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ทัวรอเมริกาตะวันตก 7 วัน 
ลอสแองเจลิส - ลาสเวกสั –  แกรนดแคนยอน 
TOUR CODE :  US261201BF 

 
  
 

 

 

 

 
กําหนดการเดินทาง  

20-26 ก.ค. / 10-16 ส.ค. / 28 ก.ย – 04 ต.ค 2013 
17-23 / 19-25 ต.ค. / 23-29 พ.ย. / 05-11 / 25-31 ธ.ค. 2013 

26 ธ.ค. – 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2014 
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วันแรก  กรุงเทพฯ – ลอสแองเจลิส – อนาแฮลม (D) 

12.30 น. นัดคณะผูเดินทางพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร U สายการบิน China Southern Airline ใชประตู
ทางเขาหมายเลข 9 เจาหนาที่จากทางบริษัทฯ ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานการเช็คบัตรโดยสารและ
สัมภาระ 

15.35 น. ออกเดินทางสูสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบิน CZ 3082 / CZ 327  
(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกวางเจา 3 ช.ม.)  
**เดินทางขามเสนแบงเวลาสากล เวลาที่ลอสแองเจลิส ชากวาประเทศไทย 15 ช.ม.** 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระนํา
ทานเดินทางสูเมืองอนาแฮลม เมืองแหงครอบครัว ท่ีตั้งของสวนสนุกชื่อดัง ดิสนียแลนด อนาแฮลม 

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร กอนนําทานเขาที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN ANAHEIM RESORT หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง  สวนสนุกดิสนียแลนด (B) 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 จากนั้น เชิญทุกทานอิสระที่ สวนสนุกดิสนียแลนด อนาแฮลม ดิสนียแลนดแหงแรกของโลก ถิ่นกําเนิดของตํานานแหง

ความสุขของคนทุกเพศทุกวัย ท่ีตระกูลดิสนีย เนรมิตพื้นที่จากสวนสม ใหกลายมาเปนสวนสนุกที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดใน
โลก ใหทานและครอบครัวไดเพลิดเพลินกับเครื่องเลนตางๆที่มีการแบงโซนไวอยาง Tomorrow Land ท่ีใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย / Adventure Land ท่ีสนุกสนานผจญภัย  Fantasy Land ท่ีสวยงามนารัก รวมทั้งทานจะไดพบกับตัว
การตูน นารักๆของดิสนียมากมาย อยาง มิคกี้เมาส-มินนี่เมาส-โดนัลดั๊ก-กุฟฟ-ไลออนคิงส-ฯลฯ 

**รับประทานอาหารมื้อกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว** 
ชวงบาย ทานมีเวลาเต็มที่กับความสนุกสนานในดิสนียแลนด อาทิ ชมขบวนพาเหรด-ชอปปงของที่ระลึกตางๆ-สนุกกับเครื่องเลน

ท่ีมีอยูมากมายอาทิ บานผีสิง-รถไฟเหาะ Space Moutain – Matterhorn Bobsled ฯลฯ จนถึงเวลานัดหมาย 
**รับประทานอาหารมื้อคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว** 

 

วันที่สาม อนาแฮลม – เอาทเลท – ลาสเวกัส (BLD) 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองลาสเวกัส นครแหงสีสันที่ไมเคยหลับใหล เมืองที่พัฒนาสูงที่สุดแหงหนึ่งในสหรัฐ จากผืน

ทะเลทรายที่กวางไกลสุดสายตา กลายมาเปนนครแหงแสง สี เสียง ที่ไมมีวนัหลับไหล  มีโรงแรมขนาดใหญระดับที่มี

หองพักเกินกวา 1,000 หองจาํนวนมาก เมอืงแหงคาสิโนที่ผูคนทั่วโลกใฝฝนที่จะไดเห็นและสัมผัสคร้ังหนึ่งในชีวิต 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชอปปงที่ลาวเวกัสพรีเมี่ยมเอาเลท กบัสินคาแบรนดดังทั่วโลก ราคาพิเศษ อาท ิCoach, Fossil, Kate Sped, 

True religion, Sephora  ect. 

 ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  กอนนําทานเขาที่พัก โรงแรม EXCALIBUR HOTEL & CASINO หรือเทียบเทา 

อิสระพักผอนเดินเลน เส่ียงโชค หรือชมโรงแรมตางๆ ยามค่ําคืน 
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วันที่สี่  ลาสเวกัส – แกรนดแคนยอน – ลาสเวกัส (B) 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
  อิสระพักผอน ชอปปง – เสี่ยงโชค เดินเที่ยวชมโรงแรมและคาสิโนตางๆตามอัธยาศัย ตลอดทั้งวัน 
  ไมมีบริการอาหารกลางวัน 

รายการทัวรเสริมพิเศษ เทีย่วแกรนดแคนยอน – สกายวอลค ราคาทานละ 6,500 บาท 
นําทานเดินทางสูรัฐ อริโซนา เพื่อชม ความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่ง  แกรนดแคนยอน  หุบ

ผาแหงแมน้ําโคโรลาโดที่กัดเซาะชั้นดินชั้นหินตางๆนับเปนเวลามากกวาลานป จนทําใหเกิดความแตกตางของชั้นหิน

ที่มีสีสันตางๆ นานา ดูแลวนับเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่มีความยาวกวา 400 

ก.ม. หุบผากวางกวา 25 ก.ม. ลึกกวา 2 ก.ม. อาหารกลางวันรวมอยูในแพคเกจ 

บาย นําทานไดเดินชมวิวสกายวอลค (Skywalk) ส่ิงกอสรางมหัศจรรยยุคใหม เพื่อใหทานไดเดินชมวิวของ 

แกรนดแคนยอน บนพื้นกระจกแกวใสที่มีความแข็งแรงรับนํ้าหนักไดเปนจํานวนมาก เพือ่ใหทานเห็นวิวทิวทัศนของแก

รนดแคนยอน จากเบื้องบนสูเบื้องลาง นับเปนการออกแบบดวยฝมือมนุษยที่นาประทับใจ เดินทางกลับสูลาสเวกัส 

ค่ํา   อาหารค่ําตามอัธยาศัย  
 

วันที่หา  ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส –ชมเมือง – กรุงเทพฯ (BLD) 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 หลังอาหารเชานําทานเดินทางสู ลอสแองเจลิส เมืองใหญอันดับสอง ของสหรัฐฯ และเปนเมืองที่ใหญและสําคัญมากๆใน

แคลิฟอรเนีย ซ่ึงเปรียบเสมือนจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเก็บภาพสวยบริเวณดานหนาของไชนีสเธียเตอร นําชมถนนแหงดวงดาว หรือ ฮอลลีวูด วอลค ออฟ เฟรม 

สัมผัสไลฟสไตลของอเมริกันในวันวาง กับการเดินเที่ยวเลน และชมรอยมือ รอยเทา ของศิลปนบันทึกความเปนดาวแหง
ฮอลลีวูด ท่ีบรรดาศิลปนทั้งหลายไมวา ดารานักแสดง นักรอง พิธีกร ไฝฝนอยากใหตัวเองมีชื่อจารึกอยูบนแผนกระเบื้องที่
ทําเปนรูปดวงดาวกวา 2,500 ดวง บนความยาวกวา 3ไมล ผานชมบริเวณ ถนนบรอดเวย ยานเลอเวรี่ฮิลล ท่ีโดงดัง 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร กอนนําทานเดินทางสูสนามบินลอสแองเจลิส เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพมหานคร 

23.00น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CZ 328 / CZ 357 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกวางเจา 3 ช.ม.)  
 

วันที่หก **เดินทางขามเสนแบงเวลาสากล เวลาที่ประเทศไทยเร็วกวา ลอสแองเจลิส 15 ช.ม.** 
ออกเดินทางสูประเทศไทย 
 

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ 

10.50น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร  
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ทัวรอเมริกาตะวันตก 7 วัน 
ลอสแองเจลิส - ลาสเวกสั –  แกรนดแคนยอน 

TOUR CODE :  US26121BF 

20-26 ก.ค. / 10-16 ส.ค. / 28 ก.ย – 04 ต.ค 2013 
17-23 / 19-25 ต.ค. / 23-29 พ.ย. / 05-11 / 25-31 ธ.ค. 2013 

