
 
 
 
 
 

 

 
 

ซานฟรานซิสโก -ลาสเวกสั-ลอสแองเจลิส 
     โดยสายการบินอีวีเอ แอร ์
 

ซานฟรานซิสโก เมอืงเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่ ใหท้่านล่องเรอืชมอ่าวซานฟรานซสิโก ชมสะพานแขวนโกลเดน้เกท 
ผลงานวศิวกรรมอนัล ้าเลศิ และเกาะอลัคาทรสั ทีคุ่มขงันกัโทษอเมรกิา 

บารส์โตร ์ ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายในราคาขายสง่ที ่BARSTOW FACTORY OUTLET 
ลาสเวกสั  สถานทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษ เพราะเมอืงทัง้เมอืงเจรญิเตบิโตขึ้นมาจากความกา้วหน้าของกจิการ การ

พนนัใหท้่านเสีย่งโชคในสถานคาสโิน หรอืชอ้ปป้ิง 
ออนตาริโอมิลล ์  ชอ้ปป้ิงกบัเอ๊าทเ์ลท็ขนาดใหญ่ พรอ้มแหล่งรวมสนิคา้และแหล่งบนัเทงิมากมาย 
ลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาทีทุ่กคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน ดสินียแ์ลนด ์ดนิแดนสวนสนุกแห่งจนิตนาการและ

เทพนิยายทีร่าชาการต์ูนชือ่ดงัวอลทด์สินีย,์ โรงถ่ายยนูิเวอรแซล สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร ที ่
ใชใ้นการถ่ายท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่งต่างๆ เช่น คงิคอง จอวส ์ฯลฯ 

 
ก าหนดการเดินทาง      14-20 มี.ค./ 08-16 เม.ย. / 01-09 พ.ค.2558 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ-ซานฟรานซิสโก 
12.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิ EVA AIR แถว Q ประตทูางเขา้หมายเลข 8  

เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง (กรณุามาใหต้รงเวลา เนื่องจาก
กฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเองพรอ้มกระเป๋าสมัภาระ) 

16.25 น. ออกจากกรงุเทพฯ สู่ไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR 68 
  ***เดินทาง 08-16 เม.ย.58 เปล่ียนเป็นไฟลท์ BR 076 เวลา (15.10-19.50) *** 
21.00 น. เดินทางถึงไทเป  ให้ท่านแวะเปล่ียนเคร่ือง 
23.30 น. น าท่านเดินทางสู่นครซานฟรานซิสโก  โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR 28 

       +++++++++ เครือ่งบินท าการบินข้ามเส้นแบง่เวลาสากล +++++++++ 
 



 
 
 
 
