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อเมริกาตะวันตก 8 วัน โดยสายการบิน Eva Air 
TOUR CODE :  US111201MF 

กําหนดการเดนิทาง  18 - 25 ต.ค.2557 

1.วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพ ฯ – ลอสแองเจลีส    
12.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเขาท่ี 8 แถว R บินสายการบนิอีวา แอรไลน มี

เจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนข้ึนเคร่ือง (กรุณามาใหตรงเวลา 
เนื่องจากกฎของสายการบิน ทานตองมาแสดงตัวของทานเอง) 

16.25 น. ออกจากกรุงเทพฯ สูไทเป โดยสายการบินสายการบินอีวา แอรไลน BR068 
21.00 น. ถึงสนามบินไทเป (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีไทเป) 
23.55 น. สูนครลอสแองเจลีส โดยสายการบิน สายการบินอีวา แอรไลน BR016 

******เดินทางขามเสนเวลาสากล***** 
20.45 น. ถึงนครลอสแองเจลิส ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
คํ่า              รับประทานอาหารค่าํท่ีภัตตาคาร 
                           เขาพักในโรงแรม HOLIDAY INN BUENA PARKK หรือเทียบเทา 

2.วันท่ีสองของการเดินทาง ลอสแองเจลีส – (ดีสนียแลนด) 

เชา  รับประทานอาหารเชา  
นําทานสูบริเวณสวนสนุก ดสินียแลนด ดนิแดนแหงจินตนาการและเทพนิยายท่ีราชาการตูนวอลท
ดิสนีย  บรรจงสรางไว ชมหมูบานโจรสลัด (PIRATES OF CARIBBEAN) บานผีสิง ลองเรือใน
ปาดงดิบหรือจะแวะเขาไปชมโลกของเด็กนอยท่ีนารัก ชมตุกตานานาชาติรองเพลงและรายรํา
จําลองการแตงกายชุดประจาํชาติจากท่ัวทุกมุมโลกในสมอลลเวิลด  

กลางวัน              (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการเท่ียวและเวลาใหคณะเต็มท่ีในดสินียแลนด)  
บาย               ใหทานไดอิสระและสนุกสนานกับเคร่ืองเลนตางๆ ตอตามอัธยาศัย เชน ผจญภัยใน  อวกาศกับ

สตารทัวร (STAR TOUR) หรือลอเล่ือนมหาสนุก (MATTERHORN BOBSLED) ต่ืนเตน
หวาดเสียวกับการนั่งรถไฟเหาะ (SPACE MOUNTAIN) และชอปปงเลือกซ้ือของท่ีระลึกหรือ 
ทักทายและถายรูปกับเหลาตัวการตูนตางๆอาทิ มิคกี้เมาส, กุฟฟ, โดนัลดั๊ค, ไลออนสคิง ฯลฯ 

คํ่า              รับประทานอาหารค่าํท่ีภัตตาคาร เขาพักในโรงแรม HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเทา         
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3.วันท่ีสามของการเดินทาง ลอสแองเจลีส – โรงถายยนูิเวอรแซล- ลาสเวกัส 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา 

นําทานเดินเลนบนถนน The Hollywood Walk of Fame เปนทางเทาอยูสองขางทางของถนน
Hollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ท่ีตบแตงเปนรูปดาวหาแฉก กวา 
2,000 ดวง โดยจะจารึกช่ือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง โดยสวนใหญมาจากวงการบันเทิง ซ่ึงถือเปน
เกียรติสูงสุด สําหรับผูไดรับคัดเลือกใหจารึกช่ือ อาทิเชน Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce 
Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny 
Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯ9ฯ ชม
ดานหนาโรงละครไชนีส เธียเตอร (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตรท่ีเกาแกท่ีสุด
ของฮอลลีวูด   ท่ีดานหนาจะเต็มไปดวยรอยประทับมือของดาราช่ือดังตางๆมากมาย จากนั้นนํา
ทานสู โรงถายยูนิเวอรแซล ในเนื้อท่ีกวา 1,000 ไร ทานจะไดชมเบื้องหลังเทคนิคและข้ันตอน
ของการถายทําภาพยนตรอยางละเอียด สัมผัสกับฉากใหญโตมโหฬาร ท่ีใชในการถายทําจริงของ
ภาพยนตรท่ีโดงดังเร่ืองตางๆ เชน คิงคอง จอวสฯลฯ ชมอาคารบานเรือนท่ีใชในการ ถายทํา
ภาพยนตรเร่ืองดังจากฮอลลีวูดต่ืนเตนและสนุกสนานผจญภัยเคร่ืองเลนทันสมัย BACK TO THE 
FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR 

***อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกกับรายการทองเท่ียว*** 
บาย                      เดินทางสูเมืองลาสเวกัส (Las Vegas) เปนเมืองท่ีต้ังอยูใน มลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เปน 

สถานท่ีท่ีชาวอเมริกันและคนท่ัวโลกใหฉายาวา "เมืองแหงบาป" (Sin City) เพราะเมืองท้ัง
เมืองเจริญเติบโตข้ึนมาจากความกาวหนาของกิจการการพนัน ตอมากไ็ดพัฒนาไปสูธุรกิจ
บริการ ไดแก โรงแรม ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม รานอาหาร หางสรรพสินคา ซ่ึงลวน 
แลวแตมีความโออาอลังการและขนาดใหญ 

คํ่า                รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร 
                    เขาพักในโรงแรม EXCALIBUR หรือเทียบเทา 
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4.วันท่ีส่ีของการเดินทาง          ลาสเวกัส (อิสระตามอัธยาศัย) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา 

จากนั้นเปนชวงเวลาอิสระใหทานเพลิดเพลินกับเมืองลาสเวกัสตลอดท้ังวัน อาทิ การเส่ียงโชคใน
คาสิโน หรืออิสระชอปปง ณ ศูนยการคาภายในเมือง หรือเดินชม The Strip ถนนยานใจกลาง
เมืองท่ีรวมของโรงแรมระดับหรูหรามากมาย แตละโรงแรมทุมทุนสรางในการตกแตงท้ังภายใน
ภายนอก เชนรูปปรามิดของโรงแรมลักซอร และโรงแรมหรูอ่ืน เบลลาจิโอ, MGM Grand ฯลฯ
หรือตระการตาดวยแสงสีของยามราตรี ชมโชวพิเศษบริเวณหนาโรงแรมดังๆ มากมาย อาทิ ชม
โชวโจรสลัด โชวภูเขาไฟระเบิด โชวน้ําพุท่ีสวยงามตระการตา 
***พิเศษหรือเลือกซ้ือทัวรเสริมชม แกรนดแคนยอน สกายวอรค**ไป เชากลับบายอุทยาน
แหงชาติแกรนดแคนยอน  ถายรูปเก็บภาพเปนท่ีระลึก ความมหัศจรรยทางธรรมชาติท่ียิ่งใหญ
แหงหนึ่งของโลก เกิดข้ึนโดยอิทธิพลของแมน้ําโคโลราโดท่ีไหลผานท่ีราบสูง ทําใหเกิดการสึก
กรอนพังทลายของหินอันเปนเวลา 225 ลานปมาแลว พิเศษ!! เดินบนสกายวอลค (Skywalk) ชม
วิวของแกรนดแคนยอนบนกระจกแกว (รูปตัวย)ู เสมือนเดินบนอากาศ...ชมวิวทิวทัศนของแก
รนด แคนยอน   จากเบ้ืองบนสูเบ้ืองลางผานกระจกแกวท่ีสามารถรองรับน้ําหนักไดอยาง
ปลอดภัย ซ่ึงสวนของกระจกแกวไดยื่นออกมาจากหนาผา   เปนสถาปตยกรรมสมัยใหมท่ีเกิดจาก
ฝมือมนุษยบรรจงสราง นาประทับใจและอัศจรรยใจยิ่งนกั กรุณาแจงความประสงคแกหัวหนา
ทัวรของเราลวงหนา) 

                           ***อาหารกลางวัน และค่ําตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกกับรายการทองเท่ียวของคณะ*** 
คํ่า              เขาพักในโรงแรม EXCALIBUR หรือเทียบเทา        
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5.วันท่ีหาของการเดินทาง   ลาสเวกัส – ซานฟรานซิโก 

