อเมริกาตะวันตก

9 วัน 6 คืน
ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ
โดยสายการบิน EVA AIR
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กําหนดการเดินทาง

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

15-23, 22-30 ต.ค. 2559

วันแรกของการเดินทาง
13.30 น.

กรุงเทพฯ – ไต้หวั่น – ซาน ฟรานซิสโก

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอ ร์
สายการบินอี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวก

16.25 น.

ออกจากประเทศไทย สู่ไต้หวัน โดยสายการบิน อีวีเอ เที่ยวบินที่ BR 68

21.10 น.

เดินทางถึงไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

23.30 น.

ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ BR 28
***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
***คณะเดินทาง วันที่ 24 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป ออกเดินทางจากไต้หวั่น
เวลา 23.30 น. และถึงซานฟราน ซิสโก เวลา 19.50 น.***

20.20 น.

ถึง สนามบิน ซาน ฟรานซิสโก (San Francisco International Airport)
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง) หลัง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร
นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowne Plaza Union City หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง

เที่ยวซาน ฟรานซิสโก – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ –
ยอดเขาทวินพีค – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก –
สะพานโกลเด้นเกท – เฟรสโน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซาน ฟรานซิสโก ( San Francisco) นคร
มหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ
สองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ก

นําท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin

Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ ( Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา

และเป็นที่ตั้ง

ของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือก
ซื้อสินค้า ของที่ระลึก

จากนั้น นําท่าน ล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก ชม

ความงามของตัวเมือง โดยเรือจะ ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส ( Alcatraz) เกาะที่
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เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต

จากนั้นพาท่านถ่ายรูปและ ชมสะพาน

แขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ํา
เลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ที่
มีความยาวถึง 4,200 ฟุต
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

เดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็น
ศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ทําให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบท

ระยะทาง 302 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.5 ชม.

ของเมือง
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Fresno Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ

TANGER

BARSTOW ระยะทาง 322 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจากโรงงาน
ประมาณ 3.5 ชม.
พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban,
Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters,
Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส ( Las Vegas) ซึ่ง ตั้งอยู่ใน
มลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า

"เมือง คน บาป" ( Sin

City)

โดย เป็นเมืองที่

ระยะทาง 252 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.5 ชม.

เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยว
หลั่งไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเต็มที่บนถนน Strip
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Harrah’s หรือเทียบเท่า
ในยามค่ําคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน
The Strip หรือเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์ หน้า
โรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชว์ภูเขา
ไฟระเบิด โชว์น้ําพุที่สวยงามตระการตา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน

(Grand Canyon) ความ

มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน
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อนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี
ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพล
ของแม่น้ําโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทําให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหิน
อันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
แรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทําให้เกิดการเปลี่ยนรูปและ
กลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทําให้ทางที่ลําธารไหล
ผ่านมีความลาดชันและน้ําไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ําเกิด
การกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า
1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือก
โลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ําและลม
กัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดบริการอาหารของอุทยานอาหารพื้นเมือง
นําท่านเดินบน สกายวอล์ค ( Skywalk) ซึ่งเป็น กระจกแก้วรูปตัวยู ได้ยื่น
ออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสูงจากพื้นแม่น้ํากว่า
1,200 เมตร จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ลาส เวกัส *** กรณีท่านที่ต้องการ
นั่ง เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมแกรนด์ แคนย่อน กรุณาแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 220 ต่อท่าน ***
หมายเหตุ : ส่วนท่านที่ต้องการอิสระเต็มวัน
แกรนด์แคนย่อน และสกายวอล์ค

ไม่ไปชม อุทยานแห่งชาติ

ลดท่านล่ะ 2,800 บาท กรุณาแจ้ง

ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Harrah’s หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้า

ลาส เวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ นครลอส แอนเจลิส ( Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ
(L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็น
หนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง

ระยะทาง 361 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.