 
19.40 น. ถึงนครซานฟรานซิสโก (ในวนัเดียวกนั) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
  จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมืองซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่หแ์หง่มลรฐัแคลฟิอรเ์นียตอน
  เหนือ เป็นเมอืงสาํคญัของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เป็นผูนํ้าทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ และวฒันธรรม  
  ตัง้อยูร่ะหว่างอา่ว ซานฟรานซสิโกและชายฝัง่แปซฟิิคถอืเป็นเมอืงทีน่่าไปเยยืนมากทีส่ดุอกีเมอืงหนึ่ง
  ของอเมรกิา ดว้ยธรรมชาตอินังดงาม ทัง้ภมูปิระเทศแบบหบุเขาและทศันียภาพรมิอา่ว สภาพอากาศ
  ทีไ่มร่อ้นและหนาวจนเกนิไป อกีทัง้ยงัมสีถานทีท่อ่งเทีย่วอนัถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
  อยา่งสะพานโกลเดน้ทเ์กท ดว้ย 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้พกัทีโ่รงแรม  Holiday Inn Civic Center หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง ซานฟรานซิสโก-สะพานโกลเด้นท์เกท-ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก-เฟรสโน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
   นําทา่นเทีย่วชมเมอืง ซานฟรานซิสโก San Francisco นครมหาเสน่หแ์หง่มลรฐัแคลฟิอรเ์นียตอน
  เหนือนําทา่นสู ่ซีวิคเซน็เตอร ์(Civic Center) ศนูยร์วมของหน่วยงานราชการต่างๆ นําทา่นขึน้ยอด
  เขาทวินพีค (Twin Peaks) เพือ่ใหท้า่นไดช้มทวิทศัน์อนังดงามของเมอืงซานฟรานซสิโก   
  ชมสะพานโกลเด้นทเ์กท (Golden Gate Bridge) สญัลกัษณ์ของเมอืงซานฟรานซสิโก สะพานแขวน
  ทีท่าสแีดงสด เพือ่ป้องกนัไมไ่หเ้หลก็ซึง่เป็นโครงสรา้งหลกัของสะพานเกดิสนิมเนื่องจากเกลอืของลม
  ทะเลในมหาสมทุรแปซฟิิก สะพานแหง่นี้ถอืว่าเป็นสิง่มหศัจรรยท์างวศิวกรรมของโลกยคุปัจจบุนั  
  ตัง้อยูใ่นเมอืงซานฟรานซสิโก เป็นสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก คอืมรีะยะทาง 2.7  
  กโิลเมตร สงู 223.5 เมตร มโีครงสรา้งแขง็แรงทีท่อดขา้มอ่าวทางตอนเหนือของเมอืงซานฟรานซสิโก 
  นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าเรือฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ (Fisherman’s Wharf) ในสมยักอ่นฟิชเชอร ์
  มาน วารฟ์ เป็นเพยีงทา่เรอืทีช่าวประมงใชเ้ป็นทีซ่ือ้ขาย แลกเปลีย่นสนิคา้พวกสตัวท์ะเลทีจ่บัมาได้
  ในแต่ละวนัเทา่นัน้เอง แต่ปัจจบุนันี้สถานทีแ่หง่นี้กลายเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ โดยเฉพาะตรง 
  บรเิวณทา่เรอื 39 หรอื Pier 39 ทา่เรอืสญัลกัษณ์ของ เมอืงซานฟรานซสิโก ซึง่จะเตม็ไปดว้ยรา้นขาย
  ของ รา้นอาหารขึน้ชือ่และมกีารแสดงต่างๆ รวมถงึมา้หมนุ ซึง่เป็นอกีหนึ่งจุดทีด่งึความสนใจใหก้บัผู้
  ทีม่าเยอืนทา่เรอืแหง่นี้นอกจากรา้นคา้และรา้นอาหารจาํนวนมากตรงบรเิวณทา่เรอื 39 ทีน่ี่ยงัมจีุดที่
  น่าสนใจอกีอยา่งคอื สงิโตทะเล ทีม่านอนอาบแดดกนันบัรอ้ยตวัในชว่งฤดหูนาว นําทา่นล่องเรือชม
  อ่าวซานฟรานซิสโก ผา่นชม เกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะทีเ่คยเป็นทีค่มุขงันกัโทษอเมรกิาใน
  อดตีและชม สะพานแขวนโกลเดน้เกท ผลงานวศิวกรรมอนัลํ้าเลศิปลายยคุปฎวิตัอิตุสาหกรรมที่ 
  ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบรม์านน์สเตร๊าซ ์ ใหท้า่นถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบัสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุ
  ในโลก  
กลางวนั           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมืองเฟรสโน  เมอืงใหญ่อนัดบั 8 ของมลรฐัแคลฟิอรเ์นียเป็นศนูยก์ารธนาคาร
  ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู  ถนนทกุสายดเูหมอืนจะใหมห่มด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลาทีส่ดุ อาคารสงูสดุ  
  เพยีงแค ่20 ชัน้ จงึไมบ่ดบงัทวิทศัน์ชนบทของทีน่ี่  ในฐานะเมอืงใหมจ่งึมคีวามเป็นเมอืงสาํหรบั  
  "มนุษยเ์ดนิดนิ" มากกว่าหุน่ยนต ์หรอืคนบา้ ดาวตลก/นกัรอ้ง แดนนี่ เคย ์ เคยกล่าวถงึเมอืงเฟรสโน



 
 
 
 
 
  ไวว้่า "ฮลัโหล (สวสัด)ี เฟรสโน, ลากอ่น เฟรสโน" ในขณะทีช่าวลอสแองเจลสีและชาวซานฟรานซสิ
  โก ซึง่เมอืงเฟรสโนทีอ่ยูร่ะหว่างมหานครทัง้สองนี้เป็นเรือ่งตลกและคอ่นขา้งดแูคลน "ชาวชานเมอืง" 
  เฟรสโนว่า "รอ้นเหมอืนนรก ไมม่อีารยธรรมไมม่ชีวีติ กลางคนื ฯลฯ" 
ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้พกัทีโ่รงแรม  Fresno Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่าม เฟรสโน-บารส์โตร ์- ลาสเวกสั 

เช้า              รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  นําทา่นเดนิสู ้ เมืองบารส์โตร ์เมอืงเลก็ๆ แต่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุ นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่Barstow 
  Factory Outlet ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมราคาขายสง่หลากหลายตรงจากโรงงานเชญิเลอืกซือ้
  สนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ Coach, ลวีายส,์ โปโล, ผา้ปทูีน่อน, เครือ่งนอน, เครือ่งครวั, ของเดก็เล่น, 
  รองเทา้กฬีา, รองเทา้หนงัทมิเบอรแ์ลนด,์ เนคไท, แวน่ตาเรยแ์บนด,์ กระเป๋า Samsonite ทีร่าคาถกู
  กว่าเมอืงไทยถงึ 50 %  
กลางวนั           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองลาสเวกสั  เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นมลรฐัเนวาดา สหรฐัอเมรกิา เป็นสถานทีท่ีช่าว

