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วันที่ 1
10 เม.ย. 62
04.00 น.
06.40 น.
10.25 น.
12.55 น.
10.50 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.
วันที่ 2
11 เม.ย. 62
08.00 น.
10.00 น.

กรุงเทพฯ – ฮองกง (เปลี่ยนเครื่อง) - ลอสแองเจลิส (สหรัฐอเมริกา) อนาไฮม
พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6
เคานเตอร M สายการบินคาเธยแปซิฟก แอรเวย เจาหนาที่ใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู สนามบินเชคแลปกอก ฮองกง โดยเที่ยวบินที่ CX616
ถึง สนามบินเชคแลปกอก รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางตอสู เมืองลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ CX884
**บินขามเสนแบงเขตวันสากล**
ถึง สนามบินลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือรูจักในชื่อ แอล เอ (LA) ตั้งอยูใน
มลรัฐแคลิฟอรเนีย ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ติดมหาสมุทรแปซิฟก เปน
เมืองใหญที่มีประชากรมากทีส่ ุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเปนหนึ่งใน
ศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ผานการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร (เวลาลอสแองเจลิสชากวาไทย 14 ชั่วโมง) รถปรับอากาศนํา
ทานเดินทางสูนครลอสแองเจลีส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเที่ยวชมนครลอสแองเจลีส หรือเรียกสั้นๆวา “แอลเอ” ไดช่อื วาเปนเมืองที่
มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก ภูมปิ ระเทศที่มีภูเขาลอมรอบตลอด
แนวชายฝง ทําใหอากาศอบอุน สบาย มีแหลงทองเที่ยวระดับโลกหลายแหง และ
ยังเปนปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร รูท 66 (Route 66) ยานไฮโซเขต
โรดีไอไดรฟ ยานเบเวอรี่ ฮิลลส (Beverly Hills) ไลฟสไตลของสังคมชั้นสูง ถนน
ฮอลลีวูด (Hollywood) สถานที่อันมีชื่อเสียงทางดานอุตสาหกรรมภาพยนตร ชม
ฮอลลีวูด วอลก ออฟ เฟรม ที่ดาราดังแหงฮอลลีวูด ไดประทับรอยมือและ
รอยเทาไวตามทองถนนแหงนี้ และดานหนาของไชนีสเธียรเตอร เขาสูยานแอลเอ
ดาวนทาวน 4 ถนน Olvera ซึง่ เปนยานประวัติศาสตรของแอลเอ และชือ่ เมืองนี้ก็
ไดชื่อมาจากโบสถเกาแกในยานนี้ The Cathedral of Our Lady of The Angels
แถบนี้มีรานอาหารเม็กซิกันดีๆ หลายรานรวมทั้งรานเคารานเล็กๆ มากมายอีก
ดวย จากนั้นเดินทางสูเขตอนาไฮม เช็คอินโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE **** หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน
ดิสนียแลนด รีสอรท - อนาไฮม
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
รถ Hotel Shuttle นําคณะสู ดิสนียแลนด รีสอรท สวนสนุกของวอลซ ดิสนีย
(Walt E. Disney) แหงแรกที่ตองการใหครอบครัวไดสนุกสนานรวมกัน เปด
ใหบริการตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 1955 ในรูปแบบของ “ดินแดนแหงเทพนิยาย
ในฝน” บนเนื้อที่กวา 400 ไร สวนสนุกแหงนี้ยังคงครองความนิยมเปนอันดับ 1
ในทั้งหมด 5 แหงทั่วโลก ตั๋ว one day pass ที่จะทําใหทานสนุกสนานไปอยางไม
รูเบื่อภายในธีมปารคที่แบงออกเปน 5 สวน คือ
Main Street USA ถนนสายหลักของเมืองในศตวรรษกอน จําลองสถานที่ในวัย
เด็กที่เขาอาศัยอยูในมิสซูรี่ ความสุขในวัยเยาวของวอลซ ถูกถายทอดออก มา
ตลอดเสนทางของถนนสายหลักแหงนี้
1. Adventureland ตนแบบแหงความแปลกในดินแดนอันไกลโพนของโลก ปา
ในจินตนาการของวอลซผสมผสานกับเอเชีย และอัฟริกา และไมควรกับ
เครื่องเลน Indiana Jones™ Adventure / Pirates of the Caribbean
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18.00 น.
19.00 น.
วันที่ 3
12 เม.ย. 62
07.00 น.
08.30 น.

