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อเมรกิาตะวนัตก  

ซาน ฟรานซสิโก – ลาส เวกสั – แอลเอ 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิ คารเ์ธ ่แปซฟิิค (CX) 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

  
 
 
 
 

***พกัลาสเวกสั 2 คนื อนาแฮม 2 คนื*** 

รวมคา่เขา้อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น และ ดสินยีแ์ลนดป์ารค์  

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท *** 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้    93,900.- 
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         ก าหนดการเดนิทาง     
                                                                                  
วนัที ่  17-25 ก.ย., 25 ก.ย.-3 ต.ค. 61 93,900.- 

วนัที ่  17-25 ต.ค., 23-31 ต.ค. 61 93,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  

หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซาน ฟรานซสิโก – ยอดเขาทวนิพคี ✈ ✈ O 
CROWNE UNION 

CITY 

2 ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ – ลอ่งเรอือ่าวซาน ฟรานซสิโก – เฟรสโน     O O X 
RADISSON 

FRESNO HOTEL   

3 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั O O O EXCALIBUR 

4 ชมแกรนดแ์คนยอ่น – เดนิบน Skywalk (รวมคา่เขา้ชม) O O O EXCALIBUR  

5 ลาส เวกสั – Ontario Mills – อนาแฮม O O O 
DOUBLE TREE 

ORANGE  

6 เทีย่วดสินยีแ์ลนดป์ารค์ (รวมคา่เขา้ชม) O X X 
DOUBLE TREE 

ORANGE 

7 
อนาแฮม – Hollywood Boulevard –  

โรงถา่ยภาพยนตรย์ูนเิวอรแ์ซล – สนามบนิ 
O X O  

8 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** ✈ ✈ ✈  

9 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

 

    โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – ซาน ฟรานซสิโก – ยอดเขาทวนิพคี 

 

05.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ M ประตู 6 พบ

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

08.15 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 700 

12.10 น. เดนิทางถงึฮ่องกง เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

14.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซานฟรานซสิโก โดยเทีย่วบนิที ่CX 870 

11.30 น. ถงึสนามบนิซาน ฟรานซสิโก (San Francisco International Airport) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 14 ชัว่โมง) น าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วั

เมอืงซาน ฟรานซสิโก (San Francisco) นครมหาเสน่หแ์ห่งมลรัฐแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ เมืองทีม่ี

ประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนวิยอรก์ น าท่านสูย่อดเขาทวนิพคี 

(Twin Peak) เพือ่ใหท้า่นไดช้มทวิทศัน์ อันงดงามของเมอืง 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก CROWNE UNION CITY หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่2: ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ – ลอ่งเรอือา่วซาน ฟรานซสิโก – เฟรสโน     
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เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูท่า่เรอืฟิชเชอร ์แมนวารฟ์ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่ว

ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร สวนสนุก พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า และเป็นทีต่ัง้ของ PIER 39 จุดทีม่สีงิโตทะเลมา

นอนตากแดดนับรอ้ยตวั ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ ของทีร่ะลกึ จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชมอา่วซานฟ

รานซสิโก ชมความงามของตวัเมอืง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะทีเ่คยเป็นที่

คมุขงันักโทษอเมรกิาในอดตี  

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลฟิอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร มี

อาคารสงูไม่เกนิ 20 ชัน้ ท าใหไ้ม่มกีารบดบังทวิทศันช์นบทของเมอืง 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RADISSON FRESNO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3:    เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั  

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูล่าสเวกสั โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ทีใ่หญ่

ทีส่ดุ ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาตรงจากโรงงาน พบกับรา้นขายเสือ้ผา้ดังๆ อาทเิช่น Polo Ralph 

Lauren,  Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, 

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ จนเขา้สูเ่มอืงลาสเวกสั (Las Vegas) ซึง่ตัง้อยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า 

"เมอืงคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองทีเ่จรญิเตบิโตขึน้มาจากกจิการการพนันเป็นแม่เหล็กแรง

ดงึดูดหลักใหนั้กท่องเทีย่วหลั่งไหลเขา้มา เมืองที่มีโรงแรมสดุหรูหราอลังการทัง้ภายในและภายนอก