อเมรกินัและคนทัว่โลก ใหฉ้ายาว่า "เมอืงแหง่บาป" (Sin City) ลาสเวกสัเป็นสถาณทีท่ีม่ลีกัษณะ
พเิศษ เพราะเมอืงทัง้เมอืงเจรญิเตบิโตขึน้มาจากความกา้วหน้าของกจิการการพนนัเป็นแรงดงึดดู
หลกัใหน้กัทอ่งเทีย่วหลัง่ไหลเขา้มาต่อมากไ็ดพ้ฒันาไปสูธุ่รกจิบรกิารใกลเ้คยีง ไดแ้ก ่ โรงแรม ศนูย์
แสดงสนิคา้ ศนูยป์ระชมุ รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ ซึง่ลว้นแลว้แต่มคีวามโออ่า่อลงัการ และขนาด
ใหญ่มากกว่าทีอ่ืน่ในโลก จะหาไดค้อ่นขา้งยากทีจ่ะมบี่อนการพนนัและโรงแรมมารวมตวักนัอยา่ง
แน่นหนาในบรเิวณใกลเ้คยีงกนัเหมอืนกบัเมอืงลาสเวกสั   

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
  นําทา่นเขา้พกัโรงแรม  Excalibur Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีสี่ ่  ลาสเวกสั- อิสระทัง้วนั หรือเลือกซ้ือทวัรแ์กรนดแ์คนยอน 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   แลว้ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั ทา่นอาจจะเลอืก เสีย่งโชค 
  ในสถานคาสโินหรอืชอ้ปป้ิงหรอืซือ้ทวัรไ์ปชมแกรนดแ์คนยอน เวสทร์มิ (Grand Canyon West  
  Rim) และสกายวอลค์ (Sky Walk) ซึง่เป็นปฎมิากรรมอนัมหมึามหาศาลทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ใน 
  ชว่งเวลาประมาณ 2,000 ลา้นปี เป็นหบุเขาทีม่คีวามยาวถงึ 446 กม. จุดทีก่วา้งทีส่ดุ 29 กม. และลกึ
  เกอืบ 2 กม. จงึเป็นสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาต ิ1 ใน 10 ของโลก  (กรณุาติดต่อแจ้งความประสงค์
  ต่อบริษทัทวัรล่์วงหน้าก่อนออกเดินทาง เพราะต้องท าการจองล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 
  5,500 บาท โดยราคาน้ีต้องมีผู้ร่วมคณะเดินทางจ านวนไม่ต า่กว่า 10 ท่าน ราคาดงักล่าวรวม
  อาหารกลางวนัให้ท่านเรียบร้อยแล้ว) หรอืใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ  ศนูยก์ารคา้ภายในเมอืง หรอื
  เสีย่งโชคตามอธัยาศยั  และในยามคํ่าคนืทา่นสามารถ ทอ่งราตรเีมอืงลาสเวกสั โดยการเดนิเล่นที ่
  ถนน The Strip หรอื จะเสีย่งโชคกบัเกมสพ์นนัต่างๆ ในสถานคาสโินหรอืพบกบัการแสดงโชวข์อง



 
 
 
 
 
  โรงแรมต่างๆ ซึง่แต่ละโรงแรม กจ็ะแตกต่างกนัออกไปแลว้แต่ คอน เซป็ทข์องโรงแรม อาทเิชน่ 
  ชมโชวโ์จรสลดั โชวภ์เูขาไฟระเบดิ โชวน้ํ์าพทุีส่วยงามตระการตา ( ทา่นสามารถซือ้รายการ โชว ์
  พเิศษ Jubilee Show กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัร ์)   (อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่) 
  นําทา่นเขา้พกัโรงแรม  Excalibur Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
  
วนัทีห้่า  ลาสเวกสั-ออนตาริโอมิลล-์ลอสแองเจลิส-อนาแฮม 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

นําทา่นเดนิทางออกจาก เมอืงลาสเวกสั นําทา่นเดนิทางขา้มรฐัเนวาดา้เขา้สูร่ฐัแคลฟิอรเ์นยี ไปยงั 
นครลอสแองเจลีส  โดยผา่น ออนตาริโอ มิลล ์(Ontario Mills) ใหท้า่นมเีวลาเลอืกซือ้สนิคา้จาก 
ชอ้ปป้ิงมอลลท์ีม่ขีนาดใหญ่กวา้งขวางอกีแหง่หนึ่งเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายทีล่ดราคาถกู
กว่าเมอืงไทย พรอ้มพกัผอ่นกบัรา้นคา้ รา้นอาหาร เกมสร์มู  (ไม่มีบริการอาหารกลางวนั  เพ่ือ
ความสะดวกในการช้อปป้ิงของคณะ)  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูน่ครลอสแองเจลิส นครแหง่โลกมายาทีท่กุคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน ดสินียแ์ลนด ์
ดนิแดนสวนสนุกแหง่จนิตนาการและเทพนิยายทีร่าชาการต์นูชือ่ดงัวอลทด์สินีย,์ โรงถ่ายยนูิเวอรแซล 
สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ชใ้นการถ่ายทาํจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่งต่างๆ เชน่ คงิคอง 
จอวส ์ฯลฯ 