19.00 น.
วันที่ 4
13 เม.ย. 62
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
บาย

2. Frontierland ยอนเรื่องราวการบุกเบิกดินแดนอเมริกา วอลซภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตรของชาติ ซึ่งเปนรูปเปนรางขึ้นมาไดจากพลังแหงการบุกเบิก
ของบรรพบุรุษ การผจญภัยที่ไดออกแบบขึ้นนี้จะทําใหคุณรูสึกมีชีวิตชีวา
Big Thunder Mountain Railroad
3. Critter Country โดดเดนดวยเครื่องเลน Splash Mountain / Haunted
Mansion
4. Fantasyland สีสันและบรรยากาศของความครัวที่แสนอบอุน ในเมืองที่มแี ต
โลกแหงความสวยงาม "it's a small world" / Mickey's House and Meet
Mickey
5. Tomorrowland ดินแดนในจินตนาการ โลกแหงอนาคตที่วอลซผสมผสานให
กลมกลืนกับมนุษยชาติ ชมความล้ํายุคของเทคโนโลยีCaptain EO / Space
Mountain / Star Tours - The Adventures Continue
**เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาอันมีคาของทาน
จึงไมมีบริการอาหารกลางวัน**
รถ Hotel Shuttle รอรับทานแลวเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พัก ณ โรงแรมเดิม SHERATON GARDEN GROVE ****
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

Local
www.sheratongarden
grove.com

ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ - อนาไฮม

ศุกร

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเขาสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (Universal Studios) สถานที่จําลองฉากหนัง
และบางเรื่องที่ใชถายทําจริงตางๆ มากมาย ที่เมื่อเขาไปสัมผัสแลวคุณจะรูสึกวา
ไดรวมอยูในฉากเดียวกับเหลาบรรดาซุปเปอรสตารดังจากฮอลลีวูด Studio Tour
ไมควรพลาดกับการชมเบื้องหลังการถายทําภาพยนตรชื่อดัง บนเนื้อที่กวา 10 ไร
ใน 13 โซนเชน King Kong 360 3-D แตละโซนไดรับการออกแบบโดยผูก ํากับ
ชื่อดัง สตีเฟน สปลเบอรก นอกจากนี้ยังมีโซนเครื่องเลนที่เราใจรอคุณไปสัมผัส
อาทิ Transformers™: The Ride-3D / Revenge of the Mummy℠ – The
Ride / Shrek 4-D™ / Jurassic Park® - The Ride / WaterWorld® ที่จะสราง
ความประทับใจใหกับทาน
**เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาอันมีคาของทาน
จึงไมมีบริการอาหารกลางวัน**
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พัก ณ โรงแรมเดิม SHERATON GARDEN GROVE ****
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
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อนาไฮม - บารสโตว - ลาสเวกัส - พรีเมียมเอาทเล็ท ลาสเวกัส

เสาร

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา ระหวางเสนทางผาน เมืองบารสโตว
(Barstow) ในเขตปกครองซานเบอรนารดิโน (San Bernardino County) ซึ่งอยู
หางจากแอลเอประมาณ 130 ไมล หรือใชเวลาประมาณ 2-2 ½ ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางตอผาน เมืองเบเคอร (Baker) ซึ่งเปนประตูสูหมูบานแหงความตาย
(Death Valley) ในเขตอุทยานทะเลทรายโมฮาวี และที่เมืองเบเคอรนี้เอง จะมี
เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) ที่ใหญที่สุดในโลกติดตั้งอยู เปนที่ระลึกถึง
อุณหภูมิสูงสุดที่ 134 องศาฟาเรนไฮต หรือ 56.67 องศาเซลเซียส ซึ่งเคยวัดไดใน
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สหรัฐอเมริกาที่หมูบานแหงความตายเมื่อปค.ศ. 1913 จนเขาสู ลาสเวกัส นครที่
ไมเคยหลับ นําคณะไป ชอปปงที่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS ที่มี
รานคาสินคาชั้นนําของอเมริกากวา 150 รานคาใหทานไดเลือกซื้อหาอยางจุใจ

18.30 น.

