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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กรกฎำคม : 1-9,14-22 

สงิหำคม : 11-19,21-29 

85,900.- 

กนัยำยน : 1-9, 15-23 

ตุลำคม : 6-14, 20-28 
83,900.- 

***พกัลำสเวกสั 2 คนื*** 

รวมคำ่เขำ้อทุยำนแห่งชำตแิกรนดแ์คนย่อน และ ดสินยีแ์ลนดป์ำรค์  

***รำคำไมร่วมวซ่ีำ คำ่ธรรมเนยีมวซ่ีำทำ่นละ 7,600 บำท *** 

 

อเมรกิำตะวนัตก9 วนั 6 คนื 

ซำน ฟรำนซสิโก – ลำส เวกสั – แอลเอ 

โดยสำยกำรบนิอวีเีอ แอร ์(BR) 
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วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ 
โรงแรมที่พกั 
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรุงเทพฯ – ไตห้วัน – ซาน ฟรานซสิโก ✈ ✈ O 

DOUBLE TREE SFO 
AIRPORT ,HOLIDAY 
INN CIVIC CENTER หรอื
เทยีบเท่า 

2 

เท ีย่วซาน ฟรานซสิโก – ท่าเรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ –               

ยอดเขาทวนิพีค – ล่องเรอือ่าวซาน ฟรานซสิโก –                                           

สะพานโกลเดน้เกท –  เฟรสโน 

O O O 
RADISSON FRESNO 
HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

3 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส O O O 
MONTE CARLO หรอื
เทยีบเท่า 

4 ชมแกรนดแ์คนยอ่น – เดนิบน Skywalk (รวมคำ่เขำ้ชม) O O O 
MONTE CARLO หรอื
เทยีบเท่า 

5 ลาส เวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม O O O 
DOUBLE TREE ORANGE 
หรอืเทยีบเท่า 

6 เทีย่วดสินยีแ์ลนดป์ำรค์ (รวมคำ่เขำ้ชม) O X X 
DOUBLE TREE ORANGE 
หรอืเทยีบเท่า 

7 
อนาแฮม – Hollywood Boulevard –  

โรงถ่ายภาพยนตรยู์นเิวอรแ์ซล –  สนามบนิ 
O X O  

8 ***เครือ่งบนิบนิผำ่นเสน้เวลำสำกล*** ✈ ✈ ✈  

9 กรุงเทพฯ ✈ ✈  ✈  

                

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง           กรุงเทพฯ – ไตห้วนั – ซำน ฟรำนซสิโก  

09.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิอี.ว.ีเอ.แอร ์ประตู 8 แถว Q พบเจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวก 

 

12.20 น. ออกจากประเทศไทย สู่ไตห้วนั โดยสำยกำรบนิ อีวเีอ เทีย่วบนิที ่BR 62  

17.05 น. เดนิทางถงึไตห้วัน เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

19.40 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงซานฟรานซสิโก เท ีย่วบนิที ่BR 18  

 ***เครือ่งบนิบนิผ่านเสน้เวลาสากล***  

16.30 น.   ถงึสนำมบนิซำน ฟรำนซิสโก (San Francisco International Airport) 

(เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 14 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร  จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมอืงซำน ฟรำนซิสโก (San 

Francisco) นครมหาเสน่หแ์ห่งมลรัฐแคลฟิอรเ์นยีตอนเหนอื เมอืงทีม่ปีระชากร

หนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนวิยอรก์ 
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***คณะเดนิทำงวนัที ่1-9, 15-23 ก.ย. และ 6-14 ต.ค. 2560 ถงึ ซำน 

ฟรำนซิสโก เวลำ 16.00 น. *** 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ี่พัก โรงแรม DOUBLE TREE SFO AIRPORT ,HOLIDAY INN 

CIVIC CENTER หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 ***คณะเดนิทำงวนัที ่21-29 ส.ค.2560 คณะพรอ้มกนั เวลำ 13.00 น.  