อาคาร อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเต็มทีบ่นถนน Strip  

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก EXCALIBUR หรอืเทยีบเทา่  

 ในยามค า่คนืทา่นสามารถทอ่งราตรเีมอืงลาสเวกสั โดยการเดนิเลน่ทีถ่นน The Strip หรอืเสีย่ง

โชคในสถานคาสโิน หรอืพบกบัการแสดงโชวห์นา้โรงแรมตา่งๆ ซึง่แตล่ะโรงแรม ก็จะแตกตา่ง

กนัออกไป อาทเิชน่ โชวภ์เูขาไฟระเบดิ โชวน์ า้พทุ ีส่วยงามตระการตา  

วนัที ่4: ชมแกรนดแ์คนยอ่น – เดนิบน Skywalk (รวมคา่เขา้ชม)  

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมอุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนย่อน (Grand Canyon) ความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิี่

ย ิง่ใหญ่แห่งหนึง่ของโลก ปัจจุบัน ถกูจัดใหเ้ป็นหนึง่ในอนุรักษ์สถานของโลกตามมตขิองสหประชาชาต ิ

แกรนดแ์คนย่อนถกูคน้พบเมือ่ปี ค.ศ.1776 ปีเดยีวกบัทีอ่เมรกิาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกดิข ึน้โดย

อทิธพิลของแม่น ้าโคโลราโดทีไ่หลผ่านทีร่าบสงู ท าใหเ้กดิการสกึกร่อนพังทลายของหนิอันเป็นเวลา 

225 ลา้นปีมาแลว้ ตอ่มาพืน้โลกเริม่ยกตวัสงูข ึน้ อันเนื่องมาจากแรงดนัและความรอ้นอันมหาศาลภายใต ้

พืน้โลก ท าใหเ้กดิการเปลีย่นรูปและกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ่ การยกตัวของแผ่นดนิท าใหท้าง

ทีล่ าธารไหลผ่านมีความลาดชนัและน ้าไหลแรงมากขึน้ พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกดิการกัด

เซาะลกึลงไปทลีะนอ้ยๆในเปลอืกโลก วัดจากขอบลงไปกน้หุบเหวกว่า 1 ไมล ์( ประมาณ 1,600 เมตร ) 
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และอาจลกึว่าสองเทา่ของความหนาของเปลอืกโลก กอ่ใหเ้กดิหนิแกรนติและหนิชัน้แบบต่างๆ พื้นดนิที่

เป็นหนิทรายถกูน ้าและลมกดัเซาะจนเป็นร่องลกึ สลบัซบัซอ้นนานนับลา้นปี  

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

บา่ย น าทา่นเดนิบนสกายวอลค์ (Skywalk) ซึง่เป็นกระจกแกว้รูปตัวยู ไดย้ื่นออกมาจากหนา้ผา เหมือน

ทา่นไดเ้ดนิอยู่บนอากาศ ซึง่สงูจากพืน้แม่น ้ากว่า 1,200 เมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูล่าส เวกัส 

*** กรณีทา่นทีต่อ้งการน ัง่ เฮลคิอปเตอร ์เพือ่ชมแกรนด ์แคนย่อน กรุณาแจง้กบัทางหวัหนา้

ทวัร ์โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ประมาณ USD 220 ตอ่ทา่น ***  

หมายเหตุ : สว่นท่านทีต่อ้งการอสิระเต็มวนั ไมไ่ปชมอุทยานแหง่ชาต ิแกรนดแ์คนย่อนและ

สกายวอลค์ ลดทา่นละ่ 2,800 บาท กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง  

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก EXCALIBUR หรอืเทยีบเทา่   
   

วนัที ่5: ลาส เวกสั – Ontario Mills – อนาแฮม  

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูน่ครลอส แอนเจลสิ  (Los Angeles) หรือทีรู่จ้ักในชือ่ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ทีม่ี

ประชากรมากทีส่ดุอันดับ 2 ในสหรัฐอเมรกิา และเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม 

และการบันเทงิ โดยระหว่างทางผ่านออนตารโิอ มลิล ์( Ontario Mills )ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แบ

รนดเ์นมมากมาย 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 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารญีปุ่่ น 

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนุกสนานเป็นที่ตัง้ของดสีนยีแ์ลนดป์ารค์ 