26 ธ.ค. – 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2014 
 

อัตราคาบริการ จํานวนไมต่ํากวา 20 ทาน  
 ผูใหญ พักหองละ 2  ทานๆละ     56,666  บาท 
 เด็กมีเตียง (พักกับผูใหญ 2 ทาน)     51,666  บาท 
 เด็กไมมีเตียง (พักกับผูใหญ 2 ทาน)    47,666  บาท 
 พักเดี่ยวเพิ่มทานละ                                     6,500      บาท 
 

อัตราคาบริการนี้รวม  
• คาตั๋วเครื่องบนิสายการบินไชนา เซาทเทิรน แอรไลน (CZ) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพรอมคณะ  
• คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี  (ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนหากมีการเรียกเก็บภาษีเพ่ิมจากทางสายการบิน) 
• คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเทียบเทา 
• คาอาหาร คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ และคายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนําเที่ยว ตามที่ระบุไวในรายการ 
• คารถรับสงระหวางสนามบิน-โรงแรมที่พัก และสถานที่ทองเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
• คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทางตั้งแตสนามบินสุวรรณภูมิ  
• คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ และสุขภาพในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,500,000 บาท  
• คาทิปคนขับรถ 
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

• ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
• คาใชจาย สวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่ส่ังเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 
• คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผู

เดินทางในการจัดทําเอง) 
• คาธรรมเนียมน้ํามันทีท่างสายการบินอาจมีการเรยีกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง 
• คาปรับสําหรบัน้ําหนักกระเปาเดินทางทีเ่กินจากทีท่างสายการบินกําหนดไว  
• คาธรรมเนียมวีซาประเทศสหรัฐอเมริกา และคาธรรมเนียมการขอยืน่ขอวีซา แบบทองเที่ยว สําหรับผูถือ

หนังสือเดินทางไทย (กรณทีานถูกปฏิเสธการขอวซีา ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใหทาน) ราคา
ประมาณ 5,200 – 5,400 บาท 

 
กรณีที่ทานตองการอยูตอ หรือเลื่อนตั๋วขาไป – กลับ   ตองทําเปนตั๋วเดี่ยวเทานั้น เนื่องจากราคานี้เปน
ราคาโปรโมชั่นตั๋วแบบหมูคณะไมสามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได ตองไปและกลับพรอม
คณะเทานั้น 
 
หมายเหตุ  
สําหรับทานที่ไมมีวีซาประเทศอเมริกา 
สําหรับการยืน่วีซาประเทศอเมริกา ทางผูเดินทางจะตองดําเนินการยื่นขอดวยตัวเอง ซึ่งเปนกฎของทางสถานฑูต 
ทานสามารถเขาไปทําการสมัครเพื่อขอยื่นวีซาไดท่ี  
 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
 

 
 
อัตรานี้รวม 
• คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไชนาเซาทเทิรน เสนทาง กรุงเทพฯ-กวางโจว-ลอสแองเจลิส //  
 ลอสแองเจลีส-กวางโจว-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
• คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
• คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ และ คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
• คารถรับสงและระหวางการนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
• คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
• คาทิปยกกระเปา 1 ใบ / ทาน , คาทิปคนขับ 
• คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
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• คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซ่ึงเปนอัตราเรียกเก็บ  
 ณ วันที่ 01 เม.ย.2556  และทานตองชําระเงินเพิ่มหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม 

 
อัตรานี้ไมรวม 
• คาวีซา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 
• คาธรรมเนียมหนังสือเดินทางอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,คาโทรศัพท,คาซักรีด ฯลฯ 
• คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ และ สําหรับราคานี้บริษัทฯ จะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
• คาทิปมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวรท่ีเดินทางไปพรอมคณะ โดยปกติ 3 ดอลลารสหรัฐตอคนตอวัน 
• คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
• คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) และคาภาษีการบริการหัก ณ ท่ีจาย 3% 
• คาทิปมัคคุเทศกท่ีใหบริการหรือรานอาหารบางราน กรณีท่ีตองการบริการเพิ่มเติมเปนพิเศษ 
 

การชําระเงิน 
  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 15,000 บาท ตอผูโดยสารหนึ่งทานสําหรับการจองทัวรสวนที่เหลือจะขอเก็บ
ท้ังหมดกอนเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา 
มัดจําทั้งหมด 
 

