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Sunshine in Yosemite 

อเมริกาตะวันตก อุทยานแหงชาติโยเซมิติ 

ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส - แอลเอ 
9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบิน EVA AIR (BR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมคาเขาอุทยานแหงชาติโยเซมิต ิ(Yosemite National Park) 

อุทยานแหงชาตแิกรนดแคนยอน (Grand Canyon) 

โรงถายภาพยนตยูนิเวอรแซล(Universal Studios) 
***ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท *** 

         กําหนดการเดินทาง                                      

วันที่   1-9 เม.ย. 62 79,900.- 

วันที่   13-21 เม.ย. 62 86,900.- 

วันที่   25 เม.ย.-3 พ.ค. 62 79,900.- 

วันที่   4-12 พ.ค. 62 79,900.- 

วันที่   18-26 พ.ค. 62 86,900.- 

วันที่   1-9 มิ.ย. 62 89,900.- 

วันที่   17-25 มิ.ย. 62 86,900.- 

ราคาเร ิ�มตน้ 79,900.- 
รายการทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 
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     เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา 
กลาง

วัน 
ค่ํา 

โรงแรมที่พัก  

หรือ เทียบเทา 

1 กรุงเทพฯ – ไตหวัน – ซาน ฟรานซิสโก  ✈ ✈ ✈ 
HOLIDAY INN 

AIRPORT 

2 ยอดเขาทวินพีค – ทาเรือฟชเชอรแมนวารฟ – ลองเรืออาวซาน ฟรานซสิโก 

– สะพานโกลเดนเกท-  Union Square  
O O X 

HOLIDAY INN 

AIRPORT 

3 อุทยานแหงชาติโยเซมิตี – น้ําตกโยเซมิต ี- เฟรสโน    O O O 
RADISSON FRESNO 

HOTEL   

4 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส O O O EXCALIBUR 

5 ชมแกรนดแคนยอน – เดินบน Skywalk (รวมคาเขาชม) O O O EXCALIBUR  

6 ลาส เวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม O O O 
DOUBLE TREE 

ORANGE  

7 อนาแฮม – Hollywood Boulevard –  

โรงถายภาพยนตรยูนิเวอรแซล –  สนามบิน 
O X O  

8 ***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล*** ✈ ✈ ✈  

9 ไตหวัน - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
 

   

   โปรแกรมการเดินทาง   

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ไตหวนั – ซาน ฟรานซิสโก  

12.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินอี.วี.เอ.แอร ประตู 8 

แถว Q พบเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวก 

16.25 น. ออกจากประเทศไทย สูไตหวัน โดยสายการบิน อีวีเอ เที่ยวบินที่ BR 068 

***คณะเดินทางวันที่ 1-9 เม.ย. 62 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ BR 202 เวลา 15.10 น. และถึงไตหวัน เวลา 

20.00 น.***  

21.15 น. เดินทางถึงไตหวัน เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง 

23.30 น. ออกเดินทางสูเมืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ BR 028 

 ***เคร่ืองบินบินผานเสนเวลาสากล*** 

19.40 น.   ถึงสนามบินซาน ฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 13 

ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองซาน ฟรานซิสโก (San 

Francisco) นครมหาเสนหแหงมลรัฐแคลิฟอรเนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแนนเปนอันดับสองของประเทศ 

รองจากมหานครนิวยอรก  

ที่พัก       นําเขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทียบเทา 

วันที่ 2: 
ยอดเขาทวินพีค – ทาเรือฟชเชอรแมนวารฟ – ลองเรืออาวซาน ฟรานซิสโก –  

สะพานโกลเดนเกท - Union Square 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
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 นําทานสูยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อใหทานไดชมทิวทัศน อันงดงามของเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสู

ทาเรือฟชเชอร แมนวารฟ (Fisherman’s Wharf) เปนศูนยกลางการทองเที่ยวไปดวยรานคา รานอาหาร สวน

สนุก พิพิธภัณฑสัตวน้ํา และเปนที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับรอยตัว ใหทานอิสระเลือก

ซื้อสินคา ของที่ระลึก จากนั้นนําทานลองเรือชมอาวซานฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผานชม

เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเปนที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต จากนั้นนําทานถายรูปและชมสะพาน

แขวนโกลเดนเกท (Golden Gate Bridge) อันโดงดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ําเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่

ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบรมานนสเตราซ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต   

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 จากนั้นนําทานเดินทางสู Union Square แหลงชอปปงของคนคลั่งชอปโดยแท หลากหลายดวยรานคามากมาย 

เชน รานขายยีนสยี่หอลีวายส มีซูเปอรมารเก็ต Virgin Megastore, Gump, สินคาแบรนดเนม เชน Bulgari, 

Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson 

และ Wilkes Bashford เปนตน อิสระทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

ค่ํา       อิสระอาหารค่ํา 

ที่พัก       เขาสูที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทียบเทา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3: อุทยานแหงชาติ โยเซมิตี  – น้ําตกโยเซมิต ี-  เฟรสโน      

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park)  อุทยานแหงชาติที่มีขนาดใหญและ

ธรรมชาติอันสวยงามตั้งอยูในรัฐแคลิฟอเนีย มีพื้นที่ 1,189 ตารางไมล หรือ 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่จรด

ทะเลทรายเนวาดา อุทยานแหงชาติโยเซมิตีเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญแหงหนึ่งของสหรัฐอเมริกามีนักทองเที่ยวเฉลี่ย 

3 ลานคนตอป และไดเปนมรดกโลกเมื่อป ค.ศ. 1984 โยเซมิตีเปนที่รูจักในชื่อของหนาผาหินแกรนิต ยอดเขาโดมครึ่ง

ซีก (Half dome) น้ําตกขนาดใหญหลายน้ําตก 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานชมน้ําตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่งเปนน้ําตกที่สวยเห็นโดดเดนแตไกล เปนน้ําตกที่สูงที่สุดแหงหนึ่งของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นนําทานชมเอล แคปปตอล (El Capitan) ซึ่งเปนอีกสัญลักษณหนึ่งของอุทยานนี้ เปน

ภูเขาหินขนาดใหญ ตั้งฉากขึ้นไปถึง 900 เมตร หลังจากนั้นนําทานชมจุดจุดที่นาสนใจอีกมากมายในอุทยานรวมถึง

เซนติเนลร็อก (Sentinel Rock) และ กลาเซียรพอยต (Glacier Point) นับเปนเทือกเขาหินแกรนิตอีกจุดหนึ่งที่

ถูกธารน้ําแข็งกัดกรอนในอดีตกาล  จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญอันดับ 5 ของรัฐ

แคลิฟอรเนีย เปนศูนยการธนาคาร มีอาคารสูงไมเกิน 20 ชั้น ทําใหไมมีการบดบังทิวทัศนชนบทของเมือง 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก       เขาสูที่พัก โรงแรม RADISSON FRESNO HOTEL หรือเทียบเทา  
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วันที่ 4: เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส  

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูลาสเวกัส โดยระหวางทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญที่สุด ใหทานช

อปปงสินคาราคาตรงจากโรงงาน พบกับรานขายเสื้อผาดังๆ อาทิเชน Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray Ban, 

Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin 

Klein, Samsonite 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บาย จากนั้นนําทานเดินทางตอ จนเขาสูเมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยูในมลรัฐเนวาดา มีฉายาวา "เมืองคนบาป" 

(Sin City) โดยเปนเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเปนแมเหล็กแรงดึงดูดหลักใหนักทองเที่ยวหลั่งไหล

เขามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระใหทานไดชอปปงเต็มที่บนถนน Strip  

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

ที่พัก       เขาสูที่พัก โรงแรม EXCALIBUR หรือเทียบเทา 

 ในยามค่ําคืนทานสามารถทองราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเลนที่ถนน The Strip หรือเสี่ยงโชคในสถาน

คาสิโน หรือพบกับการแสดงโชวหนาโรงแรมตางๆ ซึ่งแตละโรงแรม ก็จะแตกตางกันออกไป อาทิเชน โชวภูเขา