(Disneyland Park ) 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DOUBLE TREE ORANGE หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่6: เทีย่วดสินยีแ์ลนดป์ารค์ 

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูด่สินยีแ์ลนดป์ารค์ (Disneyland Park ) ดนิแดนแห่งจนิตนาการและเทพนยิายของราชา

การต์นู วอลท์ดสินีย ์โดยเป็นสวนสนุกแห่งแรกของวอลท์ ดสินยี ์(The Walt Disney) เปิดเมื่อ 17 

กรกฏาคม 2498 อสิระใหท้่านไดเ้ล่นเครื่องเล่น อาท ิเช่น น่ังรถไฟหัวจักรพลังไอน ้า,ADVENTURE 

LAND, TOMORROW LAND, FANTASYLAND, MICKEY’S TOON TOWN สมัผัสกับชวีติโจรสลัดแคริ

เบียน ผจญภัยบา้นผีสงิ ล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตาใน SMALL WORLD, Pirate of the Caribbean, 

ตืน่เตน้กับ SPACE MOUNTAIN ผจญภัยกับอนิเดยีน่าโจนส ์ Indiana Jones ชมโชวต์่างๆ เชน่ The 

Lion King หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตา่งๆ ชมขบวนพาเหรดของเหล่าการต์ูน ของ Walt Disney และ

และท่านจะไดช้มขบวนพาเหรดไฟสุดอลังการของสวนสนุกและการจุดพลุไฟในช่วงค ่าอันสวยงาม 

ยิง่ใหญ่และตระการตา  

***หมายเหต ุ: ต ัว๋เขา้สวนสนุกเป็นแบบ ONE DAY 1 PARK TICKET ถา้ตอ้งการเปลีย่นเป็น

ต ัว๋แบบ ONE DAY 2 PARK TICKET กรณุาตดิตอ่ทางทางหวัหนา้ทวัร ์คา่ใชจ้า่ยเพิม่ประมาณ 

USD 60 ตอ่ทา่น*** 
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หมายเหตุ : กรณีไม่เขา้สวนสนุกดสีนยีแ์ลนด ์ปารค์ ลดท่านล่ะ 2,000 บาท กรุณาแจง้

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง 

เทีย่ง/ค า่       อสิระอาหารกลางวันและอาหารค า่ 

       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม DOUBLE TREE ORANGE  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7: อนาแฮม – Hollywood Boulevard – โรงถา่ยภาพยนตรย์ูนเิวอรแ์ซล –  สนามบนิ 

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเทา้อยู่สองขา้งทางของ

ถนนHollywood Boulevard โดยมคีวามยาวประมาณ 2,100 เมตร ทีต่บแตง่เป็นรูปดาวหา้แฉก กว่า 

2,000 ดวง โดยจะจารกึชือ่ของบุคคลทีม่ชีือ่เสยีง โดยสว่นใหญ่มาจากวงการบันเทงิ ซึง่ถอืเป็นเกยีรติ

สงูสดุ ส าหรับผูไ้ดร้ับคัดเลอืกใหจ้ารกึชือ่ 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 ชมดา้นหนา้โรงละคร

ไชนสี เธยีเตอร ์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตรท์ีเ่ก่าแก่ที่สดุของฮอลลวีูด้ที่

ด า้นหนา้จะเต็มไปดว้ยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆมากมาย  ชมดอลบี เธียเตอร ์

(DolbyTheatre) สถานทีม่อบรางวัลออสการ ์จากนัน้น าทา่น เขา้ชมโรงถา่ยภาพยนตย์ูนเิวอรแ์ซล 

(Universal Studios) ในเนื้อทีก่ว่า 1,000 ไร่  

เทีย่ง       อสิระอาหารกลางวันภายในโรงถา่ยภาพยนตย์ูนเิวอรแ์ซล  

บา่ย ใหท้า่นไดอ้สิระ ชมเบื้องหลังเทคนคิและขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์ ทีส่รา้งข ึน้มาเพื่อประกอบ

ฉากอย่างละเอียดทีใ่ชใ้นการถ่ายท าจรงิของ อาทเิชน่ ฉากน ้าท่วมถล่มเมือง, แผ่นดนิถล่มทรุดตัวใน

