
Page 1 of 20 

 

 

 

Code: ID03-USA-WEST USA-WWV11-96CX-APR-OCT-135-139-PE0217 

 



Page 2 of 20 

 

 

 

วนัที ่1 

 

ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลสิ (อเมรกิาตะวนัตก) - 

เทีย่วลอสแองเจลสิ - เบเวอรีฮ่ลิล ์- ไชนสีเธยีรเ์ตอร ์- อนาไฮม ์

 

04.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร ์M สายการบนิ

คาเธ่ยแ์ปซฟิิก แอรเ์วย ์เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ในการเชค็อนิ   

06.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX616 

10.25 น. ถงึสนามบนิเชคแลปกอ๊ก ฮอ่งกง รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

12.55 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงลอสแองเจลสิ ประทศสหรัฐอเมรกิา โดยเทีย่วบนิที ่

CX884 

 **บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล** 

10.50 น. ถงึสนามบนิลอสแองเจลสิ (Los Angeles) หรอืรูจั้กในชือ่ แอล เอ (LA) 

ตัง้อยูใ่นมลรัฐแคลฟิอรเ์นยี ทางตะวันตกของสหรัฐอเมรกิา ตดิมหาสมทุร

แปซฟิิก เป็นเมอืงใหญ่ทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมรกิา 

และเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการบันเทงิ 

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทีก่รงุเทพจะเร็วกวา่ลอสแอง

เจลสิ 14 ชัว่โมง) รถปรับอากาศน าทา่นเดนิทางสูน่ครลอสแองเจลสี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมนครลอสแองเจลสี หรอืเรยีกสัน้ๆว่า “แอลเอ” ไดช้ือ่ว่า

เป็นเมอืงทีม่กีารปะปนของวัฒนธรรมมากทีส่ดุในโลก ภมูปิระเทศทีม่ภีเูขา

ลอ้ม รอบตลอดแนวชายฝ่ัง ท าใหอ้ากาศอบอุ่นสบาย มแีหล่งท่องเทีย่ว

ระดับโลกหลายแหง่ และยงัเป็นปลายทางของถนนสายประวัตศิาสตร ์รูท 

66 (Route 66) ยา่นไฮโซเขตโรดไีอไดรฟ์ ยา่นเบเวอรี ่ฮลิลส์ (Beverly 

Hills) ไลฟ์สไตลลข์องสังคมชัน้สงู ถนนฮอลลวีูด (Hollywood) สถานที่

อันมชีือ่เสยีงทางดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตร ์ชมฮอลลวีูด วอล์ก ออฟ 

เฟรม ทีด่าราดังแห่งฮอลลวีูด ไดป้ระทับรอยมอืและรอยเทา้ไวต้ามทอ้ง

ถนนแหง่นี ้และดา้นหนา้ของไชนสีเธยีรเ์ตอร ์เขา้สูย่า่นแอลเอดาวนท์าวน ์

4 ถนน Olvera ซึง่เป็นยา่นประวัตศิาสตรข์องแอลเอ และชือ่เมอืงนี้ก็ได ้

ชือ่มาจากโบสถเ์กา่แกใ่นยา่นนี้ The Cathedral of Our Lady of The 

Angels แถบนี้มรีา้นอาหารเม็กซกิันด ีๆ หลายรา้นรวมทัง้รา้นเคา้รา้นเล็ก 

ๆ มากมายอกีดว้ย    

 

 

 

 

 

 

 รถปรับอากาศน าทา่นเดนิทางสูเ่ขตอนาไฮม ์เขา้สูท่ีพั่ก  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
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 พักโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE ****หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั (พัก 3 คนื) 

www.sheratongarden 

grove.com  

วนัที ่2 ดสินยีแ์ลนด ์รสีอรท์ - อนาไฮม ์  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