ค า่             รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
             นําทา่นเขา้พกัโรงแรม Holiday Inn Buena Park หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  อนาแฮม-ดิสเนียแ์ลนด ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
  จากนัน้นําทา่นสูบ่รเิวณ สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ โดยรถชตัเติล้บสัสูด่นิแดนแหง่จนิตนาการและเทพ
  นิยายทีร่าชาการต์นูวอลทด์สินียบ์รรจงสรา้งไว ้ ชมหมูบ่า้นโจรสลดั Pirate of the Caribbean  บา้น
  ผสีงิ ล่องเรอืในป่าดงดบิหรอืจะแวะเขา้ไปชมโลกของเดก็น้อยทีน่่ารกั ชมตุ๊กตานานาชาตริอ้งเพลง
  และรา่ยราํจาํลองการแต่งกายชดุประจาํชาตจิากทัว่ทกุมมุโลกในสมอลลเ์วลิด ์   
  (ไม่มีบริการอาหารกลางวนั  เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วของคณะ)  
บา่ย  ใหท้า่นไดอ้สิระและสนุกสนานกบัเครือ่งเล่นต่างๆ ต่อตามอธัยาศยั เชน่ ผจญภยัในอวกาศกบัสตาร์

ทวัร ์Star Tour หรอืลอ้เลื่อนมหาสนุก Matterhorn Bobsled ตื่นเตน้หวาดเสยีวกบัการนัง่รถไฟเหาะ 
Space Mountain และชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอืทกัทายและถ่ายรปูกบัเหล่าตวัการต์นูต่างๆ 
อาท ิมคิกีเ้มา้ส,์ กฟุฟ่ี, โดนลัดัค๊, ไลออนสค์งิ ,โพคาฮอนทสั  ฯลฯ 

ค า่               รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเขา้พกัโรงแรม Holiday Inn Buena Park หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 



 
 
 
 
 

วนัทีเ่จด็ ลอสแองเจลิส - ยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  จากนัน้นําทา่นชม นครลอสแองเจลิส เมอืงใหญ่อนัดบัสองของสหรฐัอเมรกินั ผา่นชมยา่นธุรกจิ 
  สาํคญัยา่นไชน่าทาวน์ ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงมวิสคิเซน็เตอร ์สถานทีใ่ชม้อบรางวลัออสกา้  
  นําทา่นสู ่ย่านถนนฮอลลีวู้ด ทีเ่บเวอรร์ีฮ่ลิล ์ถนนทีร่วมแหล่งชอ้ปป้ิงหรหูรา ชมรอยฝ่ามอืฝ่าเทา้ 
  ของดาราดงัฮอลลวีูด้ ใหท้า่นไดถ้่ายรปูสญัลกัษณ์ของดาราทีท่า่นชืน่ชอบ ณ “ไชนีส เธียรเ์ตอร”์ 
  โรงภาพยนตรท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของฮอลลวีูด้ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําทา่นเขา้ชมและสนุกสนานกบั โรงถ่ายยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอ ในเนื้อทีก่ว่า 1,000 ไร ่ทา่นจะไดช้ม
  เบือ้งหลงัเทคนิคและขัน้ตอนของการถ่ายทาํภาพยนตรอ์ยา่งละเอยีด สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร 
  ทีใ่ชใ้นการถ่ายทาํจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่งต่างๆ เช่น คงิคอง จอวสฯ์ลฯ ชมอาคารบา้นเรอืนที่
  ใชใ้นการถ่ายทาํภาพยนตรเ์รือ่งดงัจากฮอลลวีูด้ตื่นเตน้และสนุกสนานผจญภยัเครือ่งเล่นทนัสมยั  
  Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เป็นตน้ 
ค า่              รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
 
วนัทีแ่ปด ลอสแองเจลิส-ไทเป 
00.35 น. เดินทางจากซานฟรานซิสโก สู่กรงุเทพฯ โดยสายการ EVA AIR เท่ียวบินท่ี  BR 01 

        +++++++++ เครือ่งบินท าการบินข้ามเส้นแบง่เวลาสากล +++++++++ 
 

วนัทีเ่ก้า กรงุเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวนั  ให้ท่านแวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.00 น. เดินทางสู่กรงุเทพ โดย สายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR 67  
11.35 น. บินถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..... 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
อตัราค่าบริการ   14-20 มี.ค. 2558 
 