ไฟระเบิด โชวน้ําพุที่สวยงามตระการตา 

วันที่ 5: ชมแกรนดแคนยอน – เดินบน Skywalk 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานชมอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน (Grand Canyon) ความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญแหงหนึ่ง

ของโลก ปจจุบัน ถูกจัดใหเปนหนึ่งในอนุรักษสถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนดแคนยอนถูกคนพบเมื่อ

ป ค.ศ.1776 ปเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแมน้ําโคโลราโดที่ไหลผานที่ราบ

สูง ทําใหเกิดการสึกกรอนพังทลายของหินอันเปนเวลา 225 ลานปมาแลว ตอมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อัน

เนื่องมาจากแรงดันและความรอนอันมหาศาลภายใตพื้นโลก ทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเปนแนวเทือกเขากวาง

ใหญ การยกตัวของแผนดินทําใหทางที่ลําธารไหลผานมีความลาดชันและน้ําไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอน

ไปตามน้ําเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละนอยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปกนหุบเหวกวา    1 ไมล ( ประมาณ 

1,600 เมตร ) และอาจลึกวาสองเทาของความหนาของเปลือกโลก กอใหเกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบตางๆ พื้นดินที่

เปนหินทรายถูกน้ําและลมกัดเซาะจนเปนรองลึก สลับซับซอนนานนับลานป  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินบนสกายวอลค (Skywalk) ซึ่งเปนกระจกแกวรูปตัวยู ไดยื่นออกมาจากหนาผา เหมือนทานไดเดินอยูบน

อากาศ ซึ่งสูงจากพื้นแมน้ํากวา 1,200 เมตร จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูลาส เวกัส *** กรณีทานที่ตองการนั่ง 

เฮลิคอปเตอร เพื่อชมแกรนด แคนยอน กรุณาแจงกับทางหัวหนาทัวร โดยมีคาใชจายเพิ่มประมาณ USD 220 

ตอทาน ***  

หมายเหตุ : สวนทานที่ตองการอิสระเต็มวัน ไมไปชมอุทยานแหงชาติ     แกรนดแคนยอนและสกายวอลค ลด

ทานละ 2,800 บาท กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง  

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก         เขาสูที่พัก โรงแรม EXCALIBUR หรือเทียบเทา 

วันที่ 6: ลาส เวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม  

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสูนครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รูจักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เปนเมืองใหญที่มีประชากรมาก

ที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเปนหนึ่งในศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหวาง

ทางผานออนตาริโอ มิลล ( Ontario Mills )ใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน DKNY, Polo 
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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 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย เดินทางสูเมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแหงความสนุกสนานเปนที่ตั้งของดีสนียแลนดปารค (Disneyland 

Park ) 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก        เขาสูที่พัก โรงแรม DOUBLE TREE ORANGE หรือเทียบเทา  

วันที่ 7: อนาแฮม – Hollywood Boulevard – โรงถายภาพยนตรยูนิเวอรแซล – สนามบิน 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนําทานเดินเลนบนถนน The Hollywood Walk of Fame เปนทางเทาอยูสองขางทางของถนน

Hollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแตงเปนรูปดาวหาแฉก กวา 2,000 ดวง โดย

จะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยสวนใหญมาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเปนเกียรติสูงสุด สําหรับผูไดรับคัดเลือกให

จารึกชื่อ อาทิเชน 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 ชมดานหนาโรงละครไชนีส เธียเตอร (Grauman’s Chinese Theatre) โรง

ภาพยนตรที่เกาแกที่สุดของฮอลลีวูด ที่ดานหนาจะเต็มไปดวยรอยประทับมือของดาราชื่อดังตางๆมากมาย ชมดอลบี 

เธียเตอร (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ จากนั้นนําทาน       เขาชมโรงถายภาพยนตยูนิเวอรแซล 

(Universal Studios) ในเนื้อที่กวา 1,000 ไร  

กลางวัน        อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถายภาพยนตยูนิเวอรแซล  

บาย ใหทานไดอิสระ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถายทําภาพยนตร ที่สรางขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอยาง

ละเอียดที่ใชในการถายทําจริงของ อาทิเชน ฉากน้ําทวมถลมเมือง, แผนดินถลมทรุดตัวในรถไฟใตดินหรือชมโชวการ

แสดงพาดโผนที่ตื้นเตนเราใจ หรือสนุกสนานกับเครื่องเลนทันสมัย อาทิ เชน BACK TO THE FUTURE, JURASSIC 

PARK, TERMINATOR  

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 หลังอาหารค่ํานาํทานเดินทางสูสนามบินลอส แอนเจลิส 

วันที่ 8:   ***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล***  

00.05 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย ดวยเที่ยวบินที่ BR 011 

 ***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล*** 

วันที่ 9: ไตหวัน - กรุงเทพฯ  

05.15 น. ถึงสนามบินไตหวัน แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเคร่ือง 

08.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ดวยเที่ยวบินที่ BR 211 

11.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดภิาพ   

 

 

***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 

หมายเหตุ   1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถ

ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง

ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง  

หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบ

ลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  

5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 

โปรแกรม : อเมริกาตะวันตก ซาน ฟรานซิสโก – อุทยานแหงชาติโยเซมิติ - ลาส เวกัส – แอลเอ  9 วนั 6 คืน  

โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

กําหนดวันเดินทาง :  1-9 เม.ย. 62 dfg552kh 

อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 79,900.- 

ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 79,900.- 

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ 14,500.- 

เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 79,900.- 

เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 

79,900.- 

ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน ทานละ 61,900.- 

***ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท*** 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น) 
80,000.- 

กรณีไมเดินทางไปอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน ลดทานละ 2,800.-  
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กําหนดวันเดินทาง :  13-21 เม.ย. 62  

อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 86,900.- 

ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 86,900.- 

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ 9,500.- 

เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 86,900.- 

เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 

86,900.- 

ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน ทานละ 59,888.- 

***ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท*** 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น) 
80,000.- 

กรณีไมเดินทางไปอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน ลดทานละ 2,800.-  

 

 

กําหนดวันเดินทาง :  25 เม.ย.-3 พ.ค. 62  

4-12 พ.ค. 62   

อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 79,900.- 

ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 79,900.- 

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ 14,500.- 

เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 79,900.- 

เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 

79,900.- 

ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน ทานละ 61,900.- 

***ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท*** 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น) 
80,000.- 

กรณีไมเดินทางไปอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน ลดทานละ 2,800.-  
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กําหนดวันเดินทาง :  18-26 พ.ค. 62    

อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 86,900.- 

ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 86,900.- 

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ 14,500.- 

เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 86,900.- 

เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 

86,900.- 

ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน ทานละ 56,900.- 

***ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท*** 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น) 
80,000.- 

กรณีไมเดินทางไปอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน ลดทานละ 2,800.-  

 

 

กําหนดวันเดินทาง :  1-9 มิ.ย. 62    

อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 89,900.- 

ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 89,900.- 

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ 14,500.- 

เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 89,900.- 

เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 

89,900.- 

ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน ทานละ 59,900.- 

***ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท*** 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น) 
80,000.- 

กรณีไมเดินทางไปอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน ลดทานละ 2,800.-  
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กําหนดวันเดินทาง :  17-25 มิ.ย. 62    

อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 86,900.- 

ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 86,900.- 

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ 14,500.- 

เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 86,900.- 

เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 

86,900.- 

ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน ทานละ 56,900.- 

***ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท*** 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น) 
80,000.- 

กรณีไมเดินทางไปอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน ลดทานละ 2,800.-  

 

อัตราคาบริการนี้รวม  

1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 

จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  

 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม) 

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  

9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรค

ประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสหรัฐอเมริกา (จํานวน 7,600 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 

6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ดอลลาหสหรัฐ) 

เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับ

จากวันจอง   หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดข้ึน 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ

เดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ

ทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
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ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของ

สถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ 

ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไม

สามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือ

ศึกษาอยูเทานั้น 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผู

เดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย 

เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง 

ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ

พาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและ

ชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้น

จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน 

ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู

ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long 

leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ

เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  
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6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจํา

ตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทาง

บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋ว

เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู 

(Twin/Double) สวนหองพักแบบ 3 ทาน จะเปนเตียงใหญ 2 เตียงเทานั้น หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ 

อยูคนละชั้นกัน  

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
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เอกสารประกอบการขอวีซาอเมริกา  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 5 วันทําการ 

การยื่นวีซา ทานจะตองมาแสดงตนทีส่ถานทูต 

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ

การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรณุา

นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู

ตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง

สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือ

พาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถาย

ไมเกิน 6 เดอืนหามสวมแวนตาหรอืเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการทํางาน   

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.

