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TOUR CODE: US171304BZ 
 

 

ทวัรอ์เมรกิาตะวนัตก 
9 วนั 6 คนื 

ซาน ฟรานซสิโก – ลาส เวกสั – แอลเอ 
โดยสายการบนิ EVA AIR     
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ก าหนดการเดนิทาง             

8-16 ส.ค. 2559    ราคาทา่นละ่ 89,900 บาท 

24 ก.ย-2 ต.ค. / 8-16 ต.ค. 2559 ราคาทา่นละ่ 83,900 บาท 

15-23, 22-30 ต.ค. 2559   ราคาทา่นละ่ 83,900 บาท 

 

        วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ – ไตห้ว ัน่ – ซาน ฟรานซสิโก  

13.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิอ.ีว.ีเอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวก 

 

16.25 น. ออกจากประเทศไทย สูไ่ตห้วนั โดยสายการบนิ อวีเีอ เทีย่วบนิที ่BR 68  

21.10 น. เดนิทางถงึไตห้วัน เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

23.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซานฟรานซสิโก เทีย่วบนิที ่BR 28  

 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

***คณะเดนิทาง วนัที ่24 ก.ย. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางจากไตห้ว ัน่ 

เวลา 23.30 น. และถงึซานฟราน ซสิโก เวลา 19.50 น.*** 

 

20.20 น.   ถงึสนามบนิซาน ฟรานซสิโก (San Francisco International Airport) 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 14 ชัว่โมง) หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร   

 

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Crowne Plaza Union City หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง    เทีย่วซาน ฟรานซสิโก – ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ –  

                                         ยอดเขาทวนิพคี – ลอ่งเรอือา่วซาน ฟรานซสิโก –  

                                         สะพานโกลเดน้เกท –  เฟรสโน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงซาน ฟรานซสิโก (San Francisco) นคร

มหาเสน่หแ์หง่มลรัฐแคลฟิอรเ์นยีตอนเหนอื เมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นเป็นอนัดับ

สองของประเทศ รองจากมหานครนวิยอรก์ น าท่านสู่ยอดเขาทวนิพคี (Twin 

Peak) เพือ่ใหท้่านไดช้มทวิทัศน์  อันงดงามของเมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่

ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร สวนสนุก พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้า และเป็นทีต่ัง้

ของ PIER 39 จุดทีม่สีงิโตทะเลมานอนตากแดดนับรอ้ยตัว ใหท้่านอสิระเลอืก

ซือ้สนิคา้ ของที่ระลกึ  จากนัน้น าท่านล่องเรอืชมอ่าวซาน  ฟรานซสิโก ชม

ความงามของตัวเมอืง โดยเรอืจะผา่นชมเกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะทีเ่คย

เป็นทีคุ่มขังนักโทษอเมรกิาในอดตี จากนัน้พาท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวน
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โกลเดน้เกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวศิวกรรมอันล ้าเลศิ

ปลายยุคปฎวิัตอิุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ ์ที่มี

ความยาวถงึ 4,200 ฟตุ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงเฟรสโน (Fresno) เมอืงใหญอ่ันดับ 5 ของรัฐแคลฟิอรเ์นีย เป็น

ศูนยก์ารธนาคาร มอีาคารสูงไม่เกนิ 20 ชัน้ ท าใหไ้ม่มกีารบดบังทวิทัศน์ชนบท

ของเมอืง 

ระยะทาง 302 
ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.5 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Radisson Fresno Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ  TANGER BARSTOW 

FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุด ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาตรงจากโรงงาน 

พบกับรา้นขายเสือ้ผา้ดังๆ อาทเิชน่ Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, 

Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, 

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite 

ระยะทาง 322 
ก.ม.ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 
3.5 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อ จนเขา้สู่เมอืงลาสเวกสั (Las Vegas) ซึง่ตัง้อยู่ใน

มลรัฐเนวาดา มฉีายาวา่ "เมอืงคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมอืงทีเ่จรญิเตบิโต

ขึน้มาจากกจิการการพนันเป็นแมเ่หล็กแรงดงึดดูหลกัใหนั้กทอ่งเทีย่วหลั่งไหลเขา้

มา เมอืงทีม่โีรงแรมสดุหรหูราอลังการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร อสิระใหท้า่น