 
เชา                      รับประทานอาหารเชา  

ไดเวลาอันสมควร นําทานบินสู ซานฟรานซิโก โดยสายการบิน Southwest 220 ชม นครซานฟ
รานซิสโก นครที่เต็มไปดวยเสนหแหงรัฐแคลิฟอรเนีย ผานชม สวนสาธารณะโกลเดนทเกท ซ่ึง
ถือวาเปนปอดใหญของนครแหงนี้ สะพานโกลเดนเกท สัญลักษณของนครซานฟรานซิสโกท่ีมี
ช่ือเสียงไปท่ัวโลกซ่ึงไดรับออกแบบอยางดเียี่ยมทอดตัวระหวางนครซานฟรานซิสโกกับ เมือง
มารีนเคานต้ีทามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ท่ีภัตตาคาร  
ลองเรืออาวซานฟรานซิสโก (San Francisco bay cruise) ชมทัศนียภาพในอาวซานฟรานซิสโก 
โดยเรือเฟอรร่ีขนาดใหญ ผานชมเกาะอัลคาทราซ สถานท่ีคุมขังอาชญากรนามระบือ “อัลคา
โปน” ในอดีต ผานชม สะพานเบยบริดจ อาคารเฟอรรี ชมความงามของสะพานโกลเดนเกทอยาง
ใกลชิดพรอมชมทิวทัศนชายฝงทะเลที่งดงาม ดื่มด่ํากับความงามของเมืองซานฟรานซิสโกและ
หมูมวลนกนางนวลแสนเช่ือง ชมทัศนียภาพรอบตัวเมือง ต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศโรแมนติก 
เลียบริมฝงของอาวซานฟรานซิสโก  

ค่ํา              รับประทานอาหารค่าํท่ีภัตตาคาร 
              เขาพักโรงแรม DOUBLETREE หรือเทียบเทา 
6.วันท่ีหกของการเดินทาง ซานฟรานซิโก - ฟชเชอรแมนวาลฟ - สนามบิน 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา   

นําทานสูฟชเชอรแมนวาลฟ “FISHERMAN’S WHARF” เพลิดเพลินชมแมวน้ําแสนนารัก 
นอนอาบแดดโชวตัวรอนกัทองเท่ียวมายลโฉม และถัดมาบริเวณใกลๆ ทานจะพบกบัราน
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จําหนายสินคาท่ีระลึกนารักๆใหเลือกซ้ือ และบริเวณทา 39 แหลงรวมสินคาของท่ีระลึก เส้ือผา 
ฯลฯ ผานเกาะอัลคาทาส เกาะท่ีใชควบคุมนักโทษของอเมริกาในอดีต 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันสุดท่ีพิเศษท่ี BUBBA GUMP SHRIMP CO 
 จากนั้นอิสระชอปปงบริเวณยูเนี่ยนสแควร แหลงรวมสินคามากมาย 

ค่ํา              รับประทานอาหารค่าํท่ีภัตตาคาร 
ไดเวลาอันสมควร นําทานสูสนามบินซานฟรานซิโก เพือ่เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

01.40 น.             บินจากซานฟรานซิโก สูกรุงเทพฯ โดย สายการบินอีวาแอรไลน เท่ียวบินท่ี BR017 

                          (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีไทเป) 
05.55 น. ถึงสนามบินไทเป (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีไทเป) **อยูระหวางการเดินทาง** 
09.00 น. เดินทางสูกรุงเทพ โดย สายการบินอีวาแอรไลน เท่ียวบินท่ี BR067 

8. วันท่ีแปดของการเดินทาง                       กรุงเทพฯ 

11.35 น.  บินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 

       

กําหนดการเดนิทาง  18 - 25 ต.ค.2557 

TOUR CODE :  US111201MF 

 
จํานวนผูเดนิทาง 

ราคาทัวร (บาท/ทาน) 
ผูใหญ 

2 ทาน/หอง พักเดี่ยว 

15 ทาน 93,500.- 9,800.- 
** รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกครั้งหน่ึง ผูจัดขอสงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบิน ราคา และรายการอาจ
มีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา *** 

** ราคาน้ีสําหรับ 15 ทานขึ้นไป หากจํานวนไมถึงตามจํากัด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคา** 
** ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 

25/01/13 ** 
*** เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา *** 

**** เมื่อตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทางผูจัดจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไว
ทั้งหมดน้ีแลว **** 