0403) 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, 

วันเริ่มทํางาน (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายไุมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร 

ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือน

นับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่

ยื่น) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สญัญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

4. หลักฐานการเงิน 

4.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย

สําเนา ยอนหลัง 6 เดือน  รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 

15 วันกอนวันยื่นวีซา และบัญชตีองมีครบทุกเดือน 

***ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวบัญชี ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement แทนสําเนาสมุดเงินฝาก***  

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมดุบัญชีมาทั้งสองเลม (ท้ังเลมเกา –เลมใหม) 

4.3  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  ถายสําเนาสมุดบัญช ีหรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย

ให (พรอมเอกสารพสิูจนความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบยีนบาน ทะเบียนสมรส) 
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5. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบดิา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบดิา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับ

ใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครอง

บุตรแตเพียงผูเดียว 

6. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา 

 หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเตมิ 
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แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาอเมริกา 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการยื่นวีซาอเมริกา กรุณากรอกขอมูลใหครบ และตรงกับความเปนจริงเปนขอมูลที่จะใช

ประกอบการสัมภาษณของทาน 

 

**ถาทานกรอกขอมูลไมครบถวนทุกขอ ทานจะไมสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซาได** 

(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถามี (เชน 

นามสกุลกอนแตงงาน นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) 

ชื่อเกา:_________________________________ 

นามสกุลเกา:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยูรวมกันโดยไมไดสมรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หยาราง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมาย 

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

8. City of Birth / เมืองหรือเขตที่เกิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดที่เกิด _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________ 

Personal Information 2 

1. Nationality / สัญชาติ _______________________________________________ 

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

ไดรับ หรือเคยไดรับ  

ถามีสัญชาติอื่น คือประเทศ : ________________________ 

ไดถือหนังสือเดินทางของประเทศท่ีไดระบุไวหรือไม          ใช              ไม 

ถามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บัตรประชาชน __________________________ 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถามี 

______________________________________________________________ 
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       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถามี 

           ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ที่อยู ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณีย :______________                                                                    

        2. Country / ประเทศ______________________________________________________ 

 

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

         ที่อยูที่สามารถติดตอไดหากแตกตางจากท่ีอยูในขอ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศัพทบาน_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศัพทที่ทํางาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ทํางาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพทมือถือ __________________________________ 

         8. Email Address / ที่อยูอีเมล ________________________________________________ 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโคดดานหลังหนังสือเดินทาง                                                                           

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหนวยงานที่ออกหนังสือเดินทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนังสือเดินทาง ____________________ 

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

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

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

หรือถูกขโมยหรือไม 

        Yes / *เคย                                          No / ไมเคย 

* ถาเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

Travel Information 

1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงคของทานในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา 

_______________________________________________________________ 

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวันเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา 
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(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตองการพํานักในสหรัฐอมริกา 

__________________ Day(s)/วัน 

4. Address where you will stay in U.S./ ที่อยูในสหรัฐที่ทานตั้งใจจะไปพํานัก 

Street Address / ที่อยู_______________________________________________ 

City / เมือง_______________________________________________________ 

State / รัฐ ________________________________________________________ 

Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเปนผูออกคาใชจายใหกับทาน? 