ไดช้อ้ปป้ิงเต็มทีบ่นถนน Strip  

ระยะทาง 252 
ก.ม.ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 
2.5 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Harrah’s หรอืเทยีบเทา่  

 ในยามค า่คนืทา่นสามารถทอ่งราตรเีมอืงลาสเวกสั โดยการเดนิเลน่ทีถ่นน 

The Strip หรอืเสีย่งโชคในสถานคาสโิน หรอืพบกบัการแสดงโชวห์นา้

โรงแรมตา่งๆ ซึง่แตล่ะโรงแรม ก็จะแตกตา่งกนัออกไป อาทเิชน่ โชวภ์เูขา

ไฟระเบดิ โชวน์ า้พุทีส่วยงามตระการตา  

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง     ชมแกรนดแ์คนยอ่น – เดนิบน Skywalk  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชมอุทยานแห่งชาตแิกรนดแ์คนย่อน (Grand Canyon) ความ

มหัศจรรยท์างธรรมชาตทิีย่ ิง่ใหญ่แหง่หนึง่ของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดใหเ้ป็นหนึง่ใน
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อนุรักษ์สถานของโลกตามมตขิองสหประชาชาต ิแกรนดแ์คนยอ่นถกูคน้พบเมือ่ปี 

ค.ศ.1776 ปีเดยีวกับทีอ่เมรกิาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกดิขึน้โดยอทิธพิล

ของแมน่ ้าโคโลราโดทีไ่หลผ่านทีร่าบสงู ท าใหเ้กดิการสกึกร่อนพังทลายของหนิ

อันเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพื้นโลกเริม่ยกตัวสูงขึน้ อันเนื่องมาจาก

แรงดันและความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้ื้นโลก ท าใหเ้กดิการเปลี่ยนรูปและ

กลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ่ การยกตัวของแผ่นดนิท าใหท้างทีล่ าธารไหล

ผ่านมคีวามลาดชนัและน ้าไหลแรงมากขึน้ พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกดิ

การกัดเซาะลกึลงไปทีละนอ้ยๆในเปลอืกโลก วัดจากขอบลงไปกน้หุบเหวกว่า    

1 ไมล ์( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลกึวา่สองเทา่ของความหนาของเปลอืก

โลก กอ่ใหเ้กดิหนิแกรนติและหนิชัน้แบบตา่งๆ พืน้ดนิทีเ่ป็นหนิทรายถกูน ้าและลม

กดัเซาะจนเป็นรอ่งลกึ สลับซบัซอ้นนานนับลา้นปี  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ จดุบรกิารอาหารของอทุยานอาหารพืน้เมอืง  

 น าท่านเดนิบนสกายวอลค์ (Skywalk) ซึง่เป็นกระจกแกว้รูปตัวยู ไดย้ื่น

ออกมาจากหนา้ผา เหมือนท่านไดเ้ดนิอยู่บนอากาศ ซึง่สูงจากพื้นแม่น ้ากว่า 

1,200 เมตร จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูล่าส เวกัส *** กรณีทา่นทีต่อ้งการ

น ัง่ เฮลคิอปเตอร ์เพือ่ชมแกรนด ์แคนยอ่น กรุณาแจง้กบัทางหวัหนา้ทวัร ์

โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ประมาณ USD 220 ตอ่ทา่น ***  

หมายเหตุ : ส่วนท่านทีต่อ้งการอสิระเต็มวนั ไม่ไปชมอุทยานแห่งชาต ิ    

แกรนดแ์คนย่อนและสกายวอลค์ ลดท่านล่ะ 2,800 บาท กรุณาแจ้ง

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง  

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Harrah’s หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง        ลาส เวกสั – Ontario Mills – อนาแฮม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู่นครลอส แอนเจลสิ  (Los Angeles) หรือที่รู จั้กในชื่อ แอล เอ 

(L.A.) เป็นเมอืงใหญ่ทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมรกิา และเป็น

หนึ่งในศูนย์กลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการบันเทงิ โดยระหว่าง