อเมริกาตะวนัตก 9 วนั 6 คืน/ BR 
 

ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 77,900 44,900 



 
 
 
 
 

เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 77,900 44,900 
เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 74,900 41,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500 9,500 
 

 
อตัราค่าบริการ   เทศกาลสงกรานต ์  08-16 เมษายน 2558 
 

อเมริกาตะวนัตก 9 วนั 6 คืน/ BR 
 

ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 86,300 47,900 
เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 86,300 47,900 
เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 80,900 42,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900 11,900 
อตัราค่าบริการ   01-09 พ.ค.2558 
 

อเมริกาตะวนัตก 9 วนั 6 คืน/ BR 
 

ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 78,900 45,900 
เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 78,900 45,900 
เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 75,900 42,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900 9,900 
 
*** อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20  ท่าน**** 
***การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจาํนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 20 ท่าน หากผู้โดยสารมี
จาํนวนตํา่กว่าจาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและเปล่ียนแปลง
อตัราค่าเดินทางหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั*** 
หมายเหต ุ ****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา มกัจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงทีส่าม 
กรณีทีเ่ป็นผู้ใหญ่ และต้องการพกั 3 ท่านต่อหนึง่ห้อง หรือเดก็ทีพ่กักบัผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึง่ห้อง จะต้องพกั



 
 
 
 
 
ด้วยกนัโดยไม่มีเตียงเสริม ทัง้น้ีเพือ่หลีกเลีย่งการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบั
โรงแรมในประเทศสหรฐัอเมริกา ***** 
 

****** ตัว่โดยสารไม่สามารถเล่ือนกลบัได้และกรณีท่ีออกตัว๋แล้วไม่สามารถท ารีฟันดไ์ด้ กรณีท่ีบางท่าน
ต้องการอยู่ต่อในซานฟรานซิสโกหรือต้องการเดินทางในชัน้ธรุกิจ  ต้องท าเป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ เน่ืองจากราคา
น้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋แบบหมู่คณะไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อม
คณะเท่านัน้ 
 
หมายเหต ุ 
ส าหรบัท่านท่ีไม่มีวีซ่าประเทศอเมริกา 
ส าหรบัการย่ืนวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องด าเนินการย่ืนขอด้วยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทาง
สถานฑูต ท่านสามารถเข้าไปท าการสมคัรเพ่ือขอย่ืนวีซ่าได้ท่ี  
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์ เสน้ทางกรงุเทพฯ-ไทเป-ซานฟรานซสิโก// ลอสแองเจลสิ-ไทเป-
กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ และ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่รถรบัสง่และระหวา่งการนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ และ คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ทปิยกกระเป๋า 1 ใบ / ทา่น , คา่ทปิคนขบั 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายตุํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีจะ

ไดร้บัความคุม้ครองเพยีง 50% วงเงนิประกนั 
 คา่ภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็  
 ณ วนัที ่ 18 ธ.ค.2557 และทา่นตอ้งชาํระเงนิเพิม่หากทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เงนิเพิม่ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าประเทศสหรฐัอเมริกา หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าท่ีทวัรย่ื์นให้คิดค่าบริการ 8,000 บาท / ท่าน 

 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทางอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง,คา่โทรศพัท,์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ และ สาํหรบัราคานี้บรษิทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษทีอ่งเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าทิปมคัคเุทศกห์รือหวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ 3 ดอลล่ารส์หรฐัต่อคนต่อวนั หรือ
ประมาณ 950 บาท 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html


 
 
 
 
 

 คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี และคา่ภาษกีารบรกิารหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์ีใ่หบ้รกิารหรอืรา้นอาหารบางรา้น กรณีทีต่อ้งการบรกิารเพิม่เตมิเป็นพเิศษ 
 
การช าระเงิน 
  ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่นสาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ 
มดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิ ์
 ในการคนืเงนิทัง้หมด 
 สาํหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซี่าผา่นแลว้มกีาร 
 ยกเลกิการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจาํทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํที ่20,000 บาท และคา่วซี่า 
 ตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 
 
หมายเหตุ 

 บรษิทัฯ มสีทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได้ 
 บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยู่ 
 นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิทัฯ หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจบ็ป่วย  
 การถกูทาํรา้ย   การสญูหาย ความล่าชา้ หรอืจากอบุตัเิหตุต่างๆ 
 หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารที ่
 ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย  
 หรอืเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ๆ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากทีไ่ดส้าํรองทีน่ัง่บนเครือ่ง และ
 โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อยา่งไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคานี้ตดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋
 เครือ่งบนิ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร 
 จากสายการบนิ บรษิทัขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิาร 
 ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิให ้สาํหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
 มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทั ฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากม ี



 
 
 
 
 
 เอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเทา่นัน้ 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

