
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เที่ยวสบายๆ ง่ายๆ แบบส่วนตัว 4 ท่านเดินทาง!!! 
มีเจ้าหน้าที่คนไทย พาเที่ยว และบริการท่านตลอดรายการ 

 



รายละเอยีดโปรแกรม  : อาจมีการปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัเท่ียวบินลูกค้า 

 
...... พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทให้การต้อนรับ ณ สนามบินลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา (เวลาช้ากว่าประเทศ

ไทย 14 ช่ัวโมง)  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่รัฐแคลิฟอร์เนีย สู่ มหานครลอสแองเจลิส เป็นเมืองใหญ่ท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
การบนัเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแองเจลิส มาจากค าว่า โลสองัเคเลส 
(LOS ÁNGELES) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค ์ซ่ึงช่ือเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" 
ชม หาดเวนิช ตั้งอยูท่างชายฝ่ังตะวนัตกของลอส แองเจลิส เป็นชายหาดท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยแสงอาทิตยอ์นั
สดใส และสามารถทิ้งตวัลงนอนริมชายหาดไดอ้ย่างสงบสุข ชายหาดน้ีเป็นจุดท่ีไดรั้บความนิยมจากเหล่า
นักโตค้ล่ืน ความสวยสดงดงามของริมหาดท่ีจะท าให้คุณเดินทอดอารมณ์ได้อย่างเพลิดเพลิน  จากนั้น
เดินทางสู่ 3RD STREET PROMENADE (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) ซ่ึงเป็นถนนคนเดินท่ีมี
ร้านคา้ตั้งเรียงรายตลอดทางและมีการแสดงเปิดหมวกต่างๆ อีกทั้งย่านน้ีมีห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ 
ร้านคา้ต่างๆ แทรกตวัอยูม่ากมาย  

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม)  
 หลงัทานอาหาร น าท่านชมด้านหน้า โรงละครไชนีส เธียเตอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โรง
ภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฮอลลีวูด้ท่ีดา้นหนา้จะเต็มไปดว้ยรอยประทบัมือของดาราช่ือดงัต่างๆมากมาย 
จากนั้นเดินทางสู่ HOLLYWOOD SIGN (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นป้ายท่ีมีช่ือเสียง และถือ
เป็นแลนด์มาร์ค ซ่ึงกลายเป็นสถานท่ีใครๆ มาแอลเอก็ตอ้งมีภาพน้ีเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก น าท่านสู่ กริฟฟิธ
พาร์ค (Griffith Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยูท่างตะวนัออกของซานตา โมนิกา้ และดว้ย
พื้นท่ีมากกว่า 4,000 เอเคอร์ ของภูมิประเทศอนัเขียวขจี อีกทั้งยงัเป็นสวนสาธารณะเทศบาลท่ีใหญ่เป็น
อนัดบั 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้กริฟฟิธพาร์ค ไดช่ื้อว่าเป็นสวนสาธารณะท่ีเหมาะส าหรับการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ นัง่ปิกนิก 

 
 
 
 
 

วันแรก  ลอสแองเจลสิ– หาดเวนิช -  3RD STREET PROMENADE - โรงละครไชนีส เธียเตอร์ –  
  HOLLYWOOD SIGN - กริฟฟิธพาร์ค 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ HOLIDAY INN BUENA PARK HOTEL  หรือเทียบเท่า (ลอสแองเจลสิ)  

 
 
 
 
   
 
 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัรับประทานอาหารเช้า น าท่านชม น าท่านชม เมืองลอสแองเจลิส เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส EL 
PUEBLO DE LOS ANGELES เป็นย่านเก่าแก่ของนครลอสแองเจลิส เคยเป็นเมืองท่ีอยู่ภายใต้การ
ปกครองของสเปน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี ย ังมีสถาปัตยกรรมท่ีเล่าเร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์อนัสวยงามอยูม่ากมาย ท่ีจะพาคุณยอ้นกลบัไปสัมผสัเร่ืองราวในอดีต  จากนั้นน าท่านชม  เจ 
พอล เกต็ติ เซ็นเตอร์ (J. PAUL GETTY CENTER) พิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีมีช่ือเสียง ก่อตั้งโดย เจ พอล เก็ตติ 
ซ่ึงจุดเด่นของตึกน้ีคือ เป็นสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีออกแบบโดยสถาปนิค RICHARD MEIER สร้างอยู่
บนพื้นท่ี 750 เอเคอร์ บนเนินเขาซานตา โมนิก้า โดยพิพิธภณัฑ์แห่งเป็นท่ีเก็บศิลปะหลายประเภทเช่น 
ภาพวาด รูปแกะสลกั ภาพถ่าย ของเก่ายุคสมยักรีกและโรมนั คนรักงานศิลปะทั้งหลาย ไม่ควรพลาดดว้ย
ประการทั้งปวง   

 เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม)  
เดินทางสู่ย่าน ถนนฮอลลีวู้ด ท่ีเบเวอร์ร่ีฮิลล์ (Beverly Hills) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ท่ี ถนนเรดิโอ
ไดร์ฟ ถนนท่ีรวมแหล่ง  ช้อปป้ิงหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเทา้ของดาราดงัฮอลลีวูด้ ถ่ายรูปสัญลกัษณ์ของ
ดาราท่ีท่านช่ืนชอบ ณ ไชนีส เธียร์เตอร์  โรงภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฮอลลีวูด้  
(หากลูกค้ามีสถานท่ีท่ีอยากไปอ่ืนๆสามารถแจ้งเจ้าหน้าท่ีพาไปได้ตามความต้องการลูกค้า เฉพาะ
ในลอสแองเจลิส) เลือกซ้ือทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้า สามารถสอบถามราคาจากทาง
เจ้าหน้าท่ี) อาณาจกัรสวนสนุกอนัยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ดิสนียแ์ลนด์ ท่านจะได้สนุกกบัสวน
สนุกดิสนีย ์เต็มวนัอย่างจุใจและคุม้ค่า ฟรีเคร่ืองเล่นทุกชนิด ท่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยันและ
สุดสนุกท่ีสุดแห่งใหม่ของโลก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ขาย
ของท่ีระลึกและร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกบั รถไฟไอน ้ าโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรด
อนัยิ่งใหญ่ ท่านจะพบกับตวัการ์ตูนขวญั ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก TOMORROW LAND ท่านจะได้
สนุกกับเคร่ืองเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN เคร่ืองเล่นท่ีสนุกสุดๆ BUZZ 
LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เคร่ือง เล่นท่ีปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู ้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน 
ORBITORN เคร่ืองเล่นขบัยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกบัเมืองเทพนิยายท่านจะไดพ้บ

วันที่สอง เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลสิ - เจ พอล เกต็ติ   เซ็นเตอร์  - เบเวอร์ร่ีฮิลล์ – ถนนเรดิโอไดร์ฟ 
หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์   



กบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตูนท่ี ท่านช่ืนชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท ์เจา้หญิงนิทรา ซินเดอเรลา 
มิกก้ีเมาท ์หมีพลูและเพื่อนๆตวัการ์ตูน อนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการ
ผจญภยัอนัต่ืนเตน้ JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอันน่าสนุกสนานผจญภยักับสัตว์ป่าอันน่า
ต่ืนเตน้นานาชนิด TARZAN'S TREEHOUSE บา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ท่านจะไดพ้บกบั FESTIVEL OF 
THE LION KING เพลิดเพลิน กบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตาของเหล่าตวัการ์ตูนในเร่ืองไลออ้นคิงคR์AFTS 
TO TARZANS TREEHOUSE สนุกกบัการล่องแพขา้มสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน
กบัเสียงดนตรี แห่งป่าอนัไพเราะพร้อมกบัต่ืนเตน้กบัสายน ้าอนัเยน็ฉ ่า 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ HOLIDAY INN BUENA PARK HOTEL  หรือเทียบเท่า (ลอสแองเจลสิ)  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลาสเวกสั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. 30 

นาที) เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกันและคนทัว่โลกให้ฉายาว่า "เมือง
แห่งคนบาป" (SIN CITY) ลาสเวกสัเป็นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพราะ
เมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการ
พนนัเป็นแรงดึงดูดหลกั ให้นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มา ต่อมาก็ได้
พฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ 
ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกว่าท่ีอ่ืน
ในโลก จะหาได้ค่อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตวักันอย่างแน่นหนาใน บริเวณ
ใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม)  

วันที่สาม เมืองลอสแองเจลสิ - เมืองลาสเวกสั - ย่าน STRIP 



 ให้ท่านไดอิ้สระเดินเล่น ณ ย่าน STRIP  ของลาสเวกสัในช่วงค ่าคืน เช่น โชวภ์ูเขาไฟระเบิดท่ี MIRAGE, 
โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND, โชวน์ ้ าพุเตน้ระบ าท่ี BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและ
เคร่ืองเล่นวาดเสียวต่างๆท่ีตั้งอยูสู่ง ท่ีสุดในโลกในโรงแรม  STRATOSPHERE, ชมหน่ึงในพระพรหมของ
ไทยซ่ึงตั้งอยูท่ี่โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟล และประตูชยั ซ่ึงจ าลองจากปารีส 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ  EXCALIBUR HOTEL  หรือเทียบเท่า (ลาสเวกสั) 

 
 
 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัรับประทานอาหารเชา้  น าท่านเดินทางสู่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้