10.00 น. รถ Hotel Shuttle น าคณะสูด่สินียแ์ลนด ์รสีอรท์ สวนสนุกของวอลซ ์

ดสินีย(์Walt E. Disney) แห่งแรกทีต่อ้งการใหค้รอบครัวไดส้นุกสนาน

ร่วมกัน เปิดใหบ้ริการตัง้แต่วันที่ 17 กรกฎาคม 1955 ในรูปแบบของ 

“ดนิแดนแหง่เทพนยิายในฝัน” บนเนือ้ทีก่วา่ 400 ไร ่สวนสนุกแหง่นีย้งัคง

ครองความนยิมเป็นอนัดับ 1 ในทัง้หมด 5 แหง่ทั่วโลก ตั๋ว one day pass 

ทีจ่ะท าใหท้่านสนุกสนานไปอยา่งไม่รูเ้บือ่ภายในธมีปารค์ทีแ่บง่ออกเป็น 

5 สว่น คอื Main Street USA ถนนสายหลักของเมอืงในศตวรรษกอ่น 

จ าลองสถานทีใ่นวัยเด็กทีเ่ขาอาศัยอยู่ในมสิซรูี ่ความสุขในวัยเยาวข์อง

วอลซ์ ถกูถา่ยทอดออก มาตลอดเสน้ทางของถนนสายหลักแหง่นี ้

1. Adventureland ตน้แบบแห่งความแปลกในดนิแดนอันไกลโพน้ของ

โลก ป่าในจนิตนาการของวอลซ์ผสมผสานกบัเอเชยี และอัฟรกิา และ

ไมค่วรกับเครือ่งเล่น Indiana Jones™ Adventure / Pirates of the 

Caribbean 

2. Frontierland ยอ้นเรื่องราวการบุกเบิกดินแดนอเมริกา วอลซ์

ภาคภูมใิจในประวัตศิาสตร์ของชาต ิซึง่เป็นรูปเป็นร่างขึน้มาไดจ้าก

พลังแห่งการบกุเบกิของบรรพบรุุษ การผจญภัยที่ไดอ้อกแบบขึน้นี้จะ

ท าใหค้ณุรูส้กึมชีวีติชวีา Big Thunder Mountain Railroad  

3. Critter Country  โดดเด่นดว้ยเครือ่งเล่น Splash Mountain / 

Haunted Mansion 

4. Fantasyland สสีนัและบรรยากาศของความครัวทีแ่สนอบอุน่ ในเมอืง

ทีม่แีต่โลกแห่งความสวยงาม "it's a small world" / Mickey's 

House and Meet Mickey 

5. Tomorrowland ดนิแดนในจนิตนาการ โลกแห่งอนาคตที่วอล์ซ

ผสมผสานใหก้ลมกลนืกับมนุษยชาต ิชมความล ้ายคุของเทคโนโลยี

Captain EO / Space Mountain / Star Tours - The Adventures 

Continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน จึงไม่มีบริการอาหาร

กลางวัน** 
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18.00 น. รถ Hotel Shuttle รอรับทา่นแลว้เดนิทางสูภ่ตัตาคาร 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 

 พักโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE ****หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั(พัก 3 คนื) 

www.sheratongarden 

grove.com  

วนัที ่3 ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ - อนาไฮม ์  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม buffet 

08.30 น. น าคณะเขา้สูย่นูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ (Universal Studios) สถานทีจ่ าลอง

ฉากหนัง และบางเรือ่งทีใ่ชถ้า่ยท าจรงิตา่ง ๆ มากมาย ทีเ่มือ่เขา้ไปสัมผัส

แลว้คุณจะรูส้กึว่า ไดร้่วมอยูใ่นฉากเดยีวกับเหล่าบรรดาซปุเปอรส์ตารด์ัง

จากฮอลลวีูด Studio Tour ไมค่วรพลาดกับการชมเบือ้งหลังการถ่ายท า

ภาพยนตรช์ือ่ดัง บนเนื้อทีก่ว่า 10 ไร่ใน 13 โซนเชน่ King Kong 360 3-

D แต่ละโซนไดรั้บการออกแบบโดยผูก้ ากับชือ่ดัง สตเีฟ่น สปีลเบอรก์ 

นอกจ ากนี้ ยั ง มี โ ซน เ ค รื่ อ ง เ ล่ นที่ เ ร ้า ใ จ ร อ คุณไปสั ม ผั ส อ าท ิ

Transformers™: The Ride-3D / Revenge of the Mummy℠ – The 

Ride / Shrek 4-D™ / Jurassic Park® - The Ride / WaterWorld® ที่

จะสรา้งความประทับใจใหก้บัทา่น 

**เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน จึงไม่มีบริการอาหาร

กลางวัน** 

 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 

 พักโรงแรม SHERATON GARDEN GROVE ****หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

(พัก 3 คนื) 

www.sheratongarden 

grove.com  

วนัที ่4 อนาไฮม ์- บารส์โตว ์- ลาสเวกสั - พรเีมยีมเอา๊ทเ์ล็ท ลาสเวกสั  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงลาสเวกสั (รัฐเนวาดา้) ระหวา่งเสน้ทางผา่นเมอืงบารส์

โตว ์(Barstow) ในเขตปกครองซานเบอรน์ารด์โิน (San Bernardino 

County) ซึง่อยูห่่างจากแอลเอประมาณ 130 ไมล ์หรอืใชเ้วลาประมาณ 

2-2 ½   ชัว่โมง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย เดนิทางต่อผ่านเมอืงเบเคอร ์(Baker) ซึง่เป็นประตูสูห่มู่บา้นแห่งความ

ตาย (Death Valley) ในเขตอทุยานทะเลทรายโมฮาว ีและทีเ่มอืงเบเคอร์

นี้เอง จะมเีครื่องวัดอุณหภูม ิ(Thermometer) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตดิ
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ตัง้อยู่ เป็นทีร่ะลกึถงึอุณหภูมสิูงสุดที ่134 องศาฟาเรนไฮต ์หรอื 56.67 

องศาเซลเซยีส ซึง่เคยวัดไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาทีห่มูบ่า้นแห่งความ

ตายเมือ่ ค.ศ. 1913 จนเขา้สูล่าสเวกสั นครทีไ่มเ่คยหลับ น าคณะไปชอ้ป

ป้ิงที ่LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS ทีม่รีา้นคา้สนิคา้ชัน้น าของ