ออกเดินทำงเที่ยวบินที่ BR 202 เวลำ 15.55 น. และถึงไต้หวนัเวลำ 

20.50 น. และ ออกเดนิทำงตอ่ โดยเทีย่วบนิที ่BR028  เวลำ 23.30 น. ถงึ 

ซำน ฟรำนซิสโก เวลำ 20.20 น. *** 

 

***คณะเดนิทำงวนัที ่20-28 ต.ค. 2560 คณะพรอ้มกนั เวลำ 13.30 น.  

ออกเดนิทำงเที่ยวบนิที่ BR 068 เวลำ 16.25  น. และถึงไต้หวนัเวลำ 

20.50 น. และ ออกเดนิทำงตอ่ โดยเทีย่วบนิที ่BR028  เวลำ 23.30 น. ถงึ 

ซำน ฟรำนซิสโก เวลำ 19.50 น. *** 

 

 น ำทำ่นผำ่นพธิตีรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร  จำกน ัน้น ำทำ่นเดนิทำงเข้ำ 

น าเขา้สู่ท ี่พัก โรงแรม DOUBLE TREE SFO AIRPORT ,HOLIDAY INN 

CIVIC CENTER หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง    เที่ยวซำน ฟรำนซสิโก – ท่ำเรอืฟิชเชอรแ์มนวำรฟ์ –  

                                           ยอดเขำทวินพคี – ลอ่งเรอือำ่วซำน ฟรำนซสิโก –  

                                           สะพำนโกลเดน้เกท –  เฟรสโน  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองซำน ฟรำนซิสโก (San Francisco)   

นครมหาเสน่หแ์ห่งมลรัฐแคลฟิอรเ์นยีตอนเหนอื เมอืงที่มปีระชากรหนาแน่นเป็น

อันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนวิยอรก์ น าท่านสู่ยอดเขำทวนิพีค 

(Twin Peak) เพื่อใหท้่านไดช้มทิวทัศน์  อันงดงามของเมือง จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ทำ่เรอืฟิชเชอร ์แมนวำรฟ์ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลาง

การท่องเท ีย่วไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑสั์ตวน์ ้า และเป็นทีตั่ง้

ของ PIER 39 จุดทีม่สีงิโตทะเลมานอนตากแดดนับรอ้ยตัว ใหท้่านอสิระเลอืก

ซื้อสินคา้ ของที่ระลึก จากนั้นน าท่ านล่องเร ือชมอ่ำวซำนฟรำนซิส โก          

ชมความงามของตัวเมอืง โดยเรอืจะผ่านชมเกำะอลัคำทรสั (Alcatraz) เกาะที่

เคย เป็นที่ คุม ขังนักโท ษอ เมริก าใน อดีต  จาก นั้นพ าท่ านถ่ าย รูปแล ะ                  
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ชมส ะพ ำนแขวน โกล เด้นเกท  (Golden Gate Bridge)  อันโด่งดั ง        

ผลงานวศิวกรรมอันล ้าเลศิปลายยุคปฎวัิตอิุตสาหกรรมทีอ่อกแบบโดยนายโยเซฟ 

แบรม์านนส์เตร๊าซ ์ท ีม่คีวามยาวถงึ 4,200 ฟุต  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

บำ่ย เดนิทางสู่เมอืงเฟรสโน (Fresno) เมอืงใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลฟิอรเ์นยี เป็น

ศูนย์การธนาคาร มอีาคารสูงไม่เก ิน 20 ชัน้ ท าใหไ้ม่ม ีการบดบังทวิทัศน์ชนบท

ของเมอืง 

ระยะทาง 302 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.5 ชม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม RADISSON FRESNO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง      เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลำสเวกสั 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่ านเดินทางสู่ลาสเวกัส  โดย ระหว่างทางแวะ  TANGER BARSTOW 

FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุด ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาตรงจากโรงงาน 

พบกับรา้นขายเสื้อผา้ดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray 

Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, 

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite 

ระยะทาง 322 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.5 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 จากนัน้น าท่านเดินทางต่อ จนเขา้สู่เมอืงลำสเวกสั (Las Vegas) ซึง่ตัง้อยู่ใน