วันที่ 5
14 เม.ย. 62
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

18.30 น.

วันที่ 6

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม MONTE CARLO RESORT AND CASINO **** หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน
ใหทานทองราตรีลาสเวกัส Strip เขตยานใจกลางเมืองแหลงรวมความบันเทิง
และคาสิโน แสงสีเสียงของยามค่ําคืนบงบอกถึงการเริ่มตนแหงวัน ณ เมืองนี้ บน
ถนนเสนนี้มีความบันเทิงมากมายหลายสิ่งใหทานไดชม อาทิ น้ําพุเตนรํา หนา
โรงแรมเบลลาจิโอ, บรรยากาศของเวนิส เมืองโรแมนติกของโรงแรมเวเนเชียน,
โชวภูเขาไฟระเบิด ที่โรงแรมมิราจ ใหทานไดเพลิดเพลินตลอดค่ําคืน
ลาสเวกัส - อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน (West Rim) - สกายวอลค เขื่อนฮูเวอร
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถโคชสู อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน (West Rim) ที่
เปดรับนักทองเที่ยวตลอดทั้งป เสนหดึงดูดผูที่หลงใหลในการผจญภัย หุบผาของ
แกรนดแคนยอนทอดตัวสูเบื้องลางกวา 2,000 เมตรเหนือแมน้ําโคโลราโด เขาสู
Visitor Centre ของชาวอินเดียแดงเผาวอลเออไพ (Hualapai) ชนพื้นเมืองที่
อาศัยอยูใ นเขตนี้มานานนับศตวรรษ การเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ในเขตเวสตริม
อยูในการบริหารจัดการโดยศูนยบริการนักทองเที่ยววอลเออไพ โดยจัดบริการรถ
รับ-สงแบบ hop on hop off โดยทานสามารถชมวิวทิวทัศนของหุบผาแกรนด
แคนยอนไดจากจุดชมวิว Eagle Point, Guano Point และ Hualapai Ranch ที่
จําลองถึงบานเรือนและความเปนอยูในยุคอดีต ไฮไลทของการชมแกรนดแคน
ยอนคือ การเดินบน “สกายวอลก” (Skywalk) สิ่งกอสรางที่มนุษยสรางขึ้นได
อยางนาทึ่ง
ทางเดินกระจกรูปรางคลายเกือกมายื่นออกมาจากขอบผาไป
ประมาณ 21 เมตร เสมือนการเดินบนอากาศดวยระดับความสูงกวา 1,450
เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบปคนิก ในเขตอุทยานฯ
สมควรแกเวลานําคณะเดินทางกลับสูนครลาสเวกัส
ระหวางเสนทางแวะชม
ทัศนียภาพเหนือเขื่อนฮูเวอร เขื่อนยักษคอนกรีตขนาดใหญกั้นแมน้ําโคโลราโด
โดยมีจุดประสงคเพื่อปองกันอุทกภัย, กักน้ําไวใชในการกสิกรรม, สงวนพันธุปลา
และสรางกระแสไฟฟาดวยพลังน้ํา สรางเสร็จในปค.ศ. 1935 ในขณะนั้นเปน
เขื่อนโครงสรางคอนกรีตขนาดที่ใหญที่สุดในโลก ปจจุบันเขื่อนฮูเวอรผลิตไฟฟา
ใหญเปนอันดับที่ 34 ของโลก นอกจากนี้ผลจากการสรางเขื่อน ทําใหเกิด
ทะเลสาบฝมือมนุษย คือ ทะเลสาบมี้ด (Lake Mead)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พัก ณ โรงแรมเดิม MONTE CARLO RESORT AND CASINO ****
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
ลาสเวกัส - บินภายในประเทศสูซานฟรานซิสโก
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15 เม.ย. 62
07.00 น.
.............
.............
12.00 น.
บาย

18.30 น.