โดย ระหว่าง

ทางผ่านออนตาริโอ มิลล์ ( Ontario Mills )ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม
มากมาย อาทิ เช่น 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
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
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เดินทางสู่ เมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนุกสนาน เป็นที่ตั้งของ
ดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park )
ค่ํา

ระยะทาง 60 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sheraton garden grove หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park ) ดินแดนแห่งจินตนาการ
และเทพนิยายของราชาการ์ตูน วอล์ทดิสนีย์ โดยเป็นสวนสนุกแห่งแรกของวอล์ท
ดิสนีย์ (The Walt Disney) เปิดเมื่อ 17 กรกฏาคม 2498 อิสระให้ท่านได้เล่น
เครื่องเล่น อาทิ เช่น

นั่งรถไฟหัวจักรพลังไอน้ํา

,ADVENTURE

LAND,

TOMORROW LAND, FANTASYLAND, MICKEY’S TOON TOWN สัมผัสกับ
ชีวิตโจรสลัดแคริเบียน ผจญภัยบ้านผีสิง

ล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตาใน SMALL

WORLD, Pirate of the Caribbean, ตื่นเต้ นกับ SPACE MOUNTAIN ผจญภัย
กับอินเดียน่าโจนส์ Indiana Jones ชมโชว์ต่างๆ เช่น The Lion King หรือเลือก
ซื้อของที่ระลึกต่างๆ ชมขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูน ของ Walt Disney และ
และท่านจะได้ชมขบวนพาเหรดไฟสุดอลังการของสวนสนุกและการจุดพลุไฟ
ในช่วงค่ําอันสวยงาม ยิ่งใหญ่และตระการตา
***หมายเหตุ. ตั๋วเข้าสวนสนุกเป็นแบบ ONE DAY 1 PARK TICKET ถ้า
ต้องการเปลี่ยนเป็นตั๋วแบบ ONE DAY 2 PARK TICKET กรุณาติดต่อทาง
ทางหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 60 ต่อท่าน***
หมายเหตุ : กรณีไม่เข้าสวนสนุก ดีสนีย์แลนด์ ปาร์ค ลดท่านล่ะ 2,000
บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
เที่ยง/ค่ํา

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา
นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sheraton garden grove หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อนาแฮม – Hollywood Boulevard
– โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย

จากนั้นนําท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้า
อยู่สองข้างทางของ ถนนHollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ

ระยะทาง 53 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2 ,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของ
บุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด
สําหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce
Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael
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Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley,
Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้านหน้า โรงละครไชนีส เธียเตอร์
(Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด
ที่ด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆมากมาย
เธียเตอร์ (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์
ชมโรงถ่าย ภาพยนต์ ยูนิเวอร์แซล

ชมดอลบี

จากนั้น นําท่าน เข้า

(Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า

1,000 ไร่
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล

บ่าย

ให้ท่านได้อิสระ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทําภาพยนตร์
สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบฉาก อย่างละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทําจริงของ

ที่

อาทิเช่น

ฉากน้ําท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดง
พาดโผนที่ตื้นเต้นเร้าใจ หรือ สนุกสนาน กับ เครื่องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK
TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
หลังอาหารค่ํานําท่านเดินทางสู่สนามบินลอส แอนเจลิส

วันที่แปดของการเดินทาง
00.50 น.

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ BR 11

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
***คณะเดินทาง วันที่ 24 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป ออกเดินทางจากลอส
แอนเจลิส เวลา 00.15 น.***

วันที่เก้าของการเดินทาง

ไต้หวั่น – กรุงเทพ

05.10 น.

ถึงสนามบินไต้หวั่น แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง

09.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ BR 67
***คณะเดินทาง วันที่ 8 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป ออกเดินทางจาไต้หวั่น
เวลา 08.25 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.10 น.***

11.35 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
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หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้ง ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

โปรแกรม : อเมริกาตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ
โดยสายการบิน EVA AIR
กําหนดการเดินทาง
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

89,900.-

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น) ราคาท่านละ

89,900.-

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

89,900.-

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริมเตียง)

89,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

13,500.-

***

ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,500 บาท
กรณี ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน

***

30,000.-

กรณีไม่เข้าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ค ลดท่านล่ะ 2,000.กรณีไม่เดินทางไปอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ลดท่านล่ะ 2,800.กําหนดการเดินทาง

24 ก.ย-2 ต.ค. / 8-16 ต.ค. 2559

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

83,900.-

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น) ราคาท่านละ

83,900.-

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

83,900.-

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริมเตียง)

