจอง
ทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

 สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋าลอ้ลาก สวยเก๋ใบเลก็ ท่านละ 1 ใบ 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม  % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าธรรมเนียมการสมคัรวซ่ีาชวัคราว (ท่านละ  ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสั งมาในหอ้งพกั ค่าอาหาร

และเครืองดืมทีสั งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีทางบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั INSTYLE TRAVEL กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือทีท่าน

รู้จกัและเชือถือได ้ ซึงจะดูแลท่านดว้ยขนัตอนทีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือเป็นการยืนยนัการเดินทางของ
ท่าน กรุณาจองทวัร์และชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ ,  บาทต่อผูเ้ดินทางหนึงท่าน ภายใน  วนันบัจากวนัทีจอง ซึง
เงินมดัจาํดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลอืล่วงหนา้  วนัก่อนการ
เดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนทีเหลอืตามวนัทีกาํหนด ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงือนไข 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (  เม.ย. -  เม.ย.) / เดือนตุลาคม (  -  ต.ค.) /  
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (  ธ.ค. -  ธ.ค.) 
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  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  วนั  
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั 

คืนเงินมดัจาํทงัหมด 
คืนเงินมดัจาํทงัหมด 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  -  วนั  
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง -  วนั 

หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 
หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั  
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั 

หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 
หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนัก่อนการเดินทาง  
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั 

หกั % ของค่าทวัร์ 
หกั % ของค่าทวัร์ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนัก่อนการเดินทาง  
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  - วนัเดินทาง หรือ NO 

SHOW 

หกั % ของค่าทวัร์ 
หกั %  ของค่าทวัร์ 

  ในกรณีทีวนัเดินทางดงักล่าวเป็นตวัเงือนไข NON-REFUND หกั % ของค่าทวัร์ 
  กรณีแจง้ยกเลิก หลงัจากที ปิดกรุ๊ป เรียบร้อยแลว้  คิดค่าเสียหายตามจริง 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนึง แต่ท่าน

สามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยืนขอวซ่ีาไดท้นัตาม
กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิมคือค่าวซ่ีา และค่าเปลียน
ชือตวัเท่านนั และตอ้งไม่อยู่ในเงือนไขของตวัที NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 

 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวี
ซ่า ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึงการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อม
กนัทงัหมด ใหถ้ือเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจวา่จะ
ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอแนะนาํใหท่้านยนืขอวซ่ีาแบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็ว
กวา่การยืนขอวซ่ีาแบบกรุ๊ป 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตาํกวา่  ท่าน โดยทีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ก่อน  วนั และขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไม่สามารถรับผิดชอบ
จากกรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัดงันี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะไดรั้บจากการซือประกนัเพิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS 
PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ทีระบุความรับผิดชอบไวใ้นกรมธรรม์
เท่านนั ทงันีจะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด และทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้ 

การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย และ 60 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(  เม.ย. -  เม.ย.) 
/ เดือนตุลาคม (  -  ต.ค. / เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (  ธ.ค. -  ธ.ค.) 

ตัวเครืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด 
ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกตวั
เครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั และหากท่านไม่แน่ใจในวนั
เดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ เพือยืนยนัในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํ REFUND ไดห้รือไม่
ก่อนทีท่านจะชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ 
 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน,์ สิงคโปร์แอร์ไลน ์ 
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ขึนอยูก่บัเงือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนนั ๆ ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเท่านนั 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที 2 กรกฎาคม  การเปลยีนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถอืเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิมทีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตัว 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
  หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  ท่าน /  

เตียง (Triple Room) ขึนอยู่กบัขอ้จาํกดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมี
ความแตกต่างกนั ซึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามทีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั   

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ 
ในการปรับเปลยีน หรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทดัรัด และ
ไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั
ดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้ายเพิมเติมได ้

สถานทีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 โปรแกรมทวัร์รวมค่าเขา้ชมถูกระบุไวใ้นคอลมัน์ “อตัรานีรวม” หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีสถานทีเขา้ชม

นนั ๆ ปิดทาํการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไวใ้นเอกสารของ
สถานทีนนัๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการลา่ชา้ หรือเหตุหนึงเหตุใด
ในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใด
ใหแ้ก่ท่าน เนืองจากไดช้าํระเขา้ชมและ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแลว้แลว้    
กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเขา้ชมจากเจา้หนา้ทีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชาํระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ  ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้ริการใน
การยกกระเป๋าขึนลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้  ยโูร / ใบ / ครัง 

 สําหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครืองบิน คือ  กิโลกรัม (สาํหรับ
ผูโ้ดยสารชนัประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินที
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร ( .  นิว) x  
เซนติเมตร (  นิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่
มาตรฐานได ้ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลอืนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึนบนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผูโ้ดยสาร ซึงความรับผิดชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

  
การสูบบุหรี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รืองการงดสูบบุหรี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้กาํหนด

ทีชดัเจนในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูสู้บบุหรี ทงันีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
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การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกวา่  -  ชวัโมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 

เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 
วซ่ีาทีไดรั้บการอนุมติัแลว้จะถกูส่งคืนผูส้มคัรทางไปรษณียภ์ายใน -  วนัทาํการ 
ระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึงระยะเวลาการออกวีซ่าจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละกรณี  

เนืองจากสถานการณ์ทีแตกต่างกนัของผูส้มคัรแต่ละคนและขอ้กาํหนดเฉพาะอืนๆ 
 

ตงัแต่ 7 ก.พ. 57 สมคัรวซ่ีาชัวคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ที http://www.ustraveldocs.com/th 
ขันตอนใหม่สําหรับการสมัครวีซ่าชัวคราว (Non-Immigrant Visa)  
 เขา้ไปทีเวบ็ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบญัชีผูใ้ช ้เลือกประเภทของวซ่ีาและค่าธรรมเนียมตามวซ่ีาประเภทนนัๆ ซึง

จะไดแ้บบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารทีมีรายละเอียดตามทีท่านกรอก ใหพิ้มพแ์บบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนนัออกมา    
 นาํใบฝากเงินธนาคารทีไดม้าไปยงัธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ สาขาตามทีกาํหนดไวเ้พือจ่ายค่าธรรมเนียมสมคัรวซ่ีา  
 กรอกแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตที https://ceac.state.gov/genniv/ 
 กาํหนดนดัหมายวนัสัมภาษณ์ทางอนิเทอร์เน็ตที www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัทผ์า่นศูนยบ์ริการที 02-105-4110  
 ในการกาํหนดนดัวนัสัมภาษณ์ ใหแ้จง้ทีอยู่สําหรับการจดัส่งเอกสารดว้ย หากคาํร้องขอวีซ่าของท่านไดรั้บอนุมติั ทางเราจะ

จดัส่งวซ่ีาของท่านไปยงัทีอยู่ตามท่านระบุจะไปรับหรือใหจ้ดัส่ง 
 กรุณาอ่านรายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัขนัตอนการขอวซ่ีานีไดที้ www.ustraveldocs.com/th  

กรุณาปฏิบติัตามคาํแนะนาํอย่างเคร่งครัด มิเช่นนันการสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณ์วีซ่าในวันทีนัด
ไว้ ท่านควรขอวซ่ีาล่วงหนา้มากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้เนืองจากการรอนดัสัมภาษณ์วซ่ีาและกระบวนการออกวซ่ีาอาจใชเ้วลานาน 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีผูค้นนิยมเดินทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทูตฯ ขอแนะนาํใหผู้เ้ดินทางสมคัรวซ่ีาล่วงหนา้ใหม้ากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้และโปรดหลีกเลียงการวาง
แผนการเดินทางทีไม่สามารถเปลียนแปลงไดจ้นกวา่จะไดรั้บวซ่ีาในหนงัสือเดินทางของตน 

 
หมายเหตุพิเศษสําหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลึกไวว้า่ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงทีแผนกกงสุลมีงาน
มากทีสุด ดงันนั ผูส้มคัรวซ่ีาอาจประสบความยากลาํบากในการจองวนัสัมภาษณ์วซ่ีาในเดือนเหล่านี นกัเรียนตอ้งวางแผนล่วงหน้า
เพือจะไดไ้ม่ตอ้งเดินทางมาทีสถานทูตฯ หลายครัง ผูส้มคัรวซ่ีานกัเรียนควรสมคัรวซ่ีาล่วงหน้า แต่ไม่ควรสมคัรเกิน 120 วนั ก่อน
วนัเปิดเรียน สําหรับขอ้มูลเพิมเติมกรุณาอ่าน ฉนัจะสามารถสมคัรวซ่ีาไดเ้มือใด 
ผู้ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมคัรวซ่ีาชวัคราวโดยไม่ตอ้งนดัวนัสัมภาษณ์ล่วงหนา้ไดใ้นช่วงเชา้ ระหว่างเวลา 
7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเวน้วนัหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ) ผูส้มคัรไม่ตอ้งส่งอีเมลม์าล่วงหนา้เพือนดัสัมภาษณ์ โดยคู่สมรสและ
ลูกผูเ้ยาวข์องผูถ้ือบตัรเดินทางสําหรับนกัธุรกิจเอเปคสามารถเขา้รับการสัมภาษณ์พร้อมกบัผูส้มคัรหลกัไดโ้ดยไม่ตอ้งนดัสัมภาษณ์
ล่วงหนา้เช่นกนั อย่างไรก็ตาม ผูส้มคัรทุกคนตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดเกียวกบัการสมคัรวีซ่าทงัหมด และตอ้งนาํใบเสร็จ
แสดงการชาํระค่าธรรมเนียมการสมคัรวซ่ีา และหนา้ยืนยนัของแบบฟอร์ม DS-160 มาดว้ย เพือทีจะใชป้ระโยชน์จากการสมคัรวซ่ีา
ผ่านช่องทางผูถ้ือบตัรเดินทางสําหรับนกัธุรกิจเอเปคได ้