วันที่ 7
16 เม.ย. 62
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.
21.30 น.
วันที่ 8
17 เม.ย. 62
00.30 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
จากนั้นเดินทางสู สนามบินลาสเวกัส
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู นครซานฟรานซิสโก
เมื่อถึงนครซานฟรานซิสโก รอรอรับคณะแลวเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ใหทานเดินเที่ยวชมเมือง ซานฟรานซิสโก เปนเมืองที่ไดชื่อวา ”โรแมนติกซิตี้”
เป น หนึ่ ง ในสถานที่ ท อ งเที่ ย วอั น ดั บ ต น ๆ ที่ มี นั ก ท อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด ในโลก
นอกจากนี้ยังไดชื่อวาเปนแหลงชอปปงที่ดีที่สุดแหงหนึ่งในโลก จึงไมนาแปลกใจ
ที่มีนักทองเที่ยวและนักชอปตัวจริงนิยมมาซานฟรานซิสโก Union Square แหลง
ชอปปงที่มีสินคาแบรนดดังจากทั่วทุกมุมโลกและสินคาของแบรนด USA หาง
สรรพสินคา Macy’s สวรรคของนักชอปที่ไมควรพลาด หรือ ทานสามารถเลือกใช
บริการของ Cable Cars ที่เปดใหบริการมานานนับรอยป เที่ยวชมเมือง บน
เสนทาง California Street ผานเขตการเงิน ไชนาทาวน และ Nob Hill สวน
เสนทางสาย Powell-Mason
และ Powell-Hyde
จนเสนทางใกลกั บ
Fisherman’s Wharf ไดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม FAIRMONT SANFRANCISCO ****
หรื อ เที ย บเท า ในระดับ เดี ยวกั น /ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์จั ด โรงแรม
ใกลเคียงในกรณีติดงาน Fair**
ซานฟรานซิสโก - ฮองกง
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานไปชม สะพานโกลเดนเกท Golden Gate สะพานสีแดงทอดตัวขามอาว
ที่ ถู ก ถ า ยรู ป มากที่ สุ ด ในโลก จนกลายเป น สั ญ ลั ก ษณ ข องสหรั ฐ อเมริ ก า ใต
สะพานคือ “ฟอรต พอยต” (Fort Point) ซึ่งเปนปอมปราการเกาแกของซานฟราน
ซิสโก แลวขึ้นชมวิวเมืองแบบพาโนรามาบน ยอดเขาทวินพีค ผานยานเดอะคาส
โตร เปนที่รูจักกันวา “Gay Capital of the World” ถาอยากสัมผัสไลฟสไตลของ
พวกเขาเหลานี้ไดที่นี่ แลวไปชม ถนนลอมบารด Lombard Street ซึ่งเปนถนนที่
ชันและคดเคี้ยวที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะ ลองเรือชมอาวซานฟรานซิสโก ซึ่งถือวาเปนโปรแกรมทองเที่ยวที่ดึงดูด
นั ก ท อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด ในการเยื อ นเมื อ งนี้ เรื อ แล น ผ า นสะพานโกลเด น เกท
สะพานโอคแลนด เบยบริดจ และเกาะอัลคาทราซ หรืออีกชื่อหนึ่งวา ‘The Rock’
เปนเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู 2.4 กิโลเมตรจากฝงซานฟรานซิสโก เคยใชเปนที่คุมขัง
นักโทษในปค.ศ. 1868-1963 แตปจจุบันเปดเปนสถานที่ทองเที่ยวใหคนเขาชม
จากนั้นอิสระใหทานไดเดินเลนยาน Fisherman’s Wharf และ Pier 39 แหลง
shopping, รานอาหาร, ราน Chocolate Ghirardelli Square, Boudin ราน
เบเกอรี่เกาแกใหบริการมาตั้งแตปค.ศ. 1849 ตนตํารับซุปหอย (Clam chowder)
ที่เสิรฟมาในถวยขนมปงซาวโด (Sourdough) ที่ขึ้นชื่อของซานฟรานซิสโก
นอกจากนี้ที่นี่ยังเปนแหลงของ Dungeness crab เมนูพิเศษที่คุณไมควรพลาด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูสนามบินซานฟรานซิสโก เพือ่ เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
ซานฟรานซิโก - ฮองกง (เปลี่ยนเครื่อง)