รถไฟใตด้นิหรอืชมโชวก์ารแสดงพาดโผนทีต่ืน้เตน้เรา้ใจ หรอืสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ทนัสมัย อาท ิเชน่ 

BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR  

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

 หลงัอาหารค า่น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลอส แอนเจลสิ  

23.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CX 883 

วนัที ่8: ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***  

 

00.30 น.  เฉพาะคณะเดนิทางวนัที ่17-25 ก.ย. 61 ออกเดนิทางเทีย่วบนิที ่CX 881 เวลา      

00.30 น. ของวนัที ่24 ก.ย. 61 และถงึฮอ่งกง เวลา 06.45 น. ของวนัที ่25 ก.ย. 61 

***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

วนัที ่9: ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ  

 

05.45 น. ถงึสนามบนิฮ่องกง แวะพกัเพือ่รอการเปลีย่นเครือ่ง 

08.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CX 705 

***คณะเดนิทางวนัที ่ 23-31 ต.ค. 61 ออกเดนิทางเวลา 08.35 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 

10.40 น.*** 

10.05 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 

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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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
โปรแกรม : อเมรกิาตะวนัตก  

ซาน ฟรานซสิโก – ลาส เวกสั – แอลเอ 

9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิ คารเ์ธ ่แปซฟิิค (CX) 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง :   17-25 ก.ย., 25 ก.ย.-3 ต.ค. 61 

17-25 ต.ค., 23-31 ต.ค. 61  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 93,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 93,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 15,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 93,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
93,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  30,000.- 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท*** 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 80,000.- 
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(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 

กรณีไมเ่ดนิทางไปอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น ลดทา่นละ่ 2,800 บาท 

กรณีไมเ่ขา้สวนสนุกดสีนยีแ์ลนด ์ปารค์ ลดทา่นละ่ 2,000 บาท 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าทีสู่ญ

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (จ านวน 7,600 บาท ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลา่หส์หรฐั ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ดอลลา่หส์หรฐั) 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
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ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

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

(Twin/Double) ส่วนหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน จะเป็นเตยีงใหญ่ 2 เตยีงเท่าน ัน้ หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั 

หรอื อยูค่นละช ัน้กนั  

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้

หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อก

เอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา
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เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลูกคา้ท ารายการ

เดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนัก่อนวนั

ยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้ (พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าอเมรกิา 
 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส าหรบัการยืน่วซีา่อเมรกิา 
กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความเป็นจรงิ 
เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการสมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  
ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 
Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถา้ม ี(เช่น นามสกลุก่อนแต่งงาน นามแฝง 

หรือเคยเปลีย่นชื่อ นามสกุล) 

ชื่อเก่า:_________________________________นามสกุลเก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

7. Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตทีเ่กิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรือจงัหวดัทีเ่กิด _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่กิด ________________________________________ 

 
Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สญัชาตอิื่นทีไ่ดร้บั หรือเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาตอิื่น คอืประเทศ : ________________________ 

ได้ถอืหนังสอืเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 

ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสอืเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขทีบ่ตัรประชาชน __________________________ 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกนัสงัคม ( ในสหรฐัอมริกา) ถา้ม ี

______________________________________________________________ 
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       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ในสหรฐัอเมริกา) ถา้ม ี
                 ______________________________________________________________ 
 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

         3. Is your Mailing Address the same as your Home Address ? / 

       ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดห้ากแตกต่างจากทีอ่ยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ีท่  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารทีท่  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยู่อเีมล ________________________________________________ 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเล่มปจัจบุนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขทีป่รากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง ____________________ 

              Issuance Date / วนัทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________ 

              Expiration Date / วนัหมดอายุของหนงัสอืเดนิทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______ 

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยท าหนงัสอืเดนิทางสูญหาย 

หรือถูกขโมยหรือไม่ 

        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสอืเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลที่หนังสอืเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

1. Purpose of trip to U.S./ จดุประสงคข์องท่านในการเดนิทางไปยงัสหรฐัอเมริกา 
_______________________________________________________________ 

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบวุนัเดนิทางถงึสหรฐัอเมริกา 

(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาทีต่อ้งการพ านกัในสหรฐัอมริกา 