อเมรกิากวา่ 150 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ 

 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 

 พักโรงแรม MONTE CARLO RESORT AND CASINO ****หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (พัก 2 คนื) 

www.montecarlo.com 

 ท่องราตรลีาสเวกัส Strip เขตย่านใจกลางเมอืงแหล่งรวมความบันเทงิ

และคาสโิน แสงสีเสยีงของยามค ่าคืนบ่งบอกถงึการเริม่ตน้แห่งวัน ณ 

เมอืงนี้ บนถนนเสน้นี้มคีวามบันเทงิมากมายหลายสิง่ใหท้่านไดช้ม อาท ิ

น ้าพเุตน้ร า หนา้โรงแรมเบลลาจโิอ, บรรยากาศของเวนสิ เมอืงโรแมนตกิ 

ของโรงแรมเวเนเชยีน, โชว์ภูเขาไฟระเบดิ ที่โรงแรมมริาจ ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิตลอดค ่าคนื 

 

วนัที ่5 

 

ลาสเวกสั - อุทยานแห่งชาตแิกรนดแ์คนยอน (West Rim) - 

สกายวอลค์ - เขือ่นฮเูวอร ์

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม buffet 

08.00 น. น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่อุทยานแห่งชาตแิกรนด์แคนยอน (West 

Rim) ทีเ่ปิดรับนักท่องเทีย่วตลอดทัง้ปี เสน่หด์งึดูดผูท้ีห่ลงใหลในการ

ผจญภัย หุบผาของแกรนดแ์คนยอนทอดตัวสู่เบือ้งล่างกว่า 2,000 เมตร

เหนอืแมน่ ้าโคโลราโด เขา้สู ่Visitor Centre ของชาวอนิเดยีแดงเผ่าวอล

เออไพ (Hualapai) ชนพืน้เมอืงทีอ่าศัยอยู่ในเขตนี้มานานนับศตวรรษ 

การเยีย่มชมสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเวสต์รมิ อยู่ในการบรหิารจัดการโดย

ศนูยบ์รกิารนักท่องเทีย่ววอลเออไพ โดยจัดบรกิารรถรับ-สง่แบบ hop on 

hop off โดยทา่นสามารถชมววิทวิทัศน์ของหบุผาแกรนดแ์คนยอนไดจ้าก

จุดชมววิ Eagle Point, Guano Point และ Hualapai Ranch ทีจ่ าลองถงึ

บา้นเรอืนและความเป็นอยูใ่นยคุอดตี ไฮไลทข์องการชมแกรนดแ์คนยอน

 

 

 

http://www.montecarlo.com/


Page 6 of 20 

 

 

 

คอื การเดนิบน “สกายวอลก์” (Skywalk) สิง่ กอ่สรา้งทีม่นุษยส์รา้งขึน้ได ้

อยา่งน่าทึง่ ทางเดนิกระจกรูปร่างคลา้ยเกอืกมา้ยืน่ออกมาจากขอบผาไป

ประมาณ 21 เมตร เสมอืนการเดนิบนอากาศดว้ยระดับความสงูกว่า 1,450 

เมตร อกีหนึง่ความประทับใจและประสบการณ์เพยีงแห่งเดยีวในแกรนด์

แคนยอนนี ้  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารแบบปิคนกิ ในเขตอทุยานฯ Local 

 สมควรแกเ่วลาน าคณะเดนิทางกลับสู่นครลาสเวกัส ระหว่างเสน้ทางแวะ

ชมทัศนียภาพเหนือเขือ่นฮูเวอร ์เขือ่นยักษ์คอนกรตีขนาดใหญ่กัน้แม่น ้า

โคโลราโด โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ป้องกนัอทุกภยั, กกัน ้าไวใ้ชใ้นการกสกิร

รม, สงวนพันธ์ปลา และสรา้งกระแสไฟฟ้าดว้ยพลังน ้า  สรา้งเสร็จในปี

ค.ศ. 1935 ในขณะนัน้เป็นเขือ่นโครงสรา้งคอนกรตีขนาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

โลก ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับที่ 34 ของโลก

นอกจากนีผ้ลจากการสรา้งเขือ่น ท าใหเ้กดิทะเลสาบฝีมอืมนุษย ์คอื ทะเล

สาบมีด้ (Lake Mead)  

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 

 พักโรงแรม MONTE CARLO RESORT AND CASINO ****หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (พัก 2 คนื) 

www.montecarlo.com 

วนัที ่6 ลาสเวกสั - บนิสูซ่านฟรานซสิโก - ชอ้ปป้ิงยา่นยเูนยีนสแควร ์  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 ออกเดนิทางสูส่นามบนินครลาสเวกสั  

 ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สูน่ครซานฟรานซสิโก 

 ถงึนครซานฟรานซสิโก รอรอรับคณะแลว้เดนิทางสูภ่ตัตาคาร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย เดนิเทีย่วชลิล์ๆ ชมเมอืง ซานฟรานซสิโก เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่า ”โรแมนตกิ