Buffet

Chinese

Thai
www.fairmontsanfrancisco.com

อังคาร
Buffet

Local

Chinese
พุธ

ออกเดินทางสู ฮองกง โดยเที่ยวบินที่ CX873
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วันที่ 9
18 เม.ย. 62
06.10 น.
08.00 น.
10.05 น.

**บินขามเสนแบงเขตวันสากล**
ฮองกง - กรุงเทพฯ

พฤหัสบดี

ถึง สนามบินเชคแลปกอก ฮองกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางตอสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX705
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน
จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น

PERIOD

Tour Fare
ADL

10-18 เม.ย. 2562

129,000

กําหนดวันเดินทาง
CHD 4-11
With Bed

CHD 4-8
No Bed

SGL
Supp

117,000

110,000

25,000

NO TKT
ADL / CHD

-31,000.-23,000.-

**(หมายเหตุ ราคานี้ไมรวมคาวีซา (7,500 บาท) และตั๋วสะสมไมลไมได /Non Refund/Non Endorse)
คาทัวรรวม :
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ เดือนพฤศจิกายน 2561
 คารถโคชมาตรฐาน USA ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุในโปรแกรม
15-19 ทาน ใชรถปรับอากาศขนาด 25 ที่นั่ง

20-35 ทาน ใชรถปรับอากาศขนาด 45 ที่นั่ง

 คาบัตรเขา Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon National Park, Sky Walk, คาลองเรือ
ชมอาวซานฟรานซิสโก
 คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double
WWV11_W-USA9D1004
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ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเปนเตียงเสริมแทนและบางโรงแรม
อาจจะไมมีหอง Triple Room ใหบริการ, และอาจมีการเปลี่ยนยายเมืองพัก หากวันดังกลาวมีการจัด
ประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
 คาทิปพนักงานขับรถโคช ใน USA ตลอดการเดินทาง

 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการ
สูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป
จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว

คาทัวรไมรวม :