ทางผ่านออนตารโิอ มลิล ์( Ontario Mills )ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย อาท ิเชน่ DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, 

GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, 

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, 

Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store 

ระยะทาง 361 
ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารญีปุ่่ น  

 เดนิทางสู่เมอืงอนาแฮม (Anaheim) เมอืงแห่งความสนุกสนานเป็นทีต่ัง้ของ

ดสีนยีแ์ลนดป์ารค์ (Disneyland Park ) 

ระยะทาง 60 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 50 นาท ี

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Sheraton garden grove หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง      เทีย่วดสินยีแ์ลนดป์ารค์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดนิทางสู่ดสินยีแ์ลนดป์ารค์ (Disneyland Park ) ดนิแดนแห่งจนิตนาการ

และเทพนยิายของราชาการต์นู วอลท์ดสินยี ์โดยเป็นสวนสนุกแหง่แรกของวอลท์ 

ดสินยี ์(The Walt Disney) เปิดเมือ่ 17 กรกฏาคม 2498 อสิระใหท้่านไดเ้ลน่

เครื่อง เล่น  อาทิ เช่น  น่ังรถไฟหัวจักรพลั งไอน ้ า  ,ADVENTURE LAND, 

TOMORROW LAND, FANTASYLAND, MICKEY’S TOON TOWN สมัผัสกบัชวีติ

โจรสลัดแคริเบียน ผจญภัยบา้นผีสิง ล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตาใน SMALL 

WORLD, Pirate of the Caribbean, ตืน่เตน้กบั SPACE MOUNTAIN ผจญภยักบั

อนิเดยีน่าโจนส ์Indiana Jones ชมโชวต์่างๆ เชน่ The Lion King หรอืเลอืกซือ้

ของที่ระลกึต่างๆ ชมขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูน ของ Walt Disney และ

และท่านจะไดช้มขบวนพาเหรดไฟสุดอลังการของสวนสนุกและการจุดพลุไฟ

ในชว่งค ่าอนัสวยงาม ยิง่ใหญแ่ละตระการตา  

***หมายเหตุ. ต ัว๋เขา้สวนสนุกเป็นแบบ ONE DAY 1 PARK TICKET ถา้

ตอ้งการเปลีย่นเป็นต ัว๋แบบ ONE DAY 2 PARK TICKET กรณุาตดิตอ่ทาง

ทางหวัหนา้ทวัร ์คา่ใชจ้า่ยเพิม่ประมาณ USD 60 ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : กรณีไม่เขา้สวนสนุกดสีนยีแ์ลนด ์ปารค์ ลดท่านล่ะ 2,000 

บาท กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

เทีย่ง/ค า่ อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่   

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Sheraton garden grove หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง           อนาแฮม – Hollywood Boulevard 

–  โรงถา่ยภาพยนตรย์นูเิวอรแ์ซล –  สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิเลน่บนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเทา้

อยู่สองขา้งทางของถนนHollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 

2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวหา้แฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารกึชือ่ของ

บุคคลที่มีชือ่เสยีง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทงิ ซึง่ถือเป็นเกยีรตสิูงสุด 

ระยะทาง 53 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ส าหรับผูไ้ดรั้บคัดเลอืกใหจ้ารกึชือ่ อาทเิชน่ 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 ฯลฯ ชมดา้นหนา้โรงละครไชนสี เธยีเตอร  ์

(Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวูด้   

ทีด่า้นหนา้จะเต็มไปดว้ยรอยประทับมอืของดาราชือ่ดังต่างๆมากมาย ชมดอลบ ี

เธยีเตอร ์(DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์   จากนัน้น าท่านเขา้

ชมโรงถา่ยภาพยนตย์นูเิวอรแ์ซล (Universal Studios) ในเนือ้ทีก่วา่ 1,000 

ไร ่ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัภายในโรงถา่ยภาพยนตย์นูเิวอรแ์ซล  

บา่ย ใหท้่านไดอ้สิระ ชมเบือ้งหลังเทคนิคและขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์ ที่

สรา้งขึน้มาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอยีดที่ใชใ้นการถ่ายท าจรงิของ อาทเิชน่ 