ซติี”้ เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วอันดับตน้ ๆ ทีม่นัีกท่องเทีย่วมากทีสุ่ด

ในโลก นอกจากนี้ยังไดช้ือ่ว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีด่ทีีสุ่ดแห่งหนึง่ในโลก 

จงึไมน่่าแปลกใจทีม่นัีกทอ่งเทีย่วและนักชอ้ปตัวจรงินยิมมาซานฟรานซสิ

โก Union Square แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้แบรนดด์ังจากทั่วทุกมมุโลก 

และสนิคา้ของ USA หา้ง สรรพสนิคา้ Macy’s สวรรคข์องนักชอ้ปทีไ่มค่วร

พลาด หรอืท่านสามารถเลอืกใชบ้รกิารของ Cable Cars ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร

มานานนับรอ้ยปี เทีย่วชมเมอืง บนเสน้ทาง California Street ผ่านเขต

การเงนิ ไชน่าทาวน ์และ Nob Hill สว่นเสน้ทางสาย Powell-Mason และ 

 

 

 

http://www.montecarlo.com/
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Powell-Hyde จบเสน้ทางใกลก้บั Fisherman’s Wharf ไดต้ามอธัยาศัย 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 

 พักโรงแรม FAIRMONT SANFRANCISCO ****หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกัน / **ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์จัดโรงแรมใกลเ้คยีงในกรณีตดิ

งาน Fair** 

www.fairmontsanfranci

sco.com 

วนัที ่7 

 

เทีย่วซานฟรานซสิโก - สะพานโกลเดน้เกต - ลอ่งเรอืชมอา่ว - ฟิช

เชอรแ์มนวารฟ์ – บนิกลบัฮอ่งกง  

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเทีย่วชมนครซานฟรานซสิโก เมอืงนี้ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

“เมอืงวัฒนธรรมผสมผสาน” เพราะแตล่ะยา่นจะมเีอกลักษณ์ทีแ่ตกตา่งกนั 

แต่รวมเป็นหนึง่เดยีวกันไดอ้ยา่งลงตัว น าท่านชม Golden Gate Bridge 

สะพานสแีดงทอดตัวขา้มอ่าวทีถู่กถ่ายรูปมากทีสุ่ดในโลก จนกลายเป็น

สัญลักษณ์ของสหรัฐอเมรกิา ใตส้ะพานคอื “ฟอรต์ พอยต”์ (Fort Point) 

ซึง่เป็นป้อมปราการเก่าแก่ของซานฟรานซสิโก ขึน้ชมววิเมอืงแบบพา

โนรามาบนยอดเขาทวนิพคี ผ่านยา่นเดอะคาสโตร เป็นทีรู่จ้ักกันว่า “Gay 

Capital of the World” ถา้อยากสัมผัสไลฟ์สไตลข์องพวกเขาเหล่านี้ได ้

ทีน่ี ่ไปชม Lombard Street เป็นถนนทีช่นัและคดเคีย้วทีส่ดุในโลก 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะล่องเรือชม “อ่าวซานฟรานซิสโก” ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรม

ท่องเทีย่วทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วมากทีส่ดุในการเยอืนเมอืงนี้ เรอืแล่นผ่าน

สะพานโกลเดน้เกต และสะพานโอ๊คแลนด์ เบย์บริดจ์ และเกาะอัล

คาทราซ Alcatraz Island หรอือกีชือ่หนึง่วา่ ‘The Rock’ เป็นเกาะเล็กๆที่

ตัง้อยู ่2.4 กโิลเมตรจากฝ่ังซานฟรานซสิโก เคยใชเ้ป็นทีค่มุขงันักโทษใน

ปี ค.ศ. 1868-1963 แต่ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหค้นเขา้ชม 

จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นยา่น Fisherman’s Wharf และ Pier 39 

แหล่ง shopping, รา้นอาหาร, รา้น Chocolate Ghirardelli Square, 

Boudin รา้นเบเกอรีเ่ก่าแก่ใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1849 ตน้ต ารับ clam 

chowder ที ่served มาในถว้ยขนมปัง sourdough ทีข่ ึน้ชือ่ของ San 

Francisco และนอกจากนี้ทีน่ี่ยังเป็นแหล่งของ Dungeness crab เมนู

พเิศษทีค่ณุไมค่วรพลาด 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 

21.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิซานฟรานซสิโก เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

http://www.fairmontsanfrancisco.com/
http://www.fairmontsanfrancisco.com/
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วนัที ่8 ซานฟารนซสิโก - ฮอ่งกง - บนิกลบักรงุเทพฯ   

00.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิก บนิสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่

CX873 

 

 **บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล** 

 **อยู่ในระหว่างท าการบินกลับสู่ประเทศไทย แวะเปลี่ยนเครื่องที่

ฮอ่งกง** 

 

วนัที ่9 ฮอ่งกง - เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ  

06.10 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตฮิอ่งกง เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