แบรนดเ์นม ราคาขายส่งมากมายจากโรงงานเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น แบรนด ์COACH , LEVI’S 
, POLO , SAMSONITE เป็นตน้ ผา้ปูท่ีนอน เคร่ืองนอน เคร่ืองครัว ของเด็กเล่น รองเทา้กีฬา แบรนด์แท้
สัญชาติอเมริกนั ท่ีราคาถูกกวา่เมืองไทย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม)  
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิง TOWN SQUARE ช้อปป้ิงมอลล์แบบ OPEN-AIR ท่ีน่ีเป็นแหล่งพบปะกนั
ของเด็กวยัรุ่นในลาสเวกัส เพราะมีแบรนด์ให้ช้อปอย่างจุใจทั้ง H&M, SEPHORA, ABERCROMBIE, 
JUICY COUTURE, APPLE, STEVE MADDEN แลว้ยงัมีร้านอาหารและโรงหนงัอีกดว้ย  จากนั้นน าท่าน
ชม FOUNTAINS OF BELLAGIO น ้ าพุขนาดใหญ่ท่ีใช้ทุนสร้างถึง 40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตั้งอยู่หน้า
คาสิโน Las Vegas บนทะเลสาบขนาด 8 เอเคอร์ มีไฟส่องสว่างถึง 1,500 ดวง น ้ าพุน้ีเล่น จ - ศ  15.00 - 
20.00 เล่นทุก 30 นาที 20.00-24.00 เล่นทุก 15 นาที ส - อา เล่น 12.00 - 20.00 ทุก 30 นาที หลงั 20.00-24.00 
เล่นทุก 15 นาที  จะเป็นน ้ าพุระบ าประกอบเพลงสวยงามตระการตาเป็นอย่างมาก  เช่ือกนัว่าใครไม่ไดช้ม

วันที่ส่ี LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS -  TOWN SQUARE  -  FOUNTAINS OF 
BELLAGIO หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริมแกรนด์แคนยอน 



เหมือนมาไม่ถึงลาสเวกสักนัเลยท่ีเดียว  (หากลูกค้ามีสถานท่ีท่ีอยากไปอ่ืนๆสามารถแจ้งเจ้าหน้าท่ีพาไปได้
ตามความต้องการลูกค้า เฉพาะในลอสแองเจลสิ) 

  

 หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริม อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน (GRAND CANYON) (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้า)
ชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบนัถูกจดัให้เป็นหน่ึงใน อนุรักษ์สถาน
ของโลกตามมติของสหประชาชาติ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ถูกคน้พบเม่ือปี ค.ศ. 1776 เป็นปี
เดียวกบัท่ีอเมริกาประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น ้ าโคโลราโดท่ีไหลผ่านท่ีราบสูง 
ท าให้เกิดการสึกกร่อนพงัทลายของหินอนัเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพื้นโลกเร่ิมยกตวัสูงขึ้น อนั
เน่ืองมาจากแรงดนัและความร้อนอนัมหาศาลภายใตพ้ื้นโลก ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนว
เทือกเขากวา้งใหญ่ไพศาล การยกตวัของแผ่นดินท าใหท้างท่ีล าธารไหลผา่นมีความลาดชนัและน ้ าไหลแรง
มากขึ้น พดัเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกิดการกดัเซาะลึกลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลง
ไปกน้หุบเหวกว่า 1 ไมล์ (ประมาณ 1,600 เมตร) และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก 
ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินท่ีเป็นหินทรายถูกน ้ าและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก 
สลบัซบัซอ้น สูง ต ่า นานนบัลา้นปี เหล่าน้ีก่อนให้เกิดความงดงาม และ ความน่าอศัจรรย ์ทางธรรมชาติขึ้น
ท่ีแห่งน้ี (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน อัตราค่าบริการ 1. โดยรถโค้ช ราคาท่านละ 6,800 บาท 
2. โดยHELICOPTERท่านละ 14,500 บาท ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงกรุณาตรวจสอบอกีคร้ัง)  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ  EXCALIBUR HOTEL  หรือเทียบเท่า (ลาสเวกสั) 
 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบเคอร์สฟิลด์ BAKERSFIELD CITY (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม. 30 นาที) ตั้งอยูท่างตอนใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางตอนเหนือของเมืองลอส แองเจลิส   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม)  
 น าท่านเดินทางสู่ Outlets at Tejon อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม ราคาขายส่งมากมายจาก

โรงงาน เลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น แบรนด ์COACH , LEVI’S , POLO , POLO RALPH LAUREN, 
COTTON ON, เป็นตน้ เคร่ืองแต่งกาย ผา้ปูท่ีนอน เคร่ืองนอน เคร่ืองครัว ของเด็กเล่น รองเทา้กีฬา แบรนด์
แทส้ัญชาติอเมริกนั ท่ีราคาถูกกวา่เมืองไทย 