การยกเลิก 
• หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วันทํางาน มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ 
 ในการคืนเงินทั้งหมด 
• สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ 
 ยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
• หากผูโดยสารทานใด ย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจําที่ 15,000 บาท และคาวีซา 
 ตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
 

 

หมายเหตุ 
• บริษัทฯ มีสิทธท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
• กรณีท่ีมีการเกิดภัยธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทําให

การเดินทาไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน 
โรงแรม  หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได 

• บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ท่ีอยู 
 นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย  
 การถูกทําราย   การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
• หากทานถอนตัวกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ 
 ทานไดชําระไวแลว ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
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• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย  
 หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
• รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และ โรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋ว เครื่องบิน ตาม
สถานการณดังกลาว 
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการ 
 จากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ 
 ทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให สําหรับคาบริการนั้นๆ 
• มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี 
 เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
** หมายเหตุสําคัญ  สําหรับทานที่ประสงคจะเดินทางตอ หลังจากจบโปรแกรมทัวร ** 

                             (กรุณาแจงเจาหนาที่ฯกอนวาไมกลับพรอมคณะ ตั้งแตคร้ังแรกที่ติดตอ) 
1. ตั๋วภายในประเทศอเมริกา ท่ีทานจะใชเดินทางตอไปยังเมืองอื่นหลังจากจบโปรแกรมแลวนั้นทานสามารถที่จะเลือกซ้ือ

เอง หรือ ใหบริษัทฯ จัดการใหได แตกรุณาสอบถามบริษัทฯ กอนวาควรซื้อไดหรือยัง คือ ตองรอใหบริษัทฯ คอนเฟรมวาทุกอยาง
เรียบรอยกอนและบอกคุณวาออกตั๋วภายในอเมริกาของคุณได!!!  เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได เชนเปลี่ยนเปนกลับสู
กรุงเทพ จากเมืองอื่นๆที่ไมตรงตามโปรแกรม  ดังนั้นถาทานไปซื้อตั๋วภายในประเทศของอเมริกา โดยที่บริษัทฯ ยังไมไดคอนเฟรม วา
ทุกอยางเรียบรอย  ความเสียหายตางๆ ทางบริษัท จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

2. สําหรับตั๋วภายในประเทศของอเมริกา ที่ทานซื้อนั้น เที่ยวบินของทาน ควรเปนเที่ยวบินที่ออก เวลาที่คณะบินกลับ
กรุงเทพ เพราะจะเปนเวลาเดียวกับที่คณะฯ จะเดินทางมาถึงสนามบินของปลายทางเพื่อจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เที่ยวบินในประเทศของ
อเมริกา ตองมาใหถึงสนามบินกอนเวลา 2 ชั่วโมง , ตางประเทศ 3 ชั่วโมง) ดังนั้น ถาเที่ยวบินของทานออกเดินทางกอนเวลา  ทานจะตองเสีย
เงินคานั่งแท็กซ่ีมาที่สนามบินเอง ประมาณ 60 เหรียญ และทานจะตองสละสิทธิ์โปรแกรมตางๆ ของทัวรท่ีทานไดจายเงินมาแลว 

 
*** หากทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถามเจาหนาที่ของบริษัท ไดตลอดเวลา *** 

 
 
 

** ผูย่ืนคํารองที่มีอายุมากกวา 18 ปขึ้นไป จะตองมีคุณสมบัติของตัวเองในการที่จะไดรับวีซาชั่วคราวประเภทธุรกิจหรือทองเที่ยว ** 
ขอมูลทั่วไป 

1. วีซาไมใชเครื่องหมายรับประกันการเขาสหรัฐฯ เจาหนาที่ของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ณ ดาน
ตรวจจะเปนผูตัดสินวา ทานสามารถเดินทางเขาสหรัฐฯ ไดหรอืไม รวมถึงระยะเวลาที่ทานมีสิทธิพํานักในสหรัฐฯ  
 
 

ขอมูลเบื้องตนและหลักฐานการทําวีซาสหรัฐอเมริกา 
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2. อายุของวีซา คือ ระยะเวลาที่ทานสามารถใชเพือ่เดินทางไปสหรัฐ แตไมไดหมายความวาผูขอวีซา จะสามารถพํานักในสหรัฐฯ ได
ตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวในวีซา ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการตัดสินของเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติสหรัฐฯขในการ
กําหนดระยะเวลาที่ทานสามารถพํานักไดในสหรัฐ 