มลรัฐเนวาดา มีฉาย าว่า  "เมือ งคนบำป" (Sin City) โดยเป็นเมืองที่

เจรญิเตบิโตขึน้มาจากกจิการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดงึดูดหลักใหนั้กท่องเท ีย่ว

หล่ังไหลเขา้มา เมอืงทีม่โีรงแรมสุดหรูหราอลังการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 

อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเต็มทีบ่นถนน Strip  

ระยะทาง 252 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.5 ชม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม MONTE CARLO หรอืเทยีบเทำ่  

 ในยำมค ่ำคืนทำ่นสำมำรถท่องรำตรเีมืองลำสเวกสั โดยกำรเดนิเล่นที่ถนน The Strip หรือ

เสี่ยงโชคในสถำนคำสิโน หรือพบกบักำรแสดงโชวห์นำ้โรงแรมตำ่งๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะ

แตกตำ่งกนัออกไป อำทเิชน่ โชวภู์เขำไฟระเบดิ โชวน์ ำ้พุทีส่วยงำมตระกำรตำ  

วนัที่สีข่องกำรเดนิทำง     ชมแกรนดแ์คนย่อน – เดนิบน Skywalk  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น ำท่ำนชมอุทยำนแห่งชำติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) ความ

มหัศจรรย์ทางธรรมชาตทิ ีย่ิ่งใหญ่แห่งหนึง่ของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดใหเ้ป็นหนึง่ใน
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อนุรักษ์สถานของโลกตามมตขิองสหประชาชาต ิแกรนดแ์คนย่อนถูกคน้พบเมือ่ปี 

ค.ศ.1776 ปีเดยีวกับทีอ่เมรกิาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกดิขึ้นโดยอิทธพิล

ของแม่น ้าโคโลราโดทีไ่หลผ่านทีร่าบสูง ท าใหเ้กดิการสกึกร่อนพังทลายของหิน

อันเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพื้นโลกเริม่ยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก

แรงดันและความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้ื้นโลก ท าใหเ้ก ิดการเปลีย่นรูปและ

กลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ่ การยกตัวของแผ่นดนิท าใหท้างที่ล าธารไหล

ผ่านมคีวามลาดชันและน ้าไหลแรงมากขึน้ พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกดิ

การกัดเซาะลกึลงไปทลีะนอ้ยๆในเปลอืกโลก วัดจากขอบลงไปกน้หุบเหวกว่า    

1 ไมล ์( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลกึว่าสองเท่าของความหนาของเปลอืก

โลก ก่อใหเ้กดิหนิแกรนติและหนิชัน้แบบต่างๆ พื้นดนิทีเ่ป็นหนิทรายถูกน ้าและลม

กัดเซาะจนเป็นร่องลกึ สลับซับซอ้นนานนับลา้นปี  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดบรกิารอาหารของอุทยานอาหารพื้นเมอืง  

 น ำท่ำนเดินบนสกำยวอล์ค (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแกว้รูปตัวยู  ไดย้ื่น

ออกมาจากหนา้ผา เหมอืนท่านไดเ้ดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสูงจากพื้นแม่น ้ากว่า 

1,200 เมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่ลาส เวกัส *** กรณีทำ่นทีต่อ้งกำร

น ัง่ เฮลิคอปเตอร ์เพือ่ชมแกรนด ์แคนยอ่น กรุณำแจง้กบัทำงหวัหนำ้ทวัร ์

โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ประมำณ USD 220 ตอ่ทำ่น ***  

หมำยเหตุ : ส่วนท่ำนทีต่้องกำรอิสระเต็มวนั ไม่ไปชมอุทยำนแห่งชำต ิ    

แกรนด์แคนย่อนและสกำยวอล์ค ลดท่ำนล่ะ 2,800 บำท กรุณำแจ้ง

ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 15 วนักอ่นกำรเดนิทำง  

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม MONTE CARLO หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่หำ้ของกำรเดนิทำง        ลำส เวกสั – Ontario Mills – อนำแฮม 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรอืที่รูจั้กในชื่อ แอล เอ 