09.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CX755 

11.30 น. ถงึกรงุเทพฯ 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัด

โปรแกรมของแต่ละวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกัน โปรแกรมท่องเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท้่าน 7 วัน ก่อนการ

เดนิทางเทา่นัน้) 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 

CHD 4-11 

With Bed 

CHD 4-8 

No Bed 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

11-19 เมษายน 2563 139,000 125,000 118,000 23,000 
-25,000.- 

-20,000.- 

1-9 พฤษภาคม 2563 135,000 121,000 115,000 23,000 
-24,000.- 

-19,000.- 

20-28 มถินุายน 2563 135,000 121,000 115,000 23,000 
-24,000.- 

-19,000.- 

18-26 กรกฎาคม 2563 135,000 121,000 115,000 23,000 
-24,000.- 

-19,000.- 

8-16 สงิหาคม 2563  135,000 121,000 115,000 23,000 
-24,000.- 

-19,000.- 

19-27 กนัยายน 2563 135,000 121,000 115,000 23,000 
-24,000.- 

-19,000.- 

17-25 ตลุาคม 2563 135,000 121,000 115,000 23,000 
-24,000.- 

-19,000.- 

**(หมายเหตุ ราคานีไ้มร่วมคา่วซี่า และต ัว๋สะสมไมลไ์มไ่ด ้Non Refund, Non Endorse) **ท าวซี่า 

+7,500 บาทตอ่ทา่น 
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คา่ทวัรร์วม : 

  ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 

2560   

 คา่รถโคช้มาตรฐาน USA ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบใุนโปรแกรม 

15-19 ทา่น ใชร้ถปรับอากาศขนาด 25 ทีน่ั่ง  

 

20-35 ทา่น ใชร้ถปรับอากาศขนาด 45 ทีน่ั่ง 

 

 ค่าบัตรเขา้ Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon National Park, Sky Walk, ค่า

ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก  

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิ

แทนและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้ง Triple Room ใหบ้รกิาร, และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืง

พัก หากวันดังกลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ใน USA ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR 
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คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุส าหรับผูเ้อา

ประกันภัยอายุ 16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลใน

ต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท 

ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักชิน้ละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่น

ความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ด าเนนิการพรอ้มคา่ธรรมเนยีมวซีา่ดังนี ้

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 5,600 บาท + คา่ธรรมเนยีมในการยืน่ (เก็บ 7,500 บาท) 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาใน

หอ้งพัก คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้

จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบั

จากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่

เหลอืล่วงหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ

ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีง

ดัง พดูจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ทีม่รีะบุ

อยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้ง

ท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกับผูร้่วมคณะท่านอืน่หรอืโปรแกรม
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ทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59 - 45 วัน  หักมดัจ า 21,000 บาท/ทา่น 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 40 วัน  หักมดัจ า 31,000 บาท/ทา่น 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 - 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หัก 60% ของคา่ทัวร ์

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 1 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 100% ของคา่ทัวร ์

  ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอื NO SHOW หัก 100% ของคา่ทัวร ์

  หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้

โดยสามารถยืน่ขอวซีา่ไดท้ันตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิค่าใชจ้่ายเพิม่คอืค่าวซีา่ และค่า

เปลีย่นชือ่ตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเงือ่นไขของตั๋วที ่NON-CHANGE NAME & NON-

REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดรั้บการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไมว่่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลกิ

เฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกันทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิ

ดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต ทาง

บรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้

ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยดังนี้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุ

งาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหตุ ฯลฯ โดยสทิธปิระโยชน์ของท่านจะไดรั้บจากการซือ้

ประกนัเพิม่เตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บรษัิท เอ ดับเบลิย ูพ ีเซอรว์สิเซส (ประเทศ

ไทย) ที่ระบุความรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรม์เท่านั้น ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรักษา

ผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด และทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดย

ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย  

ต ัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลับ ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย
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สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการ

เดนิทางและไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสายการบนิ Cathay Pacific ไมส่ามารถ REFUND 

เงนิไดท้กุกรณี ยกเวน้ การเสยีชวีติเทา่นัน้   

ทัง้นีเ้งือ่นไขของตั๋วเครือ่งบนิ เป็นไปตามก าหนดของสายการบนิเทา่นัน้ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเงือ่นไขได ้

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสายการบนิ Cathay Pacific ในกรณีตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้แต่

กรณีทีบ่นิเป็นตั๋วเดีย่ว หรอืชัน้ธุรกจิสามารถสะสมไมลเ์ฉพาะของสายการบนิไดค้อื Asia Miles เท่านัน้ 

ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน้ **กรณีนี้ ตั๋วสะสม

ไมลไ์มไ่ด ้Non Refund, Non Endorse** 

ค่าธรรมเนยีมประกนัภยัและค่าธรรมเนยีมน า้มนัเชื้อเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel 

Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที ่ 1 กันยายน 2560 การเปลีย่นแปลงของสาย

การบนิในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ 

ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่

แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 

1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 

เตยีง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของ

แตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   
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 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง

อาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  โปรแกรมทัวรร์วมค่าเขา้ชมถูกระบไุวใ้นคอลัมน์ “อัตรานี้รวม” หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันที่

สถานที่เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะคนืเงิน Entrance 

Fee ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่

ดังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ

เขา้ชมและ Reservation Fee ไปเรยีบรอ้ยแลว้แลว้    

กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ท่านจะถูกเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 USD / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 23 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิ้ว) x 56 

เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะ

การเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระ

ของผูโ้ดยสาร ซึง่ความรับผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. 

Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 



Page 14 of 20 

 

 

 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในอเมรกิา มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะ

มขีอ้ก าหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี่ ทัง้นี้เนื่องจาก

สขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็น

พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลา

เกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซีา่ทีไ่ดรั้บการอนุมตัแิลว้จะถกูสง่คนืผูส้มคัรทางไปรษณียภ์ายใน 3-4 วันท าการ 

ระยะเวลาดังกลา่วเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึง่ระยะเวลาการออกวซีา่จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะกรณี  

เนือ่งจากสถานการณ์ทีแ่ตกตา่งกนัของผูส้มคัรแตล่ะคนและขอ้ก าหนดเฉพาะอืน่ๆ 

 

ต ัง้แต ่7 ก.พ. 57 สมคัรวซีา่ช ัว่คราว (Non-Immigrant Visa) ไดท้ี ่http://www.ustraveldocs.com/th 

ข ัน้ตอนใหมส่ าหรบัการสมคัรวซีา่ช ัว่คราว (Non-Immigrant Visa)  

 เขา้ไปทีเ่ว็บ www.ustraveldocs.com/th และสรา้งบัญชผีูใ้ช ้เลอืกประเภทของวซีา่และค่าธรรมเนียมตามวซีา่

ประเภทนัน้ๆ ซึง่จะไดแ้บบฟอรม์ใบฝากเงนิธนาคารทีม่รีายละเอยีดตามทีท่า่นกรอก ใหพ้มิพแ์บบฟอรม์ใบฝากเงนิ

ธนาคารนัน้ออกมา    

 น าใบฝากเงนิธนาคารทีไ่ดม้าไปยังธนาคารกรุงศรอียธุยา ณ สาขาตามทีก่ าหนดไวเ้พือ่จ่ายค่าธรรมเนียมสมัครวี

ซา่  

 กรอกแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ DS-160 ทางอนิเทอรเ์น็ตที ่https://ceac.state.gov/genniv/ 

 ก าหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ทางอนิเทอรเ์น็ตที ่www.ustraveldocs.com/th หรอืทางโทรศัพทผ์่านศูนยบ์รกิาร

ที ่02-105-4110  

 ในการก าหนดนัดวันสัมภาษณ์ ใหแ้จง้ทีอ่ยูส่ าหรับการจัดสง่เอกสารดว้ย หากค ารอ้งขอวซีา่ของท่านไดรั้บอนุมัต ิ

ทางเราจะจัดสง่วซีา่ของทา่นไปยงัทีอ่ยูต่ามทา่นระบจุะไปรับหรอืใหจั้ดสง่ 

 กรณุาอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขัน้ตอนการขอวซีา่นีไ้ดท้ี ่www.ustraveldocs.com/th  

กรุณาปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด  มเิช่นน ัน้การสมคัรวซี่าของท่านอาจล่าช้า หรอืท่านอาจไม่ได้

สมัภาษณ์วซี่าในวนัทีน่ดัไว ้ท่านควรขอวซีา่ล่วงหนา้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้เนื่องจากการรอนัดสัมภาษณ์วซีา่

และกระบวนการออกวซีา่อาจใชเ้วลานาน โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีผู่ค้นนยิมเดนิทาง 

โปรดทราบ – ทางสถานทูตฯ ขอแนะน าใหผู้เ้ดนิทางสมัครวซีา่ล่วงหนา้ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้และโปรด

หลกีเลีย่งการวางแผนการเดนิทางทไีมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่จะไดรั้บวซีา่ในหนังสอืเดนิทางของตน 

http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
https://ceac.state.gov/genniv/
http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
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หมายเหตพุเิศษส าหรบัผูส้มคัรวซี่านกัเรยีน - โปรดระลกึไวว้่า เดอืนมถิุนายน กรกฎาคม และสงิหาคมเป็นชว่งที่

แผนกกงสลุมงีานมากทีส่ดุ ดังนัน้ ผูส้มัครวซีา่อาจประสบความยากล าบากในการจองวันสัมภาษณ์วซีา่ในเดอืนเหล่านี ้

นักเรยีนตอ้งวางแผนล่วงหนา้เพือ่จะไดไ้ม่ตอ้งเดนิทางมาทีส่ถานทูตฯ หลายครัง้ ผูส้มัครวซีา่นักเรยีนควรสมัครวซีา่

ล่วงหนา้ แต่ไม่ควรสมัครเกนิ 120 วัน กอ่นวันเปิดเรยีน ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณาอ่าน ฉันจะสามารถสมัครวซีา่ได ้