 
ข้อควรปฏิบัติสําหรับวันนัดสัมภาษณ์ 

 กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆใหเ้รียบร้อยและพร้อมยืนใหก้บัเจา้หนา้ทีสถานทูต 
 นาํหนงัสือเดินทาง หน้ายืนยนัแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชาํระค่าธรรมเนียมสมคัรวีซ่าจากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่าย

จาํนวน 1 ใบซึงถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 ท่านสามารถนาํโทรศพัทมื์อถือมาได ้1 เครือง สถานเอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตใหน้าํคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว 

หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเขา้มาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศพัท์มือถือและปิดเครืองก่อนเขา้ตวัอาคารเพือฝากไวก้ับ
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เจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยั 
 

ข้อกําหนดเกียวกับรูปถ่าย 
ผูส้มคัรวซ่ีาสหรัฐฯ จะตอ้งอพัโหลดรูปถ่ายดิจิทลัลงในแบบฟอร์มการสมคัรวซ่ีา DS-160 โดยรูปถ่ายจะตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด มิ
เช่นนนัท่านจะไม่สามารถดาํเนินกระบวนการสมคัรต่อไปได ้โดยรูปถ่ายจะตอ้งมีคุณสมบติัต่อไปนี 

1. ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2. ตอ้งมีพืนหลงัสีขาว 
3. ตอ้งถ่ายหนา้เตม็ โดยหนัหนา้เขา้กลอ้ง 
4. ตอ้งอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล ์.jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 1200x1200 

พิกเซล 
5. ขนาดของไฟลจ์ะตอ้งนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 240 กิโลไบท ์
6. จะตอ้งไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทลั 

สําหรับคาํแนะนาํเพิมเติมเกียวกบัองคป์ระกอบรูป ท่านสามารถอ่านขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกบัรูปถ่ายไดที้ลิ งค์นี หากรูปของท่าน
ไม่ตอ้งตามขอ้กาํหนดดา้นองคป์ระกอบเราอาจไม่สามารถดาํเนินการเกียวกบัการสมคัรวซ่ีาของท่านได ้เราขอแนะนาํใหผู้ส้มคัรนาํ
รูปถ่ายดิจิทลัทีพิมพอ์อกมาแลว้มาในวนัสัมภาษณ์วซ่ีาดว้ย 

 

เอกสารทีใช้ในการสมัครวีซ่า:  
เจา้หนา้ทีกงสุลจะพิจารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกนัไดว้า่ผูส้มคัรจะไดรั้บอนุมติั (หรือถูกปฏิเสธวซ่ีา) 
เนืองจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกนั สิงทีสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ทีหนกัแน่นในกรณีหนึงอาจใช้ไม่ไดก้บัอีกกรณีหนึง 
เนืองจากกระบวนการสมคัรวซ่ีาชวัคราวมิไดเ้ป็นกระบวนการทีใชเ้อกสารเป็นหลกั ผูส้มคัรวซ่ีาตอ้งสามารถแสดงความผูกพนัต่อ
ประเทศของตนโดยการแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีกงสุลทราบ ผูส้มคัรวซ่ีานกัเรียน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการแลกเปลียน และผูส้มคัรวีซ่าประเภท
ทาํงานจาํเป็นตอ้งมีเอกสารสนบัสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะนาํให้ผูส้มคัรทุกท่านนาํหนงัสือเดินทางเล่มเดิมของตนมาดว้ย และ
ผูป้กครองของผูส้มคัรวซ่ีาทีเป็นผูเ้ยาวค์วรนาํสูติบตัรของบุตรมาดว้ย 

ทังนีทางบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารทีควรนําติดไปในวันสมัครวซ่ีาเพิมเติมจากทีทางสถานฑูตกําหนด ดัง
รายละเอียดดังนี 
 พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตาํกวา่  เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีา อเมริกา, 

แคนาดา, วซ่ีาอืนๆในกลุ่มประเทศเชงเกน้ หรือประเทศอนื ตอ้งนาํไปแสดงดว้ยเพือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
 สําเนาทะเบียนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /

สําเนาสูติบตัร ในกรณีอายุไม่ถึง  ปีบริบูรณ์  
 หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัทีท่านทาํงานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านนัโดยระบุตาํแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีทีเริมทาํงานกบับริษทันี และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลงัจากนนัจะ
กลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั  เดือน 

 กรณีทีเป็นเจา้ของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรับรองบริษทัทีคดัไวไ้ม่เกิน   เดือน 
พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั  เดือน 

 สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั  เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มทีมีการเขา้ออกของเงินสมาํเสมอ และมี
จาํนวนไม่ตาํกวา่  หลกั เพือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อนเมือกลบัสู่
ภูมิลาํเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทงัหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ -  แลว้ 
ทางบริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน โดยระบุ
ชือผูเ้ดินทางและเหตุผลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายดว้ย 
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 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีทีเดก็อายุตาํกว่า  ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยืนเรืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึงได ้ณ ทีว่าการอาํเภอหรือเขต โดยมี
นายอาํเภอ หรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธ
วซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืนคาํร้องใหม่ ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง 

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใด
ก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

 

โปรดทราบ: ระเบียบการเขา้ติดต่อแผนกวีซ่า 

ข้อมูลติดต่อ 
แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที 95 ถนนวทิยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
ศูนย์ข้อมูลวีซ่า 
เวลาทําการ: วนัจนัทร์ถึงศุกร์ 8:00 - 20:00 (ยกเวน้วนัหยุด) 
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา) 
อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com 

 
กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย 
รายการสิงของทีไม่ใหน้าํเขา้มาภายในสถานทูต และระเบียบในการเขา้สู่สถานทูต 

 

ผูติ้ดต่อสถานทูตฯทุกท่านตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขนัตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทูตฯ ท่านสามารถ

ฝากโทรศพัทมื์อถือ 1 เครือง ไวก้บัเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัทีหนา้ประตู แต่สถานทูตฯและพนกังานรักษาความปลอดภยัจะไม่

รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆทีเกิดขึนกบัโทรศพัทมื์อถือของท่านในขณะทีฝากไวก้บัพนกังานรักษาความ

ปลอดภยั ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทูตฯตามทีนดัหมายไว ้หากนาํสิงของดงัต่อไปนีมาดว้ย 

 อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารีแบบดิจิตอล วิทยุติดตามตวั 
กลอ้งถ่ายรูป ตลบัเทป แถบบนัทึกวดิิทศัน์  ซีดีรอม เครืองเล่มเอม็พีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว หรือเครืองเล่น
เพลงขนาดพกพา 

 กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ 
 กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสือผา้ ผูส้มคัรขอวซ่ีา

สามารถนาํเอกสารทีใชใ้นการขอวซ่ีาใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านนั 
 อาหาร (มีร้านกาแฟและของวา่งจาํหน่ายภายในสถานทูตฯ) 
 ซองหรือพสัดุทีปิดผนึก 
 บุหรี ซิการ์ กล่องไมขี้ด ไฟแช็ค 
 วตัถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 
 อาวธุหรือวตัถุใดๆทีมีสารประกอบระเบิด 

รายการสิงของทีไม่ใหน้าํเขา้มาภายในสถานทูตฯไม่ไดจ้าํกดัอยู่เพียงแค่รายการทีกล่าวมาขา้งตน้เท่านนั สิงของประเภทอืนอาจ
ไม่ไดรั้บอนุญาตใหน้าํเขา้มาภายในสถานทูตฯดว้ยเช่นกนั ทงันีขึนอยู่กบัวิจารณญาณของพนกังานรักษาความปลอดภยั นอกจาก
โทรศพัทมื์อถือ 1 เครือง สถานทูตฯไม่รับฝากสิงของตอ้งห้ามทีกล่าวมาขา้งตน้ ท่านตอ้งฝากเก็บสิงของดงักล่าวไวที้อืนก่อนมา
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ติดต่อสถานทูตฯ 

หลงัจากการจองทัวร์และชําระเงินมดัจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเงอืนไขทบีริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
 

 