3. ในระหวางการเดินทาง บริษัทสายการบินหรือบริษัทเรือทองเที่ยวจะใหทานกรอกแบบฟอรม I-94 สขีาวขนาดสั้น ซ่ึงจะเกี่ยวของกับ
การเดินทางของทาน ทานจะตองกรอกและลงชื่อกํากับในแบบฟอรมนี้ เมื่อทานเดินทางเขาสหรัฐฯ แบบฟอรมนี้จะถูกติดดวยลวด
เย็บกระดาษลงในหนังสือเดินทางของทาน โดยขะมีหมายเหตุจาก สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ ท่ีแจงเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ทานมีสิทธิพํานักอยูในสหรัฐฯ 

*** หากทานประสงคจะอยูนานกวานั้น ทานจะตองยื่นคํารองขอ ยืดเวลาการพํานักกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ 
โดยการยื่นคํารองของทานไมไดเปนเครื่องหมายรับประกันวา ระยะเวลาที่ทานมีสิทธิพํานักอยูในสหรัฐฯ จะถูกยืดออกไป 
** ลูกจางที่ตองการขอวีซาเพื่อรวมเดินทางไปสหรัฐฯ พรอมกับนายจาง จะตองสงสําเนาการจางงานพรอมกับเอกสารคํารองขอวีซา ** 
 

ผูยื่นคํารองขอวีซาทุกทานตองยื่นเอกสารประกอบคํารองขอวีซาดังตอไปนี้ หากยื่นคํารองไมครบถวน คํารองของทานจะไมถูก
พิจารณา.. 
1. หนังสือเดินทาง  ตองมีอายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน  นับจากวันเดินทาง        
      (กรุณานําหนังสือเดินทางฉบับเกาที่มี 

 วีซาเขาประเทศสหรัฐฯมาแสดงดวย ถามี) 
2.  รูปถายหนาตรงสี  ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จํานวน 2 ใบ  
  ถายไมเกิน 3 เดือน  รูปถายจะตองเปนพื้นหลังสีขาวเทานั้น เปดหู, หาม 
 สวมแวนตาดําหรือหมวก  สัดสวนใบหนาตองเกิน 50 เปอรเซ็นตของ 
 พื้นที่รูปถาย   
3.  สําเนาทะเบียนบาน - บัตรประจําตัวประชาชน (เด็กใชสําเนาสตูิบัตร) – ทะเบียนสมรสหรือใบหยา 
4.  หลักฐานการทํางาน 
     4.1   กรณีเปนลูกจาง จะตองยื่นจดหมายจากที่ทํางานเปนภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทํางานเมื่อใด    
            ตําแหนงอะไร เงินเดือนเทาไร  ไดลาหยุดพักจากวันที่เทาไรถึงวันที่เทาไร 
     4.2   กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ใหย่ืนหลักฐานประกอบธุรกิจการคา เชน ใบทะเบียนการคา ใบทะเบียน 
            พาณิชย (ถายสําเนา 1 ชุด) ท่ีมีชื่อผูเดินทางเปนกรรมการอยู 
   4.3   กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ใชใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด 
 4.4   กรณีอายุไมถึง 19 ป ถาผูปกครองทานใดทานหนึ่งไมไดเดินทางดวย ใหทานผูปกครองที่ไมไดเดินทางทํา   
     หนังสือยินยอมจากอําเภอหรือเขตทองที่อาศัย 
 4.5   กรณีอายุไมถึง 19 ป และถาบิดามารดาไมไดเดินทางดวย ใหบิดาและมารดาทําหนังสือยินยอมจาก อําเภอ 
             หรือเขตทองที่อาศัย และระบุใหเด็กเดินทางไปกับบุคคลใด 
5.    หลักฐานการเงิน ถายสําเนาสมุดเงินฝากประเภทใดก็ได ตั้งแตหนาชื่อบัญชีจนถงึรายการสุดทายยอด        
      ปจจุบัน กอนการยื่นวีซา ชื่อเจาของบัญชีตองเปนชื่อของผูเดินทางเทานั้น หรือจดหมายรับรองจาก   
      ธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพยสินอยางอื่นใหเตรียมมาดวย 

************************************************************************************************* 
 
 