** หมายเหตสุาํคญั  สาํหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะเดินทางต่อ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 
                             (กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีฯก่อนว่าไม่กลบัพร้อมคณะ ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีติดต่อ) 

1. ตัว๋ภายในประเทศอเมริกา ทีท่่านจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอื่นหลงัจากจบโปรแกรมแลว้นัน้ท่านสามารถ
ทีจ่ะเลอืกซือ้เอง หรอื ใหบ้รษิทัฯ จดัการใหไ้ด ้แต่กรุณาสอบถามบรษิทัฯ ก่อนว่าควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ต้องรอให้บริษทัฯ คอน
เฟิรม์ว่าทุกอยา่งเรียบรอ้ยก่อนและบอกคณุว่าออกตัว๋ภายในอเมริกาของคณุได!้!!  เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจ
เปลีย่นแปลงได ้เช่นเปลีย่นเป็นกลบัสูก่รุงเทพ จากเมอืงอื่นๆทีไ่ม่ตรงตามโปรแกรม  ดงันัน้ถ้าท่านไปซ้ือตัว๋ภายในประเทศ
ของอเมริกา โดยท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ได้คอนเฟิรม์ วา่ทุกอย่างเรียบรอ้ย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบัผิดชอบ
ใดๆ ทัง้ส้ิน   

2. สาํหรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา ท่ีท่านซ้ือนัน้ เท่ียวบินของท่าน ควรเป็นเท่ียวบินท่ีออก เวลา
ท่ีคณะบินกลบักรงุเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทางมาถงึสนามบนิของปลายทางเพื่อจะเดนิทางกลบั
กรุงเทพฯ (เทีย่วบนิในประเทศของอเมรกิา ต้องมาใหถ้งึสนามบนิก่อนเวลา 2 ชัว่โมง , ต่างประเทศ 3 ชัว่โมง) ดงันัน้ ถา้
เทีย่วบนิของท่านออกเดนิทางกอ่นเวลา  ท่านจะตอ้งเสยีเงนิค่านัง่แทก็ซีม่าทีส่นามบนิเอง ประมาณ 60 เหรยีญ และท่านจะตอ้ง
สละสทิธิโ์ปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ีท่่านไดจ้่ายเงนิมาแลว้ 

3. เมื่อท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ท่านสามารถแจง้ว่า
กลบัเมื่อไรก่อนออกจากเมอืงไทยเท่านัน้  เพราะถ้าหลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไมส่ามารถเลื่อนวนัเดินทางได้อีก 
เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่าํหนดเท่านัน้  ถา้ท่านไม่เดนิทางท่านกต็อ้งไปซือ้ตัว๋ใหม่กลบัเอง โดยท่ีตัว๋
เก่ากไ็ม่สามารถรีฟันเงินคืนได้ 

4. เมื่อท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรุณาระวงัเสมอว่าตัว๋กลบัของท่านออก
เดนิทางกลบัจากเมอืงไหนสูก่รุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพื่อทีถ่า้ทา่นตอ้งเดนิทางจากเมอืงอื่นเพื่อมาใชต้ัว๋กลบักรุงเทพ ท่านตอ้ง
มาถงึสนามบนิทีเ่ป็นเมอืงท่าก่อนกลบักรุงเทพ 4  ชัว่โมงก่อนการเดนิทาง 

*** หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 
 

** ผูย้ื่นคาํรอ้งทีม่อีายุมากกว่า 18 ปีขึน้ไป จะตอ้งมคีุณสมบตัขิองตวัเองในการทีจ่ะไดร้บัวซี่าชัว่คราวประเภทธุรกจิหรอื
ท่องเทีย่ว ** 
ข้อมูลทัว่ไป 

1. วซี่าไมใ่ช่เครื่องหมายรบัประกนัการเขา้สหรฐัฯ เจา้หน้าทีข่องสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัฯ 
(USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิว่า ท่านสามารถเดนิทางเขา้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม่ รวมถงึระยะเวลาทีท่่านมสีทิธิ
พาํนกัในสหรฐัฯ  

ข้อมูลเบือ้งต้นและหลกัฐานการทาํวีซ่าสหรฐัอเมริกา 



 
 
 
 
 

2. อายุของวซี่า คอื ระยะเวลาทีท่่านสามารถใชเ้พื่อเดนิทางไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มายความว่าผูข้อวซี่า จะสามารถพาํนกั
ในสหรฐัฯ ไดต้ามกาํหนดระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นวซี่า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการตดัสนิของเจา้หน้าทีส่าํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง
และสญัชาตสิหรฐัฯขในการกาํหนดระยะเวลาทีท่่านสามารถพาํนกัไดใ้นสหรฐั 