      ค ่า            รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

วันที่ห้า ลาสเวกสั – เมืองเบเคอร์สฟิลด์ - Outlets at Tejon   



                        น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั MARRIOTT BAKERSFIELD หรือระดับเทียบเท่า    
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

   หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาน ฟรานซิสโก San Francisco City (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม. 30 นาที) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม)  
จากนั้นน าท่านชม ถนนลอมบาร์ด (LOMBARD STREET) เป็นถนนท่ีคดเคี้ยวท่ีสุดในโลก สร้างขึ้นมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อเช่ือมถนนไฮด์ (HYDE) กบัถนนลีเวนเวิร์ท (LEAVENWORTH) โดยไต่ลงมาตาม
เนินชนั 40 องศา ซิกแซก 8 โคง้หักศอกแบบวนัเวยข์าลง ระหว่างโคง้ตกแต่งตน้ไมด้อกไมส้วยงาม และมี
บนัไดคนเดิน 2 ขา้งทาง จากนั้นน าท่านชม PALACE OF FINE ARTS สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1915 เพื่อใชจ้ดั
นิทรรศการ PANAMA-PACIFIC EXPOSITION สร้างขึ้ นในสถาปัตยกรรมแบบกรีกโรมัน มีสระน ้ า
ดา้นหนา้ เป็นจุดท่ีสวยงามท่ีสุดจุดหน่ึงในเมือง มกัมีคู่เจา้บ่าวเจา้สาวมาถ่ายรูปท่ีบริเวณแห่งน้ี นอกจากน้ียงั
เป็นฉากส าคญัในภาพยนตร์หลาย ๆ เร่ือง โดยเฉพาะเร่ือง The Rock 

 
จากนั้นน าท่านชม SAN FRANCISCO CITY HALL  สร้างขึ้นในปี 1899  ปัจจุบนั เป็น ศาลาวา่การซาน    
ฟรานซิสโก เป็นอาคารขนาดใหญ่มีการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม City Hall  จะเปล่ียนสีไปตาม
เทศกาล 

      ค ่า            รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHERATON FISHERMAN’S WHARF HOTEL หรือระดับเทียบเท่า                       
(ซานฟรานซิสโก) 

 
 
 

วันที่หก เมืองเบเคอร์สฟิลด์ – เมืองซานฟรานซิสโก -  LOMBARD STREET - PALACE OF FINE 
ARTS  



 
 
 
 
 

  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองซาน ฟรานซิสโก SAN FRANCISCO CITY นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอน
เหนือ น าท่านสู่ท่าเรือเพียร์ 39 เพื่อ ล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก    ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส 
ALCATRAZ เกาะท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงันักโทษอเมริกาในอดีต ผ่านชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท จากมุม
ไกล ใกลก้นัจะเป็นท่าเรือ   ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ FISHERMAN’S WHARF เป็นแหล่งประวติัศาสตร์ริมน ้ า
ท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองน้ี ปัจจุบนันอกจากจะใชเ้ป็นท่ีจอดเรือของชาวประมงแลว้ ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
และเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงช่ือดงัของยา่นเมืองน้ี 

 
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลสิประเทศสหรัฐอเมริกา 

………….หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม………………… 
 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

อตัราค่าบริการส าหรับเดินทาง 4 ท่าน (ราคา/ท่าน) 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ2ท่าน  

ท่านละ/บาท 
พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ท่านละ 

มกราคม – พฤษภาคม 2563 69,900  23,500 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่ารถ MINI VAN 7 ท่ีนัง่ น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 

จ ากดักระเป๋าเดินทางต่อท่าน ใบใหญ่ 1 ใบ ใบเลก็ 1 ใบ   
✓ เจา้หนา้ท่ีขบัรถพร้อมน าเท่ียว โดยคนไทยตลอดรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุ และประกนัสุขภาพในการเดินทาง (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

วันที่เจ็ด เมืองซานฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก- ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท - 
สนามบินซานฟรานซิสโก 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ม้ือกลางวนัและม้ือเยน็ 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,250 บาทต่อท่านอตัราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัเรท

เงิน ณ วันท่ีช าระ) และค่าบริการ 1,500 บาทต่อท่าน 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปเจ้าหน้าท่ีขับรถ และน าเท่ียว 5 USD / คน /วัน 
 ค่าเข้าแกรนด์แคนย่อน  
 ค่าเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 
 ค่าเข้าดิสนีย์แลนด์  

 

เง่ือนไขการเดินทาง 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะ

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

• กรณีจองทัวร์ และให้ทางบริษัทท าวีซ่าให้ หากวีซ่าไม่ผ่านจะมีค่าบริการ 1,500 บาท 
• กรณีจองทัวร์ และให้ทางบริษัทท าวีซ่าให้ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวันเดินทาง ซ่ึง

ค่าทัวร์อาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัวันเดินทางท่ีต้องการท าการจองใหม่ หรือหากต้องการยกเลกิการเดินทาง จะมี
ค่าบริการในการท าวีซ่า 2,500 บาท 