เมือ่ใด 

ผูถ้อืบตัรเดนิทางส าหรบันกัธุรกจิเอเปค สามารถสมัครวซีา่ชัว่คราวโดยไมต่อ้งนัดวันสัมภาษณ์ล่วงหนา้ไดใ้นชว่ง

เชา้ ระหว่างเวลา 7.30 น. ถงึ 10.00 น. (ยกเวน้วันหยดุราชการไทยและสหรัฐฯ) ผูส้มัครไมต่อ้งสง่อเีมลม์าล่วงหนา้

เพือ่นัดสัมภาษณ์ โดยคู่สมรสและลูกผูเ้ยาวข์องผูถ้อืบัตรเดนิทางส าหรับนักธุรกจิเอเปคสามารถเขา้รับการสัมภาษณ์

พรอ้มกับผูส้มัครหลักไดโ้ดยไม่ตอ้งนัดสัมภาษณ์ล่วงหนา้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผูส้มัครทุกคนตอ้งมคีุณสมบัตติาม

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการสมคัรวซีา่ทัง้หมด และตอ้งน าใบเสร็จแสดงการช าระคา่ธรรมเนียมการสมัครวซีา่ และหนา้ยนืยัน

ของแบบฟอรม์ DS-160 มาดว้ย เพือ่ทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากการสมคัรวซีา่ผ่านชอ่งทางผูถ้อืบัตรเดนิทางส าหรับนักธุรกจิ

เอเปคได ้

 

ขอ้ควรปฏบิตัสิ าหรบัวนันดัสมัภาษณ์ 

 กรณุากรอกแบบฟอรม์ เอกสารตา่งๆใหเ้รยีบรอ้ยและพรอ้มยืน่ใหก้บัเจา้หนา้ทีส่ถานทตู 

 น าหนังสอืเดนิทาง หนา้ยนืยันแบบฟอรม์ DS-160 ใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมสมัครวซีา่จากไปรษณียไ์ทย และ

รปูถา่ยจ านวน 1 ใบซึง่ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 ทา่นสามารถน าโทรศัพทม์อืถอืมาได ้1 เครือ่ง สถานเอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมรกิาไมอ่นุญาตใหน้ าคอมพวิเตอร์

กระเป๋าหิว้ หรอือุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเขา้มาในสถานทูตฯ กรุณาหยบิโทรศัพทม์อืถอืและปิดเครือ่งก่อนเขา้ตัว

อาคารเพือ่ฝากไวก้บัเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัรปูถา่ย 

ผูส้มัครวซีา่สหรัฐฯ จะตอ้งอัพโหลดรูปถ่ายดจิทิัลลงในแบบฟอรม์การสมัครวซีา่ DS-160 โดยรูปถ่ายจะตอ้งตรงตาม

ขอ้ก าหนด มเิชน่นัน้ทา่นจะไมส่ามารถด าเนนิกระบวนการสมคัรตอ่ไปได ้โดยรปูถา่ยจะตอ้งมคีณุสมบตัติอ่ไปนี้ 

1. ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

2. ตอ้งมพีืน้หลังสขีาว 

3. ตอ้งถา่ยหนา้เต็ม โดยหันหนา้เขา้กลอ้ง 

4. ตอ้งอยูใ่นรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรอืไฟล ์.jpg) โดยมขีนาด 600x600 พกิเซล 

และ 1200x1200 พกิเซล 

5. ขนาดของไฟลจ์ะตอ้งนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 240 กโิลไบท ์

6. จะตอ้งไมถ่กูปรับแตง่ทางดจิทิัล 

http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html#apply
http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html#apply
http://thai.bangkok.usembassy.gov/holidays.html
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ส าหรับค าแนะน าเพิม่เตมิเกีย่วกับองคป์ระกอบรูป ท่านสามารถอา่นขอ้ก าหนดเพิม่เตมิเกีย่วกับรูปถ่ายไดท้ีล่ ิง้คน์ี้ หาก

รปูของทา่นไมต่อ้งตามขอ้ก าหนดดา้นองคป์ระกอบเราอาจไมส่ามารถด าเนนิการเกีย่วกับการสมัครวซีา่ของท่านได ้เรา

ขอแนะน าใหผู้ส้มคัรน ารปูถา่ยดจิทิัลทีพ่มิพอ์อกมาแลว้มาในวันสมัภาษณ์วซีา่ดว้ย 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการสมคัรวซีา่:  

เจา้หนา้ทีก่งสลุจะพจิารณาการสมัครเป็นรายกรณี ไมม่เีอกสารใดสามารถประกันไดว้่าผูส้มัครจะไดรั้บอนุมัต ิ(หรอืถูก

ปฏเิสธวซีา่) เนือ่งจากแตล่ะกรณีมคีวามแตกตา่งกนั สิง่ทีส่ามารถแสดงถงึความสัมพันธท์ีห่นักแน่นในกรณีหนึง่อาจใช ้