(L.A.) เป็นเมอืงใหญ่ที่มปีระชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมรกิา และเป็น

หนึ่งในศูนย์กลางทางดา้นเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหว่าง

ทางผ่านออนตำรโิอ มลิล์ ( Ontario Mills )ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม

ม าก ม า ย  อ าทิ  เ ช่ น  DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy 

Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, 

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

ระยะทาง 361 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 
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Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 เดนิทางสู่เมืองอนำแฮม (Anaheim) เมอืงแห่งความสนุกสนานเป็นทีตั่ ้งของ

ดสีนยีแ์ลนดป์ำรค์ (Disneyland Park ) 

ระยะทาง 60 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 50 นาท ี

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารญีปุ่่น  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม DOUBLE TREE ORANGE หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่หกของกำรเดนิทำง      เที่ยวดสินยี์แลนดป์ำรค์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดนิทางสู่ดสินยี์แลนดป์ำรค์ (Disneyland Park ) ดนิแดนแห่งจนิตนาการ

และเทพนยิายของราชาการตู์น วอลท์ดสินยี์ โดยเป็นสวนสนุกแห่งแรกของวอลท์ 

ดสินยี ์(The Walt Disney) เปิดเมือ่ 17 กรกฏาคม 2498 อสิระใหท้่านไดเ้ล่น

เครื่อ งเล่น  อาทิ  เช่น  น่ั งรถไฟหัว จักรพ ลังไอน ้ า,ADVENTURE LAND, 

TOMORROW LAND, FANTASYLAND, MICKEY’S TOON TOWN สัมผัสกับ

ชวีติโจรสลัดแครเิบยีน ผจญภัยบา้นผสีิง ล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตาใน SMALL 

WORLD, Pirate of the Caribbean, ตืน่เตน้กับ SPACE MOUNTAIN ผจญภัย

กับอนิเดยีน่าโจนส ์ Indiana Jones ชมโชวต่์างๆ เช่น The Lion King หรือเลอืก

ซือ้ของทีร่ะลกึต่างๆ ชมขบวนพาเหรดของเหล่าการตู์น ของ Walt Disney และ

และท่านจะไดช้มขบวนพาเหรดไฟสุดอลังการของสวนสนุกและการจุดพลุไฟ

ในช่วงค ่าอันสวยงาม ยิ่งใหญ่และตระการตา  

***หมำยเหตุ. ต ัว๋เขำ้สวนสนุกเป็นแบบ ONE DAY 1 PARK TICKET ถ้ำ

ตอ้งกำรเปลี่ยนเป็นต ัว๋แบบ ONE DAY 2 PARK TICKET กรุณำตดิตอ่ทำง

ทำงหวัหนำ้ทวัร ์คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ประมำณ USD 60 ตอ่ทำ่น*** 

หมำยเหตุ : กรณีไมเ่ข้ำสวนสนุกดสีนยี์แลนด์ ปำรค์ ลดท่ำนล่ะ 2,000 

บำท กรุณำแจง้ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 15 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

 

เทีย่ง/ค ่ำ อิสระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ่ำ   

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม DOUBLE TREE ORANGE หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่เจ็ดของกำรเดนิทำง           อนำแฮม – Hollywood Boulevard 

– โรงถำ่ยภำพยนตรยู์นเิวอรแ์ซล –  สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเทา้

อยู่สองขา้งทางของถนนHollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 

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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2,100 เมตร ทีต่บแต่งเป็นรูปดาวหา้แฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชือ่ของ

บุคคลที่มชีื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถ ือเป็นเกียรติสูงสุด 

ส าหรับผูไ้ดรั้บคัดเลอืกใหจ้ารกึชือ่ อาทเิช่น 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 ชมดำ้นหน้ำโรงละครไชนีส เธยีเตอร ์

(Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตรท์ ี่เก่าแก่ท ีสุ่ดของฮอลลวูีด้   

ท ีด่า้นหนา้จะเต็มไปดว้ยรอยประทับมอืของดาราชือ่ดังต่างๆมากมาย ชมดอลบ ี

เธยีเตอร ์(DolbyTheatre) สถานทีม่อบรางวัลออสการ ์  จากนัน้น าท่านเขา้

ชมโรงถ่ำยภำพยนต์ยูนิเวอร์แซล  (Universal Studios) ในเนื้อท ี่กว่า 

1,000 ไร่  

เทีย่ง อิสระอำหำรกลำงวนัภำยในโรงถำ่ยภำพยนตย์ูนเิวอรแ์ซล  

บำ่ย ใหท้่านไดอ้ ิสระ ชมเบือ้งหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายท าภาพยนตร ์ท ี่

สรา้งขึน้มาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอยีดทีใ่ชใ้นการถ่ายท าจรงิของ อาทิเช่น 

ฉากน ้าท่วมถล่มเมอืง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใตด้นิหรอืชมโชว์การแสดง

พาดโผนทีต่ ืน้เตน้เรา้ใจ หรอืสนุกสนานกับเครือ่งเล่นทันสมัย อาท ิเช่น BACK 

TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR  

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 หลังอาหารค ่าน าท่านเดนิทำงสู่สนำมบนิลอส แอนเจลิส   

วนัที่แปดของกำรเดนิทำง      ***เครือ่งบนิบนิผ่ำนเสน้เวลำสำกล*** 

00.50 น. ออกเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย ดว้ยเทีย่วบนิที ่BR 11 

***เครือ่งบนิบนิผ่ำนเสน้เวลำสำกล*** 

***คณะเดนิทำงเดอืนกนัยำยน เป็นตน้ไป  ออกเดนิทำง เวลำ 00.15 น. 

และถงึไตห้วนัเวลำ 05.10 น.*** 

 

วนัที่เกำ้ของกำรเดนิทำง      ไตห้วนั – กรุงเทพฯ 

05.10 น. ถงึสนามบนิไตห้วัน แวะพักเพื่อรอการเปลีย่นเครือ่ง  

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่BR 067 

 ***คณะเดนิทำงวนัที ่1-9 ก.ค. 2560 ออกเดนิทำงเที่ยวบนิที ่BR 211 

เวลำ 08.25 น. และถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิเวลำ 11.10 น.***  

 

***คณะเดนิทำงวนัที ่14-22 ก.ค. 2560 ออกเดนิทำงเทีย่วบนิที ่BR 201 
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เวลำ 10.20 น. และถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิเวลำ 13.05 น.*** 

11.35 น. ถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

 

 

 

 

 

 
กรุณำอำ่นหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมำยเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมำยเหตุทุกขอ้แล้ว 

ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 
กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 
โปรแกรม : อเมรกิำตะวนัตก 9 วนั 6 คนื 
ซำน ฟรำนซสิโก – ลำส เวกสั – แอลเอ 
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โดยสำยกำรบนิ EVA AIR     
 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กรกฎำคม : 1-9,14-22 

สงิหำคม : 11-19, 21-29 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กนัยำยน : 1-9, 15-23 

ตุลำคม : 6-14, 20-28 

อตัรำคำ่บรกิำร  

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 85,900.- 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 3 ท่าน : เตยีงใหญ่ 2 เตยีงเท่านัน้) ราคาท่านละ 85,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 85,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีสรมิเตยีง) 85,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ       14,900.- 

***   รำคำไมร่วมวซี่ำ คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำทำ่นละ 7,600 บำท   *** 

กรณี ไม่ใช่ต ัว๋เคร ือ่งบนิ          27,000.- 

กรณีไม่เขำ้สวนสนุกดสีนยีแ์ลนด ์ปำรค์ ลดท่ำนละ่ 2,000.- 

กรณีไม่เดนิทำงไปอทุยำนแหง่ชำตแิกรนดแ์คนย่อน ลดท่ำนละ่ 2,800.-  

อตัรำคำ่บรกิำร  

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 83,900.- 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 3 ท่าน : เตยีงใหญ่ 2 เตยีงเท่านัน้) ราคาท่านละ 83,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 83,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีสรมิเตยีง) 83,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ       14,900.- 