 

 

การช าระเงิน 
• ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

• ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 25,000 บาทภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

• ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหนา้ 30วนัก่อนเดินทาง 
• หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 



• หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 
เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 
 

การยกเลกิ 
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั 
• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 
• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั 

➢ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด  
 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วนั 
• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 
• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั 

➢ หกัเงินมดัจ า 50%/ท่าน 
 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วนั 
• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 
• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

➢ หกัเงินมดัจ า 100%/ท่าน 
 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วนั 
• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วนั 
• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

➢ หกัเงินค่าทวัร์ 50%/ท่าน 
 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง 
กรณีตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หรือตัว๋แบบ NON-REFUND 

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 
• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

➢ หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
➢ หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 
➢ หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
➢ หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ี
ตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหค้ืนบตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกัน
ทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บ
การพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯขอแนะน าให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการ
ยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ป 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอเมริกา  
ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันย่ืนประมาณ 5 วันท าการ 

การย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องมาแสดงตนที่สถานทูต 
ในระหว่างย่ืนวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกบัการย่ืนขอวีซ่าในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 



1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (THAILAND PASSPORT) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่า
อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้ง
ไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  
***ในกรณีท่ีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมี
เง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าใน
ประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 X 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวม
แวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
 

3. หลกัฐานการท างาน   
- เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู ้

เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบ
ทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, 
เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตอ้ง
ตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(ขอเป็นภาษาองักฤษมี
อายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าว่า “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

- กจิการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนด
ท่ีดิน เป็นตนั 

4. หลกัฐานการเงิน 
4.1  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ส่วนตวัของ
ผูเ้ดินทาง       ถ่ายส าเนา ย้อนหลงั 6 เดือน  รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้ว
ค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกนิ 15 วันก่อนวันย่ืนวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน 
***ในกรณีท่ีมีการเคล่ือนไหวบัญชี ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช้ BANK STATEMENT แทนส าเนาสมุดเงินฝาก***  

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนัธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

4.2  กรณีเปลีย่นบัญชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบญัชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่) 
4.3  กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือนของบุคคล
ท่ีออกค่าใชจ่้ายให ้(พร้อมเอกสารพิสูจน์ความสัมพนัธ์ เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  



- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั
หนงัสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ต
มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือ
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดา
มาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน
หรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้
อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

6. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง 
เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้  

ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าอเมริกาNONIMMIGRANT VISA APPLICATION DS-160 
DS-160 คือระบบกรอกข้อมูลส าหรับการย่ืนวีซ่าอเมริกา กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ  

และตรงกบัความเป็นจริง  เป็นข้อมูลท่ีจะใช้ประกอบการสัมภาษณ์ของท่าน 
**ถ้าท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกข้อ ท่านจะไม่สามารถย่ืนเอกสารเพ่ือขอวีซ่าได้** 



(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 
PERSONAL INFORMATION 1 
1. SURNAME / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง_______________________________________ 

2. GIVEN NAMES / ช่ือตน้ ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง_______________________________________ 

3. FULL NAME IN NATIVE ALPHABET / ช่ือนามสกุลภาษาไทย_______________________________________ 

4. HAVE YOU EVER USED OTHER NAMES ( I.E., MAIDEN, RELIGIOUS, PROFESSIONAL, ALIAS, ETC.) ช่ืออ่ืน ๆ ถา้มี 
(เช่น นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปล่ียนช่ือ นามสกุล) 

 ช่ือเก่า: _______________________________________  นามสกุลเก่า: _______________________________________                      
 MALE /ชาย                      FEMALE / หญิง 

       6.   MARITAL STATUS / สถานภาพ 
                       SINGLE / โสด                                MARRIED / CIVIL PARTNER / สมรส 

                     UNMARRIED PARTNER / อยูร่่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                    DIVORCED / DISSOLVED PARTNERSHIP / หยา่ร้าง         WIDOWED / SURVIVING CIVIL PARTNER / หมา้ย 
7. DATE OF BIRTH / วนัเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 

8. CITY OF BIRTH / เมืองหรือเขตท่ีเกิด ________________________________________ 

9. STATE / PROVINCE OF BIRTH / รัฐหรือจงัหวดัท่ีเกิด _______________________________ 

10. COUNTRY OF BIRTH / ประเทศท่ีเกิด ________________________________________ 

PERSONAL INFORMATION 2 
1. NATIONALITY / สัญชาติ _______________________________________________ 

2. DO YOU HOLD OR HAVE HELD A NATIONALITY OTHER THAN THE ONE YOU HAVE INDICATED ABOVE? 

สัญชาติอ่ืนท่ีไดรั้บ หรือเคยไดรั้บ  

ถา้มีสัญชาติอ่ืน คือประเทศ : ________________________ 

ไดถื้อหนงัสือเดินทางของประเทศท่ีไดร้ะบุไวห้รือไม่          ใช่              ไม ่

ถา้มี ระบุหมายเลขของหนงัสือเดินทาง : ________________________ 
3. NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER / เลขท่ีบตัรประชาชน __________________________ 