83,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

14,900.-

***

ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,500 บาท
กรณี ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน

***

26,000.-

กรณีไม่เข้าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ค ลดท่านล่ะ 2,000.กรณีไม่เดินทางไปอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ลดท่านล่ะ 2,800.-

กําหนดการเดินทาง
15-23, 22-30 ต.ค. 2559
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

85,900.-

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น) ราคาท่านละ

85,900.-

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

85,900.-

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริมเตียง)

85,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

17,900.-

***

ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,500 บาท
กรณี ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน

***

26,000.-

กรณีไม่เข้าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ค ลดท่านล่ะ 2,000.กรณีไม่เดินทางไปอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ลดท่านล่ะ 2,800.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ และ ค่าทิปคนขับรถ นําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ.. .ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
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อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลล่าห์ ต่อคน ต่อวัน : 9 x 3 = 27 ดอลล่าห์)
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ
เงินมัดจําแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ให้ทางบริษัททําการยื่นวีซ่าให้ รบกวนเก็บเงินค่าวีซ่าเพิ่มอีก 7,500 บาท
2. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
3. ในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผูท
้ ม
่ี รี า่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ
้ น
่ื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครือ
่ งบินมีปญ
ั หา เช่น
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย
และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง

ท่านละ 20,000 บาท

เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา
มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน
หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจาก ปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้อง
คู่ (Twin/Double) แต่ละโรงแรมไม่เหมือนกัน ส่วนห้องพักแบบ 3 ท่าน จะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น

2.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก
อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่
เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม,
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อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล , สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจน
การถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัค รราชทูต รวมถึงผู้มี
อํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย
ทูต)

(โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการ

ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ

ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันใน
กรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ
มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ

ดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ
ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
******************************

ข้อมูลเบื้องต้นและหลักฐานการทาวีซ่าสหรัฐอเมริกา
** ผู้ยื่นคาร้องที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติของตัวเองในการที่จะได้รับวีซ่าชั่วคราวประเภทธุรกิจหรือ
ท่องเที่ยว **

ผู้ยื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคาร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นคาร้องไม่
ครบถ้วน คาร้องของท่านจะไม่ถูกพิจารณา..
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณานา
หนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)
2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จานวน 2 ใบ
ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายจะต้องเป็นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น เปิดหู,
ห้ามสวมแว่นตาดาหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย
3. สาเนาทะเบียนบ้าน – สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (เด็กใช้สาเนาสูติบัตร) –
สาเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
4. หลักฐานการทางาน
12

Address: 14/10, Soi 46 Srinakarin Road, Nongbon,Prawet,Bangkok 10260, Thailand
Tel :+66(0)2-398-5988,02-3985989 Fax:+66(0)2-398-5988
Line ID:jennyxuthai Skpe:jenny.xu.th
www.bangkokasiantour.com E-mail:pinyaluck.p@bangkokasiantour.com, jennyxu5@gmail.com

4.1 กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทางานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทางานเมื่อใด ตาแหน่งอะไร
เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร และจะกลับมาปฏิบัติงานวันที่เท่าไร
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ่าย
สาเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่
4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด
4.4 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางทาหนังสือยินยอม
จากอาเภอหรือเขตท้องที่อาศัย
4.5 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาทาหนังสือยินยอมจากอาเภอหรือเขต
ท้องที่อาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
5. หลักฐานการเงิน ถ่ายสาเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น หรือ
จดหมายรับรองจากธนาคาร 1 ชุด
6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง
**********************************