***   รำคำไมร่วมวซี่ำ คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำทำ่นละ 7,600 บำท   *** 

กรณี ไม่ใช่ต ัว๋เคร ือ่งบนิ          24,000.- 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)   

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ  

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ และ ค่าทปิคนขับรถ น าเท ีย่วตามรายการ   

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ  

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 410 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 505 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุมำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 3 ล้ำนบำท] 

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิ)  

 

 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

กรณีไม่เขำ้สวนสนุกดสีนยีแ์ลนด ์ปำรค์ ลดท่ำนละ่ 2,000.- 

กรณีไม่เดนิทำงไปอทุยำนแหง่ชำตแิกรนดแ์คนย่อน ลดท่ำนละ่ 2,800.-  
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5. คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย (โดยมำตรฐำน 3 ดอลล่ำห ์ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ดอลลำร)์ 

6. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งทำ่นจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์ินดว้ยตวัทำ่นเอง 

7. รำคำไมร่วมวซี่ำ คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ทำ่นละ 7,600 บำท    

 

เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ ำแล้วเทำ่น ัน้ ในกรณีทีใ่หท้ำงบรษิทัท ำกำรยืน่วซี่ำให ้รบกวนเก็บเงนิคำ่วซี่ำเพิม่อกี 7,600 บำท 

2. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

3. ในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกใน   

การเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
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3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเก็บคำ่ใช้จำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลิกกำรเดินทำงและมผีลท ำให ้คณะ

เดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวนทีบ่รษิ ัทฯก ำหนดไว ้(15 ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่ำแล้วไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไมผ่ำ่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) แต่ละโรงแรมไม่เหมอืนกัน ส่วนหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น จะเป็นเตยีงใหญ ่2 เตยีงเทำ่น ัน้ 

2. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทำง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด

ประโยชน์สงูสดุในการเดินทาง ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัต ิเหตหุรือความเสยีหายที่

เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัต ิเหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วินาศกรรม, 

อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราระหว่าง

ประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจน

การถูกปฏเิสธออกวีซา่จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ี

อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพิเศษทางการ
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ทตู) ซึ่งอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ 

ตา่งประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหต ุตามเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ ทีรั่บประกันใน

กรณีทีผ่ ูร้่วมเดินทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ 

มิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏิบัตติาม

กฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ีการปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมีส ิ่ง

ผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ทัง้นี้กำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บริษทั จะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำม

ปลอดภยัของท่ำนผู้มเีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

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

 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นและหลักฐานการท าวีซ่าสหรัฐอเมริกา 
** ผูย้ื่นค  ำร้องที่มีอำยุมำกกวำ่ 18 ปี ขึ้นไป จะตอ้งมีคณุสมบติัของตวัเองในกำรท่ีจะไดร้ับวีซำ่ชัว่ครำวประเภทธุรกจิหรือ 
ทอ่งเที่ยว ** 
 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบค าร้องขอวซ่ีาดังต่อไปนี ้หากยื่นค าร้องไม่
ครบถ้วน ทางสถานทูตจะไม่พจิารณาเอกสารของท่าน.. 
 