4. U.S.SOCIAL SECURITY NUMBER / หมายเลขประกนัสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถา้มี 
__________________________ 

       5.   U.S. TAXPAYER ID NUMBER / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถา้มี 
__________________________                  
ADDRESS AND PHONE INFORMATION 



        1. STREET ADDRESS / ท่ีอยู ่_____________________ __________________________ _______ 
___________________________ __________________________________________________________ POSTAL ZONE/

รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. COUNTRY / ประเทศ_______________________________________________________ 

         3. IS YOUR MAILING ADDRESS THE SAME AS YOUR HOME ADDRESS ? / 

       ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากท่ีอยูใ่นขอ้ 1      _______________________________ 
      ____________________________________________________      
         4 . HOME PHONE NUMBER / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. WORK PHONE NUMBER / โทรศพัทท่ี์ท างาน ______________________________________ 

         6. WORK FAX NUMBER / โทรสารท่ีท างาน _________________________________________ 

         7. MOBILE / CELL PHONE NUMBER / โทรศพัทมื์อถือ __________________________________ 

         8. EMAIL ADDRESS / ท่ีอยูอี่เมล ________________________________________________ 

         9. SOCIAL MEDIA / ส่ือสังคม (ท่ีท่านมีหรือใชอ้ยู ่ใหร้ะบุเป็นช่ือบญัชี และกรุณาอยา่เปล่ียนช่ือระหวา่งการยื่นวีซ่า) 
             FACE BOOK / เฟซ บุ๊ค  ________________________________________________ 

             INSTAGRAM / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             TWITTER / ทวิตเตอร์  ________________________________________________  

             อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________ 

PASSPORT INFORMATION 
         1. PASSPORT NUMBER / หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ________________________ 

         2. PASSPORT BOOK NUMBER / หมายเลขท่ีปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดดา้นหลงัหนงัสือเดินทาง  __________                                                                                                                        
         3. COUNTRY / AUTHORITY THAT ISSUED PASSPORT / ประเทศหรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือเดินทาง 

__________ 

         4. WHERE WAS THE PASSPORT ISSUED? สถานท่ีออกหนงัสือเดินทาง ____________________ 

              ISSUANCE DATE / วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________ 

              EXPIRATION DATE / วนัหมดอายขุองหนงัสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______ 

   5. HAVE YOU EVER LOST A PASSPORT OR HAD ONE STOLEN? ท่านเคยท าหนงัสือเดินทางสูญหาย 
หรือถูกขโมยหรือไม่ 
        YES / *เคย                                          NO / ไม่เคย 

* ถา้เคยหาย โปรดระบุเลขหนงัสือเดินทาง / PASSPORT NUMBER ______________________________ 

เหตุผลท่ีหนงัสือเดินทางหาย / EXPLAIN ________________________________________ 

 



 
TRAVEL INFORMATION 

1. PURPOSE OF TRIP TO U.S./ จุดประสงคข์องท่านในการเดินทางไปยงัสหรัฐอเมริกา _____________________ 

2. INTENDED DATE OF ARRIVAL IN U.S./ ระบุวนัเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา (DD/MM/YYYY) 

______/______/______ 

3. INTENDED LENGTH OF STAY IN U.S. / ระยะเวลาท่ีตอ้งการพ านกัในสหรัฐอมริกา__________________ 
DAY(S)/วนั 

4. ADDRESS WHERE YOU WILL STAY IN U.S./ ท่ีอยูใ่นสหรัฐท่ีท่านตั้งใจจะไปพ านกั 
STREET ADDRESS / ท่ีอยู_่______________________________________________ 

CITY / เมือง_______________________________________________________ 

STATE / รัฐ ________________________________________________________ 

ZIP CODE / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

5. PERSON/ENTITY PAYING FOR YOUR TRIP? / ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหก้บั
ท่าน?______________________________ 
*** ถา้มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้หรือบริษทัออกค่าใชจ่้ายให ้ใหก้รอกขอ้มูลดา้นล่างต่อไปน้ี 
ช่ือบริษทั หรือ ช่ือและนามสกุลของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้:_____________________________________________ 

ADDRESS OF PERSON / COMPANY PAYING FOR TRIP // ท่ีอยูข่องผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้หรือบริษทัท่ีออก
ค่าใชจ่้ายให ้: 
______________________________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE NUMBER /เบอร์โทรศพัทมื์อถือของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้หรือ บริษทั 
:_____________________________ 