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักชิน้ ละไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแล
ของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาดําเนินการพรอมคาธรรมเนียมวีซาดังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,600 บาท + คาธรรมเนียมในการยืน่ (เก็บ 7,500 บาท)
 คาทิปไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร
 คาใชจา ยสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษทั ฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปน
กรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิม่
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ/ในนาม WORLD WIDE VACATION กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัด
จําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเ ดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการ
ยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงิน
สวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 - 40 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 39 - 15 วันกอนการเดินทาง
หัก 50% ของคาทัวร
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 - 1 วันกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถ
ยื่นขอวีซาไดทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจา ยเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลีย่ นชื่อตั๋วเทานั้น
และตองไมอยูใ นเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ
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วีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไม
แนใจวาจะไดรบั การพิจารณาอนุมัติวีซา จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว
ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซา แบบกรุป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผู
เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซือ้ ประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว
ในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และ
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ
ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสีย
คาใชจา ย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโ ดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทาน
จะตองชําระคาใชจา ยสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผู
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดออกตั๋วเครื่องบินไป
เรียบรอยแลว ทางสายการบิน Cathay Pacific ไมสามารถ REFUND เงินไดทุกกรณี ยกเวน การเสียชีวติ เทานั้น
ทั้งนี้เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน เปนไปตามกําหนดของสายการบินเทานั้น ทางบริษทั ฯ ไมสามารถเขาไป
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเงื่อนไขได
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของสายการบิน Cathay Pacific ในกรณีตั๋วกรุปไมสามารถสะสมไมลได แตกรณีที่บิน
เปนตั๋วเดี่ยว หรือชั้นธุรกิจสามารถสะสมไมลเฉพาะของสายการบินไดคือ Asia Miles เทานั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น **กรณีนี้ ตั๋วสะสมไมลไมได Non Refund, Non
Endorse**
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดีย่ วขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผูพกั 3 ทาน (ทัง้ นี้ขนึ้ อยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมทีแ่ ตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1
ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูกบั ขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานัน้
 ในกรณีที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลีย่ น หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดีย่ วอาจเปนหองที่มขี นาดกะทัดรัด และไม
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มีอางอาบน้ํา ซึง่ ขึ้นอยูกบั การออกแบบของแตละโรงแรมนัน้ ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE
USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 โปรแกรมทัวรรวมคาเขาชมถูกระบุไวในคอลัมน “อัตรานี้รวม” หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่
เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวใน
เอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือ
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะ
ไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระเขาชมและ Reservation Fee ไปเรียบรอยแลวแลว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปา
เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการใน
การยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 USD / ใบ / ครัง้
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการ
บินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํา
กวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความ
รับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน
ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบใหเปนไปตามกรมธรรมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในอเมริกา มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมี
ขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคน
สวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซาที่ไดรับการอนุมัติแลวจะถูกสงคืนผูสมัครทางไปรษณียภายใน 3-4 วันทําการ
ระยะเวลาดังกลาวเปนระยะเวลาโดยประมาณ ซึง่ ระยะเวลาการออกวีซาจะแตกตางกันไปตามแตละกรณี
เนื่องจากสถานการณที่แตกตางกันของผูสมัครแตละคนและขอกําหนดเฉพาะอืน่ ๆ
ตั้งแต 7 ก.พ. 57 สมัครวีซาชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ไดที่ http://www.ustraveldocs.com/th
ขั้นตอนใหมสําหรับการสมัครวีซาชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
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เขาไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสรางบัญชีผูใช เลือกประเภทของวีซาและคาธรรมเนียมตามวีซาประเภทนั้นๆ
ซึ่งจะไดแบบฟอรมใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ทานกรอก ใหพิมพแบบฟอรมใบฝากเงินธนาคารนั้นออกมา
 นําใบฝากเงินธนาคารที่ไดมาไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ สาขาตามที่กําหนดไวเพื่อจายคาธรรมเนียมสมัครวีซา
 กรอกแบบฟอรมสมัครวีซา DS-160 ทางอินเทอรเน็ตที่ https://ceac.state.gov/genniv/
 กําหนดนัดหมายวันสัมภาษณทางอินเทอรเน็ตที่ www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศัพทผานศูนยบริการที่ 02-1054110
 ในการกําหนดนัดวันสัมภาษณ ใหแจงที่อยูสําหรับการจัดสงเอกสารดวย หากคํารองขอวีซาของทานไดรับอนุมัติ ทางเราจะ
จัดสงวีซาของทานไปยังที่อยูตามทานระบุจะไปรับหรือใหจัดสง
 กรุณาอานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซานี้ไดที่ www.ustraveldocs.com/th
กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด มิเชนนั้นการสมัครวีซาของทานอาจลาชา หรือทานอาจไมไดสัมภาษณวีซาใน
วันที่นัดไว ทานควรขอวีซาลวงหนามากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เนื่องจากการรอนัดสัมภาษณวีซาและกระบวนการออกวีซาอาจใช
เวลานาน โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ผูคนนิยมเดินทาง
โปรดทราบ – ทางสถานทูตฯ ขอแนะนําใหผูเดินทางสมัครวีซาลวงหนาใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได และโปรดหลีกเลี่ยงการวาง
แผนการเดินทางทีไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดจนกวาจะไดรับวีซาในหนังสือเดินทางของตน