_______________________________________________________________ 

*** ถามีผูอ่ืนออกคาใชจายให หรือบริษัทออกคาใชจายให ใหกรอกขอมูลดานลางตอไปนี้ // ถาไมมีขามไปที่ขอ 6 

ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผูออกคาใชจายให 

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยูของผูออกคาใชจายให หรือบริษัทที่ออกคาใชจายให : 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอรโทรศัพทมือถือ หรือ บริษัท : 

________________________________________________ 

Relationship to you /ความสัมพันธกับคุณ เชน พอ แม นายจาง เปนตน  : 

____________________________________ 

Previous U.S.Travel Information 

1. ทานเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเคย 

             ** ถาเคย โปรดระบุรายละเอียดตอไปนี้ 

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทานอยูในประเทศสหรัฐฯ เปนเวลากี่วัน___________________Day(s)/วัน 

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

                  มี                                ไมมี 

Driver’s license number/ใบขับข่ีอนุญาติหมายเลข :_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เปนใบอนุญาติขับขี่ของรัฐ 

:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไมเคย 

** ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด 

Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวีซา______________________________________________ 
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 - Have you been ten-printed ? /ทานเคยพิมพลายนิ้วมือท่ีสถานทูต U.S. แลวหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทานเคยทําวีซา U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Enter year visa was lost or stolen/ถาเคย โปรดระบุปที่หาย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ทําหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Explain / ถาเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาสหรัฐ ถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซาหรือไม      

         Yes / เคย                                          No / ไมเคย 

ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บิดาของทานพํานักอยูในสหรัฐใชหรือไม 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยูที่ประเทศสหรัฐฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของทานพํานักอยูในสหัฐใชหรือไม 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยูท่ีประเทศสหรัฐฯ :         

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

Nonimmigrant            Other/ I don’t know 
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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)? ทานมีญาติลําดับตนที่

ไมใชบิดามารดา ( ไดแก คูหมั้น คูสมรส บุตร พี่นอง ) พํานักอยูในสหรัฐหรือไม 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

  If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวของกับทาน ____________________________ 

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

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เชน  

               เปนอเมริกาซิติเซน ไดรับใบเขียว ไดรับวีซาสหรัฐชั่วคราว หรืออ่ืนๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

     If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคูสมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคูสมรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ป เกิด คูสมรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________ 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ที่อยูคูสมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถาหยา กรุณากรอกขอมูลตอไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล อดีตคูสมรส ____________________________  

เกิดท่ีจังหวัด__________________________________ 

วัน เดือน ป เกิด อดีตคูสมรส _________________________________ 

วันที่จดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หยาวันที่เทาไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หยากันเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 
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Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือที่ทํางาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ที่อยู _____________________________________________ 

       City / เมือง _____________________________________________________ 

       State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________ 

       Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอรโทรศัพทที่ทํางาน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เริ่มทํางานตั้งแตเมื่อไร (วัน/เดือน/ป) ____________________________ 

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

 

3. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

Previous Work / Education / Training  Information 

Provide your employment information for the last five years, if applicable. 

1. Were you previously employed? กอนหนานี้เคยทํางานหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Employer / Employment information 

Employer Name/ชื่อบริษัทที่เคยทํางาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยูของบริษัทที่เคยทํางาน 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Telephone/เบอรโทรศัพทที่เคยทํางาน ____________________________________________________ 

2. Job Title/ตําแหนงงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริ่มทํางานตั้งแตเมื่อไร (วัน/เดือน/ป) ____________________________________ 

4. Employment Date To / วนัที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ป)  ______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

 

ทานเคยเขาเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกวาหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 
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If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not 

including elementary schools/ถาใช โปรดกรอกขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ทานเคยเขาเรียน 

Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยูของสถานศึกษา __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Course of Study/หลักสูตรที่ทานศึกษาจบมา __________________________________________________ 

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

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

 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อื่น ๆ ใน 5 ปที่แลวหรือไม 

            Yes /* ใช                                          No / ไมใช 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถาใช โปรดระบุประเทศท่ีเคยเดินทางภายใน 5 ปที่ผานมา 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทําหนาที่ในทางทหารหรือไม 

            Yes / ใช(โปรดระบุ)                   No / ไมใช 

If yes please provide the following information / ถาใช โปรดระบุรายละเอียดตอไปนี้ 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หนวยงาน , สังกัด ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ตําแหนง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 