RELATIONSHIP TO YOU /ความสัมพนัธ์กบัคุณ เช่น พอ่ แม่ นายจา้ง เป็นตน้  : _______________________ 

PREVIOUS U.S.TRAVEL INFORMATION 

1. ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ ?       
            *YES/เคย                                             NO/ไม่เคย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปน้ี 
DATE ARRIVED / วนัท่ีเดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

LENGTH OF STAY / ระยะเวลาท่ีท่านอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลาก่ีวนั___________________DAY(S)/วนั 
DO YOU OR DID YOU EVER HOLD A U.S. DRIVER’S LICENSE? /มีใบอนุญาติขบัข่ีของประเทศสหรัฐฯ 
หรือไม?่  

                  มี                                ไม่มี 
DRIVER’S LICENSE NUMBER/ใบขบัข่ีอนุญาติหมายเลข :_______________________________________________ 



STATE OF DRIVER’S LICENSE/เป็นใบอนุญาติขบัข่ีของรัฐ 
:________________________________________________ 

2. HAVE YOU EVER BEEN ISSUED A U.S. VISA ? /ท่านเคยไดรั้บวีซ่าสหรัฐหรือไม่ 
         * YES/เคย                                           NO/ไม่เคย 

** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 

DATE LAST VISA WAS ISSUED/ วนัท่ีออกวีซ่า:________________________________  
VISA NUMBER/หมายเลขวีซ่า______________________________________________ 

- HAVE YOU BEEN TEN-PRINTED ? /ท่านเคยพิมพล์ายน้ิวมือท่ีสถานทูต U.S. แลว้หรือไม่ ? 

            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

       - HAS YOUR U.S. VISA EVER BEEN LOST OR STOLEN ? /ท่านเคยท าวีซ่า U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ? 

            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

ENTER YEAR VISA WAS LOST OR STOLEN/ถา้เคย โปรดระบุปีท่ีหาย (ค.ศ.) : ______________ 

EXPLAIN / โปรดอธิบายเหตุผลท่ีท าหาย______________________________________ 

- HAS YOUR U.S. VISA EVERBEEN CANCELLED OR REVOKED ? /วีซ่าอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือ
เพิกถอนหรือไม่ ? 

            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

EXPLAIN / ถา้เคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้สหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซ่าหรือไม่      
         YES / เคย                                          NO / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด______________________________________________________________ 

FAMILY INFORMATION : RELATIVES 

1. FATHER’S FULL NAME AND DATE OF BIRTH / ช่ือนามสกุลบิดาและวนัเดือนปีเกิด 

SURNAMES / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

GIVEN NAMES / ช่ือบิดา __________________________________________ 

DATE OF BIRTH / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 

IS YOUR FATHER IN THE U.S.? บิดาของท่านพ านกัอยูใ่นสหรัฐใช่หรือไม่ 
            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

FATHER’S STATUS/สถานภาพของบิดาท่ีอยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ  

U.S.CITIZEN              U. S.LEGAL PERMANENT RESIDENT  
NONIMMIGRANT               OTHER/ I DON’T KNOW___________________________ 

MOTHER’S FULL NAME AND  DATE OF BIRTH / ช่ือนามสกุลมารดาและวนัเดือนปีเกิด 
SURNAMES / นามสกุลมารดา ________________________________________ 



GIVEN NAMES / ช่ือมารดา _________________________________________ 

DATE OF BIRTH / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 

IS YOUR MOTHER IN THE U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยูใ่นสหฐัใช่หรือไม่ 
            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

MOTHER’S STATUS/สถานภาพของมารดาท่ีอยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ :         

U.S.CITIZEN                  U.S.LEGAL PERMANENT RESIDENT   
NONIMMIGRANT            OTHER/ I DON’T KNOW___________________________ 

2. DO YOU HAVE ANY IMMEDIATE RELATIVES NOT INCLUDING PARENTS IN THE UNITED STATE (MEANS 
FIANCE / FIANCÉE, SPOUSE (HUSBAND/WIFT), CHILLS (SON/DAUGHTER), OR SIBLING 

(BROTHER/SISTER)? ท่านมีญาติล าดบัตน้ท่ีไม่ใช่บิดามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หมั้น คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ) 
พ  านกัอยูใ่นสหรัฐหรือไม่ 

            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

  IF YES’ PLEASE PROVIDE DETAILS / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด 

       SURNAME / นามสกุล _____________________________________________ 

       GIVEN NAMES / ช่ือ _____________________________________________ 

       RELATIONSHIP TO YOU / ความเก่ียวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

       RELATIVE’S STATUS (I.E. U.S. CITIZEN, U.S. LEGAL PERMANENT RESIDENT (LPR),   NONIMMIGRANT, 

OTHER / I DON’T KNOW) สถานะ ของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น เป็นอเมริกาซิติเซ่น ไดรั้บใบเขียว ไดรั้บวีซ่า