ฉากน ้าท่วมถล่มเมอืง, แผ่นดนิถล่มทรุดตัวในรถไฟใตด้นิหรอืชมโชวก์ารแสดง

พาดโผนทีต่ืน้เตน้เรา้ใจ หรอืสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ทันสมยั อาท ิเชน่ BACK TO 

THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR  

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

 หลังอาหารค า่น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลอส แอนเจลสิ  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง      ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

00.50 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย ดว้ยเทีย่วบนิที ่BR 11 

***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

***คณะเดนิทาง วนัที ่24 ก.ย. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางจากลอส 

แอนเจลสิ เวลา 00.15 น.*** 

 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง      ไตห้ว ัน่ – กรงุเทพ 

05.10 น. ถงึสนามบนิไตห้วั่น แวะพักเพือ่รอการเปลีย่นเครือ่ง  

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่BR 67 

***คณะเดนิทาง วนัที ่8 ต.ค. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางจาไตห้ว ัน่ 

เวลา 08.25 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 11.10 น.*** 

 

11.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที่

ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะ

ประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) 

เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบ

และยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรมทวัร ์: ทวัรอ์เมรกิาตะวนัตก 
9 วนั 6 คืน 

ซาน ฟรานซสิโก – ลาส เวกสั – แอลเอ 
 

โดยสายการบนิ EVA AIR 
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ก าหนดการเดนิทาง       8-16 ส.ค. 2559   

 
ก าหนดการเดนิทาง   24 ก.ย-2 ต.ค. / 8-16 ต.ค. 2559 

 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 89,900.- 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 3 ทา่น : เตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่นัน้) ราคาทา่นละ 89,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 89,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีสรมิเตยีง) 89,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ       13,500.- 

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,500 บาท   *** 

กรณี ไมใ่ชต่ ัว๋เครือ่งบนิ          30,000.- 

กรณีไมเ่ขา้สวนสนกุดสีนยีแ์ลนด ์ปารค์ ลดทา่นละ่ 2,000.- 

กรณีไมเ่ดนิทางไปอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น ลดทา่นละ่ 2,800.-  

อตัราคา่บรกิาร  

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 83,900.- 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 3 ทา่น : เตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่นัน้) ราคาทา่นละ 83,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 83,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีสรมิเตยีง) 83,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ       14,900.- 

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,500 บาท   *** 

กรณี ไมใ่ชต่ ัว๋เครือ่งบนิ          26,000.- 

กรณีไมเ่ขา้สวนสนกุดสีนยีแ์ลนด ์ปารค์ ลดทา่นละ่ 2,000.- 

กรณีไมเ่ดนิทางไปอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น ลดทา่นละ่ 2,800.-  
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ก าหนดการเดนิทาง          15-23, 22-30 ต.ค. 2559 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)   

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศ และ คา่ทปิคนขบัรถ น าเทีย่วตามรายการ   

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง   

อตัราคา่บรกิาร  

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 85,900.- 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 3 ทา่น : เตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่นัน้) ราคาทา่นละ 85,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 85,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีสรมิเตยีง) 85,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ       17,900.- 

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,500 บาท   *** 

กรณี ไมใ่ชต่ ัว๋เครือ่งบนิ          26,000.- 

กรณีไมเ่ขา้สวนสนกุดสีนยีแ์ลนด ์ปารค์ ลดทา่นละ่ 2,000.- 

กรณีไมเ่ดนิทางไปอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น ลดทา่นละ่ 2,800.-  
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลา่ห ์ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ดอลลา่ห)์ 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ ในกรณีทีใ่หท้างบรษิทัท าการยืน่วซีา่ให ้รบกวนเก็บเงนิคา่วซีา่เพิม่อกี 7,500 บาท 

2. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

3. ในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกใน   

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ย

สาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) แตล่ะโรงแรมไมเ่หมอืนกนั สว่นหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น จะเป็นเตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่น ัน้ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิ

ประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายที่

เกดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนือ่งจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, 

อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่ง
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ประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจน

การถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้ี

อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการ

ทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัใน

กรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มิ

ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติาม

กฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่

ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิ

ดงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิ

ซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

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

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นและหลกัฐานการท าวซ่ีาสหรัฐอเมริกา 
** ผู้ย่ืนค าร้องทีม่ีอายุมากกว่า 18 ปี ขึน้ไป จะต้องมีคุณสมบัติของตัวเองในการทีจ่ะได้รับวซ่ีาช่ัวคราวประเภทธุรกิจหรือ 
ท่องเทีย่ว ** 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวซ่ีาทุกท่านต้องย่ืนเอกสารประกอบค าร้องขอวซ่ีาดงัต่อไปนี ้หากย่ืนค าร้องไม่
ครบถ้วน ค าร้องของท่านจะไม่ถูกพจิารณา.. 
 

1. หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง (กรุณาน า
หนงัสือเดินทางฉบบัเก่าท่ีมีวีซ่าเขา้ประเทศสหรัฐฯมาแสดงดว้ย ถา้มี) 
 
2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ 
   ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายจะตอ้งเป็นพื้นหลงัสีขาวเท่านั้น เปิดหู,  
   หา้มสวมแวน่ตาด าหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกนิ 80 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ที่รูปถ่าย 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน – ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เด็กใช้ส าเนาสูติบัตร) – 
   ส าเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า 
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4. หลกัฐานการท างาน 
4.1 กรณีเป็นลูกจา้ง จะตอ้งยื่นจดหมายจากท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด โดยระบุวนัท่ีเร่ิมท างานเม่ือใด ต าแหน่งอะไร  
     เงินเดือนเท่าไร ไดล้าหยดุพกัจากวนัท่ีเท่าไรถึงวนัท่ีเท่าไร และจะกลบัมาปฏิบติังานวนัท่ีเท่าไร 
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบธุรกิจการคา้ เช่น ใบทะเบียนการคา้ ใบทะเบียนพาณิชย ์(ถ่าย 
     ส าเนา 1 ชุด) ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทางเป็นกรรมการอยู ่
4.3 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ใชใ้บรับรองจากสถาบนัการศึกษา 1 ชุด 
4.4 กรณีอายไุม่ถึง 19 ปี ถา้ผูป้กครองท่านใดท่านหน่ึงไม่ไดเ้ดินทางดว้ย ใหท้่านผูป้กครองท่ีไม่ไดเ้ดินทางท าหนงัสือยนิยอม 
     จากอ าเภอหรือเขตทอ้งท่ีอาศยั 
4.5 กรณีอายไุม่ถึง 19 ปี และถา้บิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางดว้ย ใหบิ้ดาและมารดาท าหนงัสือยนิยอมจากอ าเภอหรือเขต 
    ทอ้งท่ีอาศยั และระบุใหเ้ด็กเดินทางไปกบับุคคลใด 
 
5.  หลกัฐานการเงิน ถ่ายส าเนาสมุดเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ช่ือเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นช่ือของผูเ้ดินทางเท่านั้น หรือ 
     จดหมายรับรองจากธนาคาร 1 ชุด  
 
6.  หลกัฐานการจองตั๋วเคร่ืองบิน และรายละเอยีดโปรแกรมการเดินทาง 
 

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

 

กรอกข้อมูลตามความจริงเบื้องต้น ส าหรับการย่ืนขอวซ่ีาอเมริกา  
และกรุณากรอกเป็นตัวพพิม์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