__________________ Day(s)/วัน 

4. Address where you will stay in U.S./ ทีอ่ยู่ในสหรฐัทีท่่านตัง้ใจจะไปพ านกั 
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Street Address / ทีอ่ยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหก้บัท่าน? 
_______________________________________________________________ 

*** ถ้ามีผู้อืน่ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปน้ี // ถ้าไม่มีข้ามไปที่ข้อ 6 

ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายให้ : 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Telephone number /เบอร์โทรศัพทม์ือถอื หรือ บริษัท : ________________________________________________ 

Relationship to you /ความสมัพันธก์บัคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็นต้น  : ____________________________________ 

 
Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรือไม่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไม่เคย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดต่อไปนี้ 

Date arrived / วันที่เดินทางถงึอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่วัน___________________Day(s)/วัน 

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขับขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม่?  

                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข :_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาติขับขี่ของรัฐ :________________________________________________ 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยไดร้บัวซ่ีาสหรฐัหรือไม่ 

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวซ่ีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา______________________________________________ 

 - Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพ์ลายน้ิวมือที่สถานทูต U.S. แล้วหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยท าวีซ่า U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Enter year visa was lost or stolen/ถ้าเคย โปรดระบุปีที่หาย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธบิายเหตุผลที่ท าหาย______________________________________ 

 - Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วซ่ีาอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลกิหรือ

เพกิถอนหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธบิายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรือถูกเพกิถอนวซ่ีาหรือไม่      
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         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบดิาและวนัเดอืนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของท่านพ านกัอยู่ในสหรฐัใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ  

U.S.Citizen              U.S.Legal permanent resident   
            

Nonimmigrant               Other/ I don’t know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวนัเดอืนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยู่ในสหฐัใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :         

U.S.Citizen                  U.S.Legal permanent resident   

Nonimmigrant            Other/ I don’t know 

2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / fiancée, spous (husband/wift), chills 

(son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมญีาตลิ  าดบัตน้ทีไ่ม่ใช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บตุร พีน่อ้ง ) พ  านกั

อยู่ในสหรฐัหรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

       Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),    

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบคุคลนัน้ ๆ ในสหรฐัอเมริกา ( เช่น  

               เป็นอเมริกาซติ ิเช่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซ่ีาสหรฐัช ัว่คราว หรืออื่นๆ ) 
                ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

3. Do you have any other relatives in the United States  

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 
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Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดอืน ปี เกิด คู่สมรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’f Plade of Birth / สถานทีเ่กิด _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

*** ถา้หย่า กรุณากรอกขอ้มูลต่อไปน้ี 

ชื่อ-นามสกุล อดตีคู่สมรส ____________________________  

เกิดทีจ่งัหวดั__________________________________ 

วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หย่าวนัทีเ่ท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตผุลอะไร _________________________________ 

 
Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรอืทีท่  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรือจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

       Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงนิเดอืน _____________________ 

3. Briefly describe your duties / อธบิายลกัษณะงานพอสงัเขป 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 
 
+Previous Work / Education / Training  Information 
Provide your employment information for the last five years, if applicable. 

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้นี้ เคยท างานหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษัทที่เคยท างาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยท างาน 
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__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศัพทท์ี่เคยท างาน ______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เร่ิมท างานต้ังแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี) ____________________________________ 

4. Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ปี)  ______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธบิายลักษณะงานพอสงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Have you attended any educational institutions other than elementary schools ?  

ท่านเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

 

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including elementary schools/ถ้าใช่ โปรด

กรอกข้อมูลต่อไปน้ีเกี่ยวกบัสถาบันการศึกษาที่ท่านเคยเข้าเรียน 

Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลักสตูรที่ท่านศึกษาจบมา __________________________________________________ 

Date of Attendance From/วันที่เร่ิมการศึกษา(ว/ด/ป) ___________________________________________ 

Date of Attendance To/วันที่จบการศึกษา (ว/ด/ป) ______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเทีย่วในประเทศ 

      อื่น ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรือไม่ 

            Yes /* ใช่                          No / ไม่ใช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีที่ผ่านมา 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยท าหนา้ทีใ่นทางทหารหรือไม่ 

            Yes / ใช่(โปรดระบุ)           No / ไม่ใช่ 
If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอยีดต่อไปน้ี 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สังกดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 