3. ในระหว่างการเดนิทาง บรษิทัสายการบนิหรอืบรษิทัเรอืท่องเทีย่วจะใหท้่านกรอกแบบฟอรม์ I-94 สขีาวขนาดสัน้ ซึง่
จะเกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของท่าน ท่านจะต้องกรอกและลงชื่อกาํกบัในแบบฟอรม์นี้ เมื่อท่านเดนิทางเขา้สหรฐัฯ 
แบบฟอรม์นี้จะถูกตดิดว้ยลวดเยบ็กระดาษลงในหนงัสอืเดนิทางของท่าน โดยขะมหีมายเหตุจาก สาํนกังานตรวจคน
เขา้เมอืงและสญัชาตสิหรฐัฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิาํนกัอยูใ่นสหรฐัฯ 

*** หากท่านประสงคจ์ะอยู่นานกว่านัน้ ท่านจะตอ้งยื่นคาํรอ้งขอ ยดืเวลาการพาํนกักบัสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและ
สญัชาตสิหรฐัฯ โดยการยื่นคาํรอ้งของท่านไม่ไดเ้ป็นเครื่องหมายรบัประกนัว่า ระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิาํนกัอยู่ในสหรฐัฯ 
จะถูกยดืออกไป 
** ลกูจา้งทีต่อ้งการขอวซี่าเพื่อร่วมเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งสง่สาํเนาการจา้งงานพรอ้มกบัเอกสารคาํ
รอ้งขอวซี่า ** 
 
ผูย้ื่นคาํรอ้งขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคาํรอ้งขอวีซ่าดงัต่อไปน้ี หากยื่นคาํรอ้งไม่ครบถ้วน คาํรอ้ง
ของท่านจะไม่ถกูพิจารณา.. 
1. หนงัสอืเดนิทาง  ตอ้งมอีายุใชง้านไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  นบัจากวนัเดนิทาง        
      (กรุณานําหนงัสอืเดนิทางฉบบัเก่าทีม่ ี

 วซี่าเขา้ประเทศสหรฐัฯมาแสดงดว้ย ถา้ม)ี 
2.  รปูถ่ายหน้าตรงส ี ขนาด 2 นิ้ว หรอื 5 x 5 ซม. จาํนวน 2 ใบ  
  ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน  รปูถ่ายจะตอ้งเป็นพืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ เปิดห,ู หา้ม 
 สวมแว่นตาดาํหรอืหมวก  สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอรเ์ซน็ตข์อง 
 พืน้ท่ีรปูถ่าย   
3.  สาํเนาทะเบยีนบา้น - บตัรประจาํตวัประชาชน (เดก็ใชส้าํเนาสตูบิตัร) – ทะเบยีน
สมรสหรอืใบหย่า 
 
4.  หลกัฐานการทาํงาน 
     4.1   กรณีเป็นลกูจา้ง จะตอ้งยื่นจดหมายจากทีท่าํงานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด โดยระบวุนัทีเ่ริม่ทาํงานเมื่อใด    
            ตําแหน่งอะไร เงนิเดอืนเท่าไร  ไดล้าหยุดพกัจากวนัทีเ่ท่าไรถงึวนัทีเ่ท่าไร 
     4.2   กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบธุรกจิการคา้ เช่น ใบทะเบยีนการคา้ ใบทะเบยีน 
            พาณิชย ์(ถ่ายสาํเนา 1 ชุด) ทีม่ชีื่อผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการอยู่ 
   4.3   กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา ใชใ้บรบัรองจากสถาบนัการศกึษา 1 ชุด 
 4.4   กรณีอายุไม่ถงึ 19 ปี ถา้ผูป้กครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย ใหท้่านผูป้กครองทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางทาํ   
     หนงัสอืยนิยอมจากอาํเภอหรอืเขตทอ้งทีอ่าศยั 
 4.5   กรณีอายุไมถ่งึ 19 ปี และถา้บดิามารดาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย ใหบ้ดิาและมารดาทาํหนงัสอืยนิยอมจาก อาํเภอ 
             หรอืเขตทอ้งทีอ่าศยั และระบุใหเ้ดก็เดนิทางไปกบับุคคลใด 
5.    หลกัฐานการเงนิ ถ่ายสาํเนาสมุดเงนิฝากประเภทใดกไ็ด ้ตัง้แต่หน้าชื่อบญัชจีนถงึรายการสดุทา้ยยอด        
      ปัจจุบนั ก่อนการยื่นวซี่า ชือ่เจา้ของบญัชตีอ้งเป็นชื่อของผูเ้ดนิทางเท่านัน้ หรอืจดหมายรบัรองจาก   



 
 
 
 
 
      ธนาคาร 1 ชุด หรอืหากมทีรพัยส์นิอย่างอื่นใหเ้ตรยีมมาดว้ย 
************************************************************************************************* 