 
1. ช่ือ-สกลุ ……….………………………………….………….………………………………….………………… 
ช่ือ-สกลุเดิมหรืออ่ืนๆท่ีเคยใชห้รือกรณีมีการเปล่ียนช่ือ ……….………………………………….………………… 
2. สถานภาพ             โสด           แต่งงานจดทะเบียน           แต่งงานไม่จดทะเบียน 
                           หยา่         หมา้ย             แยกทางกนั 
3. ท่ีอยูปั่จจุบนัในประเทศไทย ……………………….………….………………………………….………………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
รหสัไปรษณีย ์………….………….………………………………….………….………………………………….… 
โทรศพัทบ์า้น ………….………….………………………………….………….………………………………….… 
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โทรศพัทมื์อถือ ………………….………….………………E-Mail: ………………….………….………………… 
4. ช่ือ-นามสกลุ คู่สมรส (แมว้า่หยา่หรือแยกทางกนั) ……………….…………………………….………………… 
วนัเดือนปี เกิดของคู่สมรส (แมว้า่หยา่หรือแยกทางกนั) ……………….…………………………………………… 
สถานท่ีเกิด(จงัหวดั)............................................................................................................................ .......................... 
5. ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา ( ผูเ้ดินทาง )………………………………….…………………………………… 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา ……………….…………………………….…………………………………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
ต าแหน่งหนา้ท่ี …….……………………………….………….………………………………….………………… 
โทรศพัท ์…….……………….……………………หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ……………………………………… 
6. ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย…………………….………….…………………………………………………… 
ความสมัพนัธ์กบัผูเ้ดินทางร่วมคร้ังน้ี (ระบุ) ………….………….…………………………………………………… 
7. ท่านคาดวา่จะเดินทางวนัท่ี ………….………………… เดินทางก่ีวนั ………………………………………… 
สถานท่ีท่ีจะพ านกั / โรงแรม (ถา้ไม่มีใหใ้ส่ช่ือเมือง, รัฐ) …………………………………………………………… 
8. ท่านเคยไดรั้บวีซ่าเขา้สหรัฐอเมริกาหรือไม่ :        ไม่เคย         เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
ตั้งแต่วนัท่ี ………………… ถึงวนัท่ี ………………………      รวม …………วนั …………เดือน  …………ปี 
ท่ีไหน (จงัหวดั) ……………………………………… วีซ่าประเภทใด …………………………………………… 
 
9. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ :      ไม่เคย       เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ีและอยูก่ี่วนั) 
ตั้งแต่วนัท่ี ………………… ถึงวนัท่ี ………………………      รวม …………วนั …………เดือน  …………ปี 
 
10. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าเขา้ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่:    ไม่เคย     เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุเหตุผลท่ีปฏิเสธ) 
………….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
11. ท่ีท างานคร้ังสุดทา้ยไม่รวมปัจจุบนั, ช่ือบริษทั…….………….…………………………………………………… 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน .………………………………….………….………………………………..................................
รหสัไปรษณีย…์………………… เบอร์ติดต่อ.................................................................ต  าแหน่ง................................ 
ตั้งแต่วนัท่ี ………………… ถึงวนัท่ี ………………………      รวม …………วนั …………เดือน  …………ปี 
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12. ประวติัการศึกษา, ช่ือสถานศึกษา ……………….………….…………………………………………………… 
ท่ีอยูส่ถานศึกษา ….………………………………….………….………………………………….…………………
รหสัไปรษณีย…์………………… เบอร์ติดต่อ................................................................. 
 หลกัสูตรการศึกษา/คณะ ………………………………… 
เขา้เรียนวนั/เดือน/ปี...............................................................จบการศึกษาเม่ือ…….…………………………………. 
13. ใน 10 ปี ท่ีผา่นมา ท่านเดินทางไปประเทศใดบา้ง กรุณาระบุประเทศ และปี ท่ีเขา้ประเทศนั้น ๆ 
………….………….………………………………….………….………………………………….…………………
……….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….…………………
……….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
14. ช่ือ-นามสกลุ บิดา ……………………………………… วนัเดือนปี เกิด ……………………………………… 
สถานท่ีเกิด ………….………….………………………………….………….……………………………………… 
 
15. ช่ือ-นามสกลุ มารดา …………………………………… วนัเดือนปี เกิด ……………………………………… 
สถานท่ีเกิด ………….………….………………………………….………….……………………………………… 
 
16. รายไดต่้อเดือน เท่าไหร่ ………………………………… เสียภาษีเท่าไหร่ …………………………………… 
 
17. เคยท าหนงัสือเดินทางหายหรือไม่:     ไม่เคย       เคย 
 
18. ช่ือ-นามสกลุของบุคคลหรือองคก์รในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีท่านจะไปติดต่อดว้ย …………………………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….…………………
……….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
ความผกูพนักบัท่าน ………………………………  ท่ีอยู ่เลขท่ี / ถนน …………… ………………………………  
เมือง ………………………………………………………… รัฐ ………………………………………………… 
รหสั …………………………………………… โทร. ……………………………………………………………… 

 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 