หมายเหตุพิเศษสําหรับผูสมัครวีซานักเรียน - โปรดระลึกไววา เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมเปนชวงที่แผนกกงสุลมี
งานมากที่สุด ดังนั้น ผูสมัครวีซาอาจประสบความยากลําบากในการจองวันสัมภาษณวีซาในเดือนเหลานี้ นักเรียนตองวางแผน
ลวงหนาเพื่อจะไดไมตองเดินทางมาที่สถานทูตฯ หลายครั้ง ผูสมัครวีซานักเรียนควรสมัครวีซาลวงหนา แตไมควรสมัครเกิน 120
วัน กอนวันเปดเรียน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมกรุณาอาน ฉันจะสามารถสมัครวีซาไดเมื่อใด
ผูถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมัครวีซาชั่วคราวโดยไมตองนัดวันสัมภาษณลวงหนาไดในชวงเชา ระหวาง
เวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเวนวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ) ผูสมัครไมตองสงอีเมลมาลวงหนาเพื่อนัดสัมภาษณ โดยคู
สมรสและลูกผูเยาวของผูถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคสามารถเขารับการสัมภาษณพรอมกับผูสมัครหลักไดโดยไมตอง
นัดสัมภาษณลวงหนาเชนกัน อยางไรก็ตาม ผูสมัครทุกคนตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการสมัครวีซาทั้งหมด และตอง
นําใบเสร็จแสดงการชําระคาธรรมเนียมการสมัครวีซา และหนายืนยันของแบบฟอรม DS-160 มาดวย เพื่อที่จะใชประโยชนจาก
การสมัครวีซาผานชองทางผูถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคได
ขอควรปฏิบัติสําหรับวันนัดสัมภาษณ
 กรุณากรอกแบบฟอรม เอกสารตางๆใหเรียบรอยและพรอมยื่นใหกับเจาหนาที่สถานทูต
 นําหนังสือเดินทาง หนายืนยันแบบฟอรม DS-160 ใบเสร็จชําระคาธรรมเนียมสมัครวีซาจากไปรษณียไทย และรูปถาย
จํานวน 1 ใบ ซึ่งถายไมเกิน 6 เดือน
 ทานสามารถนําโทรศัพทมือถือมาได 1 เครื่อง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไมอนุญาตใหนําคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว
หรืออุปกรณถายภาพใดๆ เขามาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศัพทมือถือและปดเครื่องกอนเขาตัวอาคารเพื่อฝากไวกับ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
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ขอกําหนดเกี่ยวกับรูปถาย
ผูสมัครวีซาสหรัฐฯ จะตองอัพโหลดรูปถายดิจิทัลลงในแบบฟอรมการสมัครวีซา DS-160 โดยรูปถายจะตองตรงตามขอกําหนด
มิเชนนั้นทานจะไมสามารถดําเนินกระบวนการสมัครตอไปได โดยรูปถายจะตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
1. ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน
2. ตองมีพื้นหลังสีขาว
3. ตองถายหนาเต็ม โดยหันหนาเขากลอง
4. ตองอยูในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ
1200x1200 พิกเซล
5. ขนาดของไฟลจะตองนอยกวาหรือเทากับ 240 กิโลไบท
6. จะตองไมถูกปรับแตงทางดิจิทัล
สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบรูป ทานสามารถอานขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปถายไดที่ลิ้งคนี้ หากรูปของทาน
ไมตองตามขอกําหนดดานองคประกอบเราอาจไมสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครวีซาของทานได เราขอแนะนําใหผูสมัคร
นํารูปถายดิจิทัลที่พิมพออกมาแลวมาในวันสัมภาษณวีซาดวย
เอกสารที่ใชในการสมัครวีซา:
เจาหนาที่กงสุลจะพิจารณาการสมัครเปนรายกรณี ไมมีเอกสารใดสามารถประกันไดวาผูสมัครจะไดรับอนุมัติ (หรือถูกปฏิเสธวีซา)
เนื่องจากแตละกรณีมีความแตกตางกัน สิ่งที่สามารถแสดงถึงความสัมพันธที่หนักแนนในกรณีหนึ่งอาจใชไมไดกับอีกกรณีหนึ่ง
เนื่องจากกระบวนการสมัครวีซาชั่วคราวมิไดเปนกระบวนการที่ใชเอกสารเปนหลัก ผูสมัครวีซาตองสามารถแสดงความผูกพันตอ
ประเทศของตนโดยการแจงใหเจาหนาที่กงสุลทราบ ผูสมัครวีซานักเรียน ผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน และผูสมัครวีซาประเภท
ทํางานจําเปนตองมีเอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะนําใหผูสมัครทุกทานนําหนังสือเดินทางเลมเดิมของตนมาดวย และ
ผูปกครองของผูสมัครวีซาที่เปนผูเยาวควรนําสูติบัตรของบุตรมาดวย
ทั้งนี้ทางบริษทั ฯ
ขอแจงรายละเอียดตางๆของเอกสารที่ควรนําติดไปในวันสมัครวีซาเพิ่มเติมจากทีท่ างสถานฑูต
กําหนด ดังรายละเอียดดังนี้
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวซี า อเมริกา
, แคนาดา, วีซา อื่นๆในกลุมประเทศเชงเกน หรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา /
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง,
อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้น
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน
พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน
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 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และ
มีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสู
ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใน
ครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว
ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ
ชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม
ทุกครั้ง
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใด
ก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได

โปรดทราบ: ระเบียบการเขาติดตอแผนกวีซา
ข อ มู ล ติ ด ต อ
แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ศูนยขอมูลวีซา
เวลาทําการ: วันจันทรถึงศุกร 8:00 - 20:00 (ยกเวนวันหยุด)
โทรศัพท: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา)
อีเมล: support-thailand@ustraveldocs.com
กฎระเบียบดานการรักษาความปลอดภัย
รายการสิ่งของที่ไมใหนําเขามาภายในสถานทูต และระเบียบในการเขาสูสถานทูต

ผูติดตอสถานทูตฯทุกทานตองไดรับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ทานสามารถ
ฝากโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง ไวกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่หนาประตู แตสถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะ
ไมรับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพทมือถือของทานในขณะที่ฝากไวกับพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ทานไมสามารถเขาไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว หากนําสิ่งของดังตอไปนี้มาดวย
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อุปกรณบรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิคสใดๆ เชน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ไดอารี่แบบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว
กลองถายรูป ตลับเทป แถบบันทึกวิดิทัศน ซีดีรอม เครื่องเลมเอ็มพีสาม แผนดิสก คอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว หรือเครื่องเลน
เพลงขนาดพกพา
 กระเปาสะพายหรือกระเปาถือสตรีขนาดใหญ
 กระเปาถือและกระเปาเดินทางขนาดใหญ กระเปาสัมภาระขนาดใหญ กระเปาใสเอกสารหรือกระเปาเสื้อผา ผูสมัครขอวี
ซาสามารถนําเอกสารที่ใชในการขอวีซาใสถุงหรือกระเปาใสเทานั้น
 อาหาร (มีรานกาแฟและของวางจําหนายภายในสถานทูตฯ)
 ซองหรือพัสดุที่ปดผนึก
 บุหรี่ ซิการ กลองไมขีด ไฟแช็ค
 วัตถุมีคมทุกชนิด เชน กรรไกร มีดพก หรือตะไบ
 อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด
รายการสิ่งของที่ไมใหนําเขามาภายในสถานทูตฯไมไดจํากัดอยูเพียงแครายการที่กลาวมาขางตนเทานั้น สิ่งของประเภทอื่นอาจ
ไมไดรับอนุญาตใหนําเขามาภายในสถานทูตฯดวยเชนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจาก
โทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง สถานทูตฯไมรับฝากสิ่งของตองหามที่กลาวมาขางตน ทานตองฝากเก็บสิ่งของดังกลาวไวที่อื่นกอนมา
ติดตอสถานทูตฯ


หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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