7.วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง ซานฟรานซิโก –ไทเป - กรุงเทพฯ 
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อัตรานี้รวม  
- คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ชั้นทัศนาจรตลอดรายการ        
- คาหองพัก หองละ 2 ทาน    
- คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ     
- คารถโคชชัน้เดอลุกซปรับอากาศ   
- คาบริการขนกระเปาเดินทาง 1 ใบ น้ําหนักไมเกินทานละ 20 ก.ก.  
- คาอาหารตามรายการ                         
- คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางใน
ตางประเทศ 
- คาประกันอุบติัเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
- คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเปนอัตรา
เรียกเก็บ ณ วันที่..../...../55  และทานตองชําระเงินเพ่ิมหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเงินเพ่ิม  
-  คาทิปตามโรงแรม      
 
อัตรานี้ไมรวม                           

- คาหนังสือเดินทาง                    
- คาทิปหัวหนาทัวร 

   - คาวีซา ประเทศสหรัฐอเมริกา                     
- คาใชจายสวนตัวเชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาเคร่ืองดื่มในหองพัก  

   - คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 
 - คาอาหารเครื่องดื่มท่ีไมไดระบุไวในรายการและ สําหรับราคานี้บริษัทจะไมรวมคาภาษี
ทองเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

     - คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
     - คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) และคาภาษีการบริการหัก ณ ที่จาย 3% 
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***กรณีท่ีใหทางบริษัทใหคําปรึกษาและชวยดําเนินการเรื่องการสมัครเพ่ือย่ืนขอวีซาบรษิัทคิดคา
ดําเนินการ (ไมรวมคาธรรมเนียมของทางสถานฑูตเรียกเก็บ) และขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคา
ดําเนินการในสวนนี้กรณีวีซาไมผาน*** 
การชําระเงิน 
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาท ตอผูโดยสารหนึ่งทานสําหรับการ
จองทัวรสวนท่ีเหลือจะขอเก็บท้ังหมดกอนเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะ
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจําท้ังหมดเม่ือบริษัทออกต๋ัวเครื่องบินและไดรับการยืนยันจากสาย
การบินแลวบริษัทขอเก็บเงินเพ่ิม 30,000 บาท และสวนที่เหลืออยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง 
การยกเลิกทัวร 

20 - 15 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 50,000 บาท/ทาน  
14 - 07 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน  
กอนออกเดินทาง 7 วัน เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการท่ีไดไปแลวจํานวนมาก ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงและจะคืนสวนที่เหลือใหกับทาน ซึ่งอาจจะไดเฉพาะ
คาต๋ัวเครื่องบินท่ีทางสายการบินคืนใหเทาน้ัน (สายการบินอาจจะหักเงินบางสวน)  
 
 หมายเหตุ 

• บริษัทฯ มีสทิธที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

• บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย   การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

• หากทานถอนตัวกอนรายการทองเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบ
คาบริการท่ีทานไดชําระไวแลว ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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• รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ีไดสํารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และ โรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

• ราคาน้ีติดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์
ที่จะปรับราคาตั๋ว เครื่องบิน ตามสถานการณดังกลาว 

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บรษัิทฯ จะดําเนิน
โดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให สําหรับคาบริการน้ันๆ 

• มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทัง้ส้ินแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 
หมายเหตุ  
ทานท่ีไมมีวีซาประเทศอเมริกา สําหรบัการยื่นวีซาประเทศอเมริกา ทางผูเดินทางจะตองดําเนินการ
ยื่นขอดวยตัวเอง ซึ่งเปนกฎของทางสถานฑูต ทานสามารถเขาไปทําการสมัครเพ่ือขอยืน่วีซาไดท่ี 
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
 

ผูยื่นคํารองที่มีอายุมากกวา 18 ปข้ึนไป จะตองมีคุณสมบัติของตัวเองในการที่จะไดรับวีซาชั่วคราว
ประเภทธุรกิจหรือทองเท่ียว  
ขอมูลท่ัวไป 

1. วีซาไมใชเครื่องหมายรับประกันการเขาสหรัฐฯ เจาหนาท่ีของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและ
สัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ณ ดานตรวจจะเปนผูตัดสินวา ทานสามารถเดินทางเขาสหรัฐฯ 
ไดหรือไม รวมถึงระยะเวลาที่ทานมีสิทธิพํานักในสหรัฐฯ  

2. อายุของวีซา คือ ระยะเวลาที่ทานสามารถใชเพ่ือเดินทางไปสหรัฐ แตไมไดหมายความวาผูขอ
วีซา จะสามารถพํานักในสหรัฐฯ ไดตามกําหนดระยะเวลาท่ีระบุไวในวีซา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการ

ขอมูลเบือ้งตนและหลักฐานการทําวีซาสหรัฐอเมรกิา 
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ตัดสินของเจาหนาท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมืองกําหนดระยะเวลาท่ีทานสามารถพํานักไดใน
สหรัฐ 

3. ในระหวางการเดินทาง บริษัทสายการบินหรือบริษัทเรือทองเท่ียวจะใหทานกรอกแบบฟอรม 
I-94 สีขาวขนาดส้ัน ซึ่งจะเกี่ยวของกับการเดินทางของทาน ทานจะตองกรอกและลงชือ่กํากับ
ในแบบฟอรมน้ี เมื่อทานเดินทางเขาสหรัฐฯ แบบฟอรมน้ีจะถูกติดดวยลวดเย็บกระดาษลงใน
หนังสือเดินทางของทาน โดยมีหมายเหตุจาก สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ที่แจงเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ทานมีสิทธิพํานักอยูในสหรัฐฯ 

*** หากทานประสงคจะอยูนานกวาน้ัน ทานจะตองยื่นคํารองขอ ยืดเวลาการพํานักกับสํานักงาน
ตรวจคน 
เขาเมือง โดยการย่ืนคํารองของทานไมไดเปนเครื่องหมายรับประกันวา ระยะเวลาที่ทานมีสิทธิ
พํานักอยูในสหรัฐฯ จะถูกยืดออกไป 
** ลูกจางท่ีตองการขอวีซาเพ่ือรวมเดินทางไปสหรัฐฯ พรอมกับนายจาง จะตองสงสําเนาการจาง
งานพรอมกับเอกสารคํารองขอวีซา ** 
ผูยื่นคํารองขอวีซาทุกทานตองยื่นเอกสารประกอบคํารองขอวีซาดังตอไปนี้ หากย่ืนคํารองไม
ครบถวน คํารองของทานจะไมถูกพิจารณา.. 

1.  หนังสือเดินทาง ตองมีอายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณานําหนังสือเดินทาง
ฉบับเกาท่ีมี 
 วีซาเขาประเทศสหรัฐฯมาแสดงดวย ถามี) 
2.  รูปถายหนาตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 3 เดือน รูปถายจะตองเปน
พ้ืนหลังสีขาว เทาน้ัน เปดหู, หามสวมแวนตาดําหรือหมวก สัดสวนใบหนาตองเกิน 50 เปอรเซ็นต
ของพื้นท่ีรูปถาย   
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3.  สําเนาทะเบียนบาน - บัตรประจําตัวประชาชน (เด็กใชสําเนาสูติบัตร)  
 – ทะเบียนสมรสหรือใบหยา 
4.  หลักฐานการทํางาน 
     4.1   กรณีเปนลูกจาง จะตองยื่นจดหมายจากท่ีทํางานเปนภาษาอังกฤษ 1 ชดุ โดยระบุวันที่เริ่มทํางาน

เมื่อใด    
            ตําแหนงอะไร เงินเดือนเทาไร  ไดลาหยุดพักจากวันที่เทาไรถึงวันที่เทาไร 
     4.2   กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ใหยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการคา เชน ใบทะเบียนการคา ใบ

ทะเบียน 
            พาณิชย (ถายสําเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผูเดินทางเปนกรรมการอยู 
   4.3   กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ใชใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด 
 4.4   กรณีอายุไมถึง 19 ป ถาผูปกครองทานใดทานหนึ่งไมไดเดินทางดวย ใหทานผูปกครองท่ี

ไมไดเดินทางทํา 
     หนังสือยินยอมจากอําเภอหรือเขตทองที่อาศัย 
 4.5   กรณีอายุไมถึง 19 ป และถาบิดามารดาไมไดเดินทางดวย ใหบิดาและมารดาทําหนังสือยินยอม

จาก อําเภอ 
             หรือเขตทองที่อาศัย และระบใุหเด็กเดินทางไปกับบุคคลใด 
5.    หลักฐานการเงิน ถายสําเนาสมุดเงินฝากประเภทใดก็ได ต้ังแตหนาชื่อบัญชีจนถึงรายการสุดทาย
ยอด        

      ปจจุบัน กอนการย่ืนวีซา ชื่อเจาของบัญชีตองเปนชื่อของผูเดินทางเทาน้ัน หรือจดหมายรับรอง
จาก   

      ธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพยสินอยางอ่ืนใหเตรียมมาดวย 
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******************************************************************************
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