1. หนังสือเดินทาง ตอ้งมอีำยุใชง้ำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำง (กรุณำน ำหนังสือเดินทำงฉบบัเกำ่ท่ีมวีีซำ่เขำ้ 
   ประเทศสหรัฐฯมำแสดงดว้ย ถำ้ม)ี 
 
2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ 
   ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดือน รูปถำ่ยจะตอ้งเป็นพื้นหลงัสีขำวเทำ่นั้น เปิดหู,  
   ห้ำมสวมแวน่ตำด ำหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนทีรู่ปถ่าย 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน – ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เด็กใช้ส าเนาสูติบัตร) – 

   ส าเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  
4. หลักฐานการท างาน 
4.1 กรณีเป็นลูกจำ้ง จะตอ้งย่ืนจดหมำยจำกท่ีท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ 1 ชดุ โดยระบุวนัท่ีเร่ิมท ำงำนเมือ่ใด ต ำแหนง่อะไร  
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     เงินเดือนเทำ่ไร ไดล้ำหยุดพกัจำกวนัท่ีเทำ่ไรถึงวนัท่ีเทำ่ไร และจะกลบัมำปฏิบติังำนวนัท่ีเทำ่ไร 
4.2 กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ให้ย่ืนหลกัฐำนประกอบธุรกจิกำรคำ้ เชน่ ใบทะเบียนกำรคำ้ ใบทะเบียนพำณิชย์ (ถำ่ย 
     ส ำเนำ 1 ชดุ) ท่ีมชีื่อผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรอยู ่
4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษำ ใชใ้บรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ 1 ชดุ 
4.4 กรณีอำยุไมถึ่ง 19 ปี ถำ้ผูป้กครองทำ่นใดทำ่นหน่ึงไมไ่ดเ้ ดินทำงด้วย ให้ทำ่นผูป้กครองท่ีไมไ่ดเ้ดินทำงท ำหนังสือยินยอม 
     จำกอ ำเภอหรือเขตทอ้งท่ีอำศยั 
4.5 กรณีอำยุไมถึ่ง 19 ปี และถำ้บิดำมำรดำไมไ่ดเ้ดินทำงดว้ย ให้บิดำและมำรดำท ำหนังสือยินยอมจำกอ ำเภอหรือเขต 
    ทอ้งท่ีอำศยั และระบุให้เด็กเดินทำงไปกบับุคคลใด 
 
5.  หลักฐานการเงิน ถำ่ยส ำเนำสมดุเงินฝำกยอ้นหลงั 6 เดือน ชื่อเจำ้ของบญัชีตอ้งเป็นชื่อของผูเ้ดินทำงเทำ่นั้น หรือ 
     จดหมำยรับรองจำกธนำคำร 1 ชดุ  
 
6.  หลักฐานการจองตั๋วเคร่ืองบิน และรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง  หรือ หนังสือเชิญจากญาติ 

 
แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีำอเมรกิำ 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มูลส ำหรบักำรยืน่วซี่ำอเมรกิำ 
กรุณำกรอกขอ้มูลใหค้รบ และตรงกบัควำมเป็นจรงิ         
เป็นขอ้มูลทีจ่ะใชป้ระกอบกำรสมัภำษณ์ของทำ่น 

**ถำ้กรอกขอ้มูลไมค่รบถว้น จะไมส่ำมำรถยืน่เอกสำรได*้* 

(โปรดกรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 
Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

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

นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) 

ชื่อเก่า:_________________________________นามสกุลเก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 
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                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไมไ่ดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

        *** ถา้หย่า หย่าวนัท่ีเท่าไร (ว/ด/ป)_____________เพราะเหตุผลอะไร 

____________________ 

                       Separated / แยกกนัอยู่   

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตท่ีเกิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรือจงัหวดัท่ีเกิด _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศท่ีเกิด ________________________________________ 

 
Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาติ _______________________________________________ 

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

ถา้มสีญัชาติอืน่ คือประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 

ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขท่ีบตัรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

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

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ท่ีอยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์ :______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFO-BR002   หนา้ 16 จาก 21 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   SFO-BR002 FRAN 9D6N OCT17-BR-W07 

       ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากท่ีอยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 
         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท่ี์ท างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารท่ีท างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถือ __________________________________ 

         8. Email Address / ท่ีอยู่อเีมล ________________________________________________ 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มปจัจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขท่ีปรากฏบนแถบบารโ์ค๊ดดา้นหลงัหนงัสือเดินทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือเดินทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานท่ีออกหนงัสือเดินทาง ____________________ 