 
ขัน้ตอนการให้ข้อมูลและการนัดยื่นและนัดสมัภาษณ์ 

ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบคาํรอ้งน้ีด้วยตวัท่านเองก่อนทาํการยื่นวีซ่า 
หากท่านท่ีไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้คาํปรกึษาและบริการ  ซ่ึงบริการน้ีไม่รวมใน 
ราคาทวัร ์กรณุาแจ้งความจาํนงต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ และกรอกข้อมลูให้พรอ้มก่อน เน่ืองจาก ขอ้มูล 
ส่วนใหญ่นัน้เป็นข้อมูลของผูเ้ดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาง 
บริษทัฯ จึงจะดาํเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัน้จึงจะทาํการนัดวนัและเวลาในการยื่น และท่านสามารถ 
เตรียมเอกสารตามขอ้มูลเบือ้งต้นพรอ้มกบัค่าวีซ่านํามาในวนัยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าท่ีเพื่อ 
ขอคาํแนะนําเพ่ิมเติม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

กรอกข้อมลูตามความจริงเบือ้งต้น สาํหรบัการยื่นขอวีซ่าแคนาดา และกรณุากรอกเป็น 
ตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้  
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         หยา่             หมา้ย   แยกทางกนั 

3.  ท่ีอยูปั่จจุบนัในประเทศไทย  .................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์               โทรศพัทบ์า้น     - -   
 โทรศพัทมื์อถือ   -          
E-Mail: …….…………...……………… 
4.  ช่ือ-นามสกุล คูส่มรส (แมว้า่หยา่หรือแยกทางกนั) ……………………….………….……… 

    วนัเดือนปีเกิดของคูส่มรส (แมว้า่หยา่หรือแยกทางกนั)  ……………….……………………… 
5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา ................................................................................................................... 

ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา .............................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 ต าแหน่งหนา้ท่ี  .......................................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์       หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี)  

  
 

6.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย........................................................................................... ........... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมคร้ังน้ี (ระบุ)................................................................................. ...          

7.  ทา่นคาดวา่จะเดินทางวนัท่ี ............................................................. เดินทางก่ีว ัน ............................................ 

     สถานท่ีท่ีจะพ านัก / โรงแรม (ถา้ไมมี่ใหใ้สช่ื่อเมือง, รัฐ) .................................................................................... 

8.   ทา่นเคยไดรั้บวีซา่เขา้สหรัฐอเมริกาหรือไม ่  ไมเ่คย    เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 ตัง้แตว่นัท่ี      ถึงวนัท่ี      รวม   

  วนั 
 ท่ีไหน (จงัหวดั) ................................................  วีซา่ประเภทใด  .................................................................. 

9.   ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม ่        ไมเ่คย   เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ีและอยูก่ี่วนั) 

 ตัง้แตว่นัท่ี      ถึงวนัท่ี      รวม 

   วนั 



 
 
 
 
 

9.   ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่เขา้ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ีและประเภทวีซา่) 

  เม่ือวนัท่ี       ประเภทของวีซา่ท่ีไดรั้บ ......................................................................... 

  ................................................................................................................................................................. 

 โทรศพัท ์      หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี)    

11.  ท่ีท างานครั้งสุดทา้ยไมร่วมปัจจุบนั, ช่ือบริษทั ......................................................................... ........................... 
 ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน ..................................................................................................................................... 

12.  ประวติัการศึกษา, ช่ือสถานศึกษา ................................................................................................................ 
 ท่ีอยูส่ถานศึกษา ........................................................................................................................................ 

      หลกัสูตร .................................................................  จบการศึกษาเม่ือ ....................................................... 

13.  ใน 10 ปีท่ีผา่นมา ทา่นเดินทางไปประเทศใดบา้ง กรุณาระบุประเทศ และปีท่ีเขา้ประเทศนั้น ๆ  

     ................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

     ................................................................................................................................................................... 

14.  ช่ือ-นามสกุล บิดา  .................................................  วนัเดือนปีเกิด ........................................................... 

      สถานท่ีเกิด ................................................................. 

15.   ช่ือ-นามสกุล มารดา  .................................................  วนัเดือนปีเกิด ........................................................... 

      สถานท่ีเกิด ................................................................. 

16.   รายไดต้อ่เดือน เทา่ไหร่  .............................................  เสียภาษีเทา่ไหร่ ......................................................... 

17.   เคยท าหนังสือเดินทางหายหรือไม ่        ไมเ่คย            เคย  

18.   ช่ือ-นามสกุลของบุคคลหรือองคก์รในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีทา่นจะไปติดตอ่ดว้ย   .............................................   

     .................................................................................................................................................... ............... 

       ความผูกพนักบัทา่น ...........................................................  ท่ีอยู ่เลขท่ี / ถนน ............................................ 

     เมือง .................................................................... รัฐ  ............................................. ..................................  

     รหสั .................................................................... โทร.  .............................................................................. 

----------------------------------------------- 
 

 

 

 
 

 

 