กรอกข้อมูลตามความจริงเบื้องต้น สาหรับการยื่นขอวีซ่าอเมริกา
และกรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านั้น
1. ชื่อ-สกุล ……….………………………………….………….………………………………….…………………
ชื่อ-สกุลเดิมหรืออื่นๆที่เคยใช้หรือกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ ……….………………………………….…………………
2. สถานภาพ
โสด
แต่งงานจดทะเบียน
แต่งงานไม่จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
แยกทางกัน
3. ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย ……………………….………….………………………………….…………………
………….………….………………………………….………….………………………………….………………
รหัสไปรษณีย์ ………….………….………………………………….………….………………………………….…
โทรศัพท์บ้าน ………….………….………………………………….………….………………………………….…
โทรศัพท์มือถือ ………………….………….………………E-Mail: ………………….………….…………………
4. ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส (แม้ว่าหย่าหรือแยกทางกัน) ……………….…………………………….…………………
วันเดือนปี เกิดของคู่สมรส (แม้ว่าหย่าหรือแยกทางกัน) ……………….……………………………………………
สถานที่เกิด(จังหวัด)......................................................................................................................................................
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5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา( ผู้เดินทาง )………………………………….……………………………………
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา ……………….…………………………….……………………………………
………….………….………………………………….………….………………………………….………………
ตาแหน่งหน้าที่ …….……………………………….………….………………………………….…………………
โทรศัพท์ …….……………….……………………หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ………………………………………
6. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย…………………….………….……………………………………………………
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ) ………….………….……………………………………………………
7. ท่านคาดว่าจะเดินทางวันที่ ………….………………… เดินทางกี่วัน …………………………………………
สถานที่ที่จะพานัก / โรงแรม (ถ้าไม่มีให้ใส่ชื่อเมือง, รัฐ) ……………………………………………………………
8. ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาหรือไม่ : ไม่เคย
เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
ตั้งแต่วันที่ ………………… ถึงวันที่ ……………………… รวม …………วัน …………เดือน …………ปี
ที่ไหน (จังหวัด) ……………………………………… วีซ่าประเภทใด ……………………………………………
9. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ : ไม่เคย เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่และอยู่กี่วัน)
ตั้งแต่วันที่ ………………… ถึงวันที่ ……………………… รวม …………วัน …………เดือน …………ปี
10. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่: ไม่เคย เคย (กรณีที่เคยให้ระบุเหตุผลที่ปฏิเสธ)
………….………….………………………………….………….………………………………….………………
………….………….………………………………….………….………………………………….………………
11. ที่ทางานครั้งสุดท้ายไม่รวมปัจจุบัน, ชื่อบริษัท…….………….……………………………………………………
ที่อยู่สถานที่ทางาน .………………………………….………….………………………………..................................
รหัสไปรษณีย์…………………… เบอร์ติดต่อ.................................................................ตาแหน่ง
................................
ตั้งแต่วันที่ ………………… ถึงวันที่ ……………………… รวม …………วัน …………เดือน …………ปี
12. ประวัติการศึกษา, ชื่อสถานศึกษา ……………….………….……………………………………………………
ที่อยู่สถานศึกษา ….………………………………….………….………………………………….…………………
รหัสไปรษณีย์…………………… เบอร์ติดต่อ.................................................................
หลักสูตรการศึกษา/คณะ …………………………………
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เข้าเรียนวัน/เดือน/ปี...............................................................จบการศึกษาเมื่อ…….………………………………….
13. ใน 10 ปี ที่ผ่านมา ท่านเดินทางไปประเทศใดบ้าง กรุณาระบุประเทศ และปี ที่เข้าประเทศนั้น ๆ
………….………….………………………………….………….………………………………….…………………
……….………….………………………………….………….………………………………….………………
………….………….………………………………….………….………………………………….…………………
……….………….………………………………….………….………………………………….………………
14. ชื่อ-นามสกุล บิดา ……………………………………… วันเดือนปี เกิด ………………………………………
สถานที่เกิด ………….………….………………………………….………….………………………………………
15. ชื่อ-นามสกุล มารดา …………………………………… วันเดือนปี เกิด ………………………………………
สถานที่เกิด ………….………….………………………………….………….………………………………………
16. รายได้ต่อเดือน เท่าไหร่ ………………………………… เสียภาษีเท่าไหร่ ……………………………………
17. เคยทาหนังสือเดินทางหายหรือไม่ : ไม่เคย

เคย

18. ชื่อ-นามสกุลของบุคคลหรือองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ท่านจะไปติดต่อด้วย ……………………………
………….………….………………………………….………….………………………………….…………………
……….………….………………………………….………….………………………………….………………
ความผูกพันกับท่าน ……………………………… ที่อยู่ เลขที่ / ถนน …………… ………………………………
เมือง ………………………………………………………… รัฐ …………………………………………………
รหัส …………………………………………… โทร. ………………………………………………………………
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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