ไมไ่ดก้ับอกีกรณีหนึง่ เนื่องจากกระบวนการสมัครวซีา่ชั่วคราวมไิดเ้ป็นกระบวนการทีใ่ชเ้อกสารเป็นหลัก ผูส้มัครวซีา่

ตอ้งสามารถแสดงความผูกพันต่อประเทศของตนโดยการแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีก่งสุลทราบ ผูส้มัครวซีา่นักเรยีน ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการแลกเปลีย่น และผูส้มคัรวซีา่ประเภทท างานจ าเป็นตอ้งมเีอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะน าใหผู้ส้มัคร

ทกุทา่นน าหนังสอืเดนิทางเลม่เดมิของตนมาดว้ย และผูป้กครองของผูส้มคัรวซีา่ทีเ่ป็นผูเ้ยาวค์วรน าสตูบิัตรของบตุรมา

ดว้ย 

ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ ขอแจง้รายละเอยีดตา่งๆของเอกสารทีค่วรน าตดิไปในวนัสมคัรวซีา่เพิม่เตมิจากทีท่างสถาน

ฑตูก าหนด ดงัรายละเอยีดดงันี ้

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีี

ซา่ อเมรกิา, แคนาดา, วซีา่อืน่ๆในกลุ่มประเทศเชงเกน้ หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายต่อ

การอนุมตัวิซีา่ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส , 

หยา่ /ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดย

ระบตุ าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทาง

ไปทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา และสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลัง 3 เดอืน 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้ม่

เกนิ 6  เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิ

สม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายได ้

อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ 

ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 

1-6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมา

ท างานของทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

http://travel.state.gov/visa/frvi/frvi_3882.html
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 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการ

อ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่ง

ถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน

จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะ

เป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

 

โปรดทราบ: ระเบยีบการเขา้ตดิตอ่แผนกวซีา่ 

ขอ้มูลตดิต่อ 

แผนกกงสลุ สถานทตูสหรัฐอเมรกิา กรงุเทพมหานคร เลขที ่95 ถนนวทิย ุกรงุเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

ศนูยข์อ้มลูวซีา่ 

เวลาท าการ: วันจันทรถ์งึศกุร ์8:00 - 20:00 (ยกเวน้วันหยดุ) 

โทรศพัท:์ 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมรกิา) 

อเีมล:์ support-thailand@ustraveldocs.com 

 

กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยั 

รายการสิง่ของทีไ่มใ่หน้ าเขา้มาภายในสถานทตู และระเบยีบในการเขา้สูส่ถานทตู 

 

ผูต้ดิต่อสถานทูตฯทุกท่านตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ 

ทา่นสามารถฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 เครือ่ง ไวก้บัเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัทีห่นา้ประต ูแตส่ถานทูตฯและพนักงาน

รักษาความปลอดภยัจะไมรั่บผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กบัโทรศัพทม์อืถอืของท่านใน

ขณะทีฝ่ากไวก้ับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทูตฯตามทีนั่ดหมายไว ้หากน าสิง่ของ

ดังตอ่ไปนีม้าดว้ย 

 อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรีห่รืออุปกรณ์อเิล็กทรอนคิสใ์ดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพวิเตอร์ ไดอารีแ่บบดจิติอล วทิยุ

ตดิตามตัว กลอ้งถ่ายรูป ตลับเทป แถบบันทกึวดิทิัศน์  ซดีรีอม เครือ่งเล่มเอ็มพสีาม แผ่นดสิก ์คอมพวิเตอร์

กระเป๋าหิว้ หรอืเครือ่งเลน่เพลงขนาดพกพา 

mailto:support-thailand@ustraveldocs.com
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visa_security_regulations.html
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 กระเป๋าสะพายหรอืกระเป๋าถอืสตรขีนาดใหญ่ 

 กระเป๋าถอืและกระเป๋าเดนิทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ 

ผูส้มคัรขอวซีา่สามารถน าเอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ใสถ่งุหรอืกระเป๋าใสเทา่นัน้ 

 อาหาร (มรีา้นกาแฟและของวา่งจ าหน่ายภายในสถานทตูฯ) 

 ซองหรอืพัสดทุีปิ่ดผนกึ 

 บหุรี ่ซกิาร ์กลอ่งไมข้ดี ไฟแชค็ 

 วัตถมุคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบ 

 อาวธุหรอืวัตถใุดๆทีม่สีารประกอบระเบดิ 

รายการสิง่ของที่ไม่ใหน้ าเขา้มาภายในสถานทูตฯไม่ไดจ้ ากัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาขา้งตน้เท่านัน้ สิง่ของ

ประเภทอืน่อาจไม่ไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้มาภายในสถานทูตฯดว้ยเช่นกัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับวจิารณญาณของพนักงาน

รักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพทม์อืถอื 1 เครือ่ง สถานทูตฯไมรั่บฝากสิง่ของตอ้งหา้มทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ท่าน

ตอ้งฝากเก็บสิง่ของดังกลา่วไวท้ีอ่ ืน่กอ่นมาตดิตอ่สถานทตูฯ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถาน้ตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานู้ต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถาน้ตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