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

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

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

หรือถูกขโมยหรือไม ่

        Yes / *เคย                                          No / ไมเ่คย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

Travel Information 
1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงคข์องท่านในการเดินทางไปยงัสหรฐัอเมริกา 

_______________________________________________________________ 

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

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

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

__________________ Day(s)/วัน 

4. Address where you will stay in U.S./ ท่ีอยู่ในสหรฐัท่ีท่านตัง้ใจจะไปพ านกั 

Street Address / ท่ีอยู่_______________________________________________ 
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City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถ้ามีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปน้ี // ถ้าไม่มีข้ามไปที่ข้อ 6  

ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

:_________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Telephone number /เบอร์โทรศัพทมื์อถือ หรือ บริษัท : ________________________________________________ 

Relationship to you /ความสัมพันธ์กับคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็นต้น  : 

____________________________________ 

 
Previous U.S.Travel Information 

1. ภายใน 10 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรือไม ่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอยีดต่อไปน้ี 

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทา่นอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่ วัน___________________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 ? /ท่านเคยไดร้บัวีซา่สหรฐัหรือไม ่

         * Yes/เคย                                           No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัท่ีออกวีซา่:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวีซา่______________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทา่นเคยท  าวีซ่า U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ? 
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            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ท  าหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎเิสธวีซา่สหรฐั ถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ดินทางเขา้สหรฐั หรือถูกเพิกถอนวีซา่หรือไม ่      

         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกุลบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช่ 

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 / ชื่อนามสกุลมารดาและวนัเดือนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :        U.S.Citizen                U.S.Legal permanent 

resident   
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                                                                                                     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)? ท่านมญีาติล  าดบัตน้ท่ีไมใ่ช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ) 

พ านกัอยู่ในสหรฐัหรือไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด 

       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) สถานะของบุคคลนัน้ ๆ ในสหรฐัอเมริกา ( เช่น  

               เป็นอเมริกาซติิ เช่น ไดร้บัใบเขียว ไดร้บัวีซา่สหรฐัช ัว่คราว หรืออืน่ๆ ) 
                        ___________________________________________________________ 

 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

                ____________________________________________________________ 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

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

4. Spouse’s Nationality / สญัชาติ _____________________________________ 

5. Spouse’f Plade of Birth / สถานท่ีเกิด _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ท่ีอยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Present Work/ Education/ Training / Information 
1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือท่ีท างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 
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       Street Address / ท่ีอยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรือจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

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

3. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

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

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้น้ีเคยท างานหรือไม ่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ชื่อบริษัทที่เคยท  างาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยท  างาน 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศัพทท์ี่เคยท  างาน ______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริ่มท  างานตั้งแต่เม่ือไร (วัน/เดือน/ปี) ____________________________________ 

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

5. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

ท่านเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกว่าหรือไม ่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

โปรดกรอกข้อมูลต่อไปน้ีเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ทา่นเคยเข้าเรียน 

Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Date of Attendance From/วันที่เริ่มการศึกษา(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 ? คุณเคยท่องเท่ียวในประเทศ 

      อืน่ ๆ ใน 5 ปีท่ีแลว้หรือไม ่

            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช(่โปรดระบุ)                   No / ไมใ่ช่ 
If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอยีดต่อไปน้ี 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

Date of Service From ________________________ Date of Service To __________________________ 

Security and Background : Medical and Health Information 

1. Do you have a communicable disease of public health significance such as tuberculosis (TB)? ท่านเป็นโรคติดต่อใด ( เช่น วณัโรค) 

ท่ีเป็นภยัต่อสาธารณชนหรือไม ่
 

            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

* Explain / *ถ้าใช่ โปรดระบุโรคที่ทา่นเป็น 

   ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

2. Are you or have you ever been a drug abuser or addict ? ท่านเคยใชห้รือเป็นผูติ้ดยาเสพติดหรือไม ่
 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด 

     ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 