สหรัฐชัว่คราว หรืออ่ืนๆ )  ______________________________ 

3. DO YOU HAVE ANY OTHER RELATIVES IN THE UNITED STATES  

            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

     IF YES’ PLEASE PROVIDE DETAILS / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด    ________________________________ 

SPOUSE INFORMATION 
1. SPOUSE’S SURNAMES / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 
2. SPOUSE’S GIVEN NAMES / ช่ือคู่สมรส _________________________________ 
3. SPOUSE’S DATE OF BIRTH / วนั เดือน ปี เกิด คู่สมรส __________________________ 
4. SPOUSE’S NATIONALITY / สัญชาติ _____________________________________ 
5. SPOUSE’S PLACE OF BIRTH / สถานท่ีเกิด _________________________________ 
6. SPOUSE’S ADDRESS / ท่ีอยูคู่่สมรส _____________________________________ 

*** ถ้าหย่า กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ 
ช่ือ-นามสกุล อดีตคู่สมรส ____________________________  
เกิดท่ีจงัหวดั__________________________________ 
วนั เดือน ปี เกิด อดีตคู่สมรส _________________________________ 



วนัท่ีจดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 
หยา่วนัท่ีเท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 
หยา่กนัเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 
PRESENT WORK/ EDUCATION/ TRAINING / INFORMATION 

1. PRIMARY OCCUPATION / อาชีพ ________________________________________ 
2. PRESENT EMPLOYER OR SCHOOL NAME / ช่ือสถานศึกษาหรือท่ีท างาน ____________________ 

       STREET ADDRESS / ท่ีอยู ่_____________________________________________ 

       CITY / เมือง _____________________________________________________ 
       STATE / รัฐหรือจงัหวดั ________________________________________________ 
       ZIP CODE / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       COUNTRY / ประเทศ _________________________________________________ 
          TELEPHONE/เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน _____________________________________________ 
          EMPLOYMENT DATE FROM/เร่ิมท างานตั้งแต่เม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________ 

          MONTHLY SALARY IN LOCAL CURRENCE ( IF EMPLOYED ) / เงินเดือน ___________________________ 
3. BRIEFLY DESCRIBE YOUR DUTIES / อธิบายลกัษณะงานพอ

สังเขป__________________________________ 
PREVIOUS WORK / EDUCATION / TRAINING  INFORMATION 
PROVIDE YOUR EMPLOYMENT INFORMATION FOR THE LAST FIVE YEARS, IF APPLICABLE. 

1. WERE YOU PREVIOUSLY EMPLOYED? ก่อนหนา้น้ีเคยท างานหรือไม่ ? 
            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 
EMPLOYER / EMPLOYMENT INFORMATION 

EMPLOYER NAME/ช่ือบริษทัท่ีเคยท างาน _________________________________________________ 

EMPLOYER ADDRESS /ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีเคยท างาน_________________________________________________ 
TELEPHONE/เบอร์โทรศพัทท่ี์เคยท างาน ______________________________________________________ 

2. JOB TITLE/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. EMPLOYMENT DATE FROM/เร่ิมท างานตั้งแต่เม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________________ 

4. EMPLOYMENT DATE TO / วนัท่ีออกจากงาน (วนั/เดือน/ปี)  ______________________________________ 

5. BRIEFLY DESCRIBE YOUR DUTIES / อธิบายลกัษณะงานพอสังเขป___________________________________ 

6. HAVE YOU ATTENDED ANY EDUCATIONAL INSTITUTIONS OTHER THAN ELEMENTARY SCHOOLS ?  
ท่านเคยเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ? 

            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 



IF YES, PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ON ALL EDUCATIONAL INSTITUTIONS YOU HAVE 

ATTENDED, NOT INCLUDING ELEMENTARY SCHOOLS/ถา้ใช่ โปรดกรอกขอ้มูลต่อไปน้ีเก่ียวกบั
สถาบนัการศึกษาท่ีท่านเคยเขา้เรียน 
NAME OF INSTITUTION/ช่ือสถานศึกษา _____________________________________________________ 

ADDRESS/ท่ีอยูข่องสถานศึกษา _____________________________________________________ 

COURSE OF STUDY/หลกัสูตรท่ีท่านศึกษาจบมา __________________________________________________ 

DATE OF ATTENDANCE FROM/วนัท่ีเร่ิมการศึกษา(ว/ด/ป) ___________________________________________ 

DATE OF ATTENDANCE TO/วนัท่ีจบการศึกษา (ว/ด/ป) ______________________________________________ 

ADDITIONAL WORK / EDUCATION / TRAINING INFORMATION 
  1.  HAVE YOU TRAVELED TO ANY COUNTRIES WITHIN THE LAST FIVE YEARS ? คุณเคยท่องเท่ียวในประเทศอ่ืน ๆ ใน 5 ปีท่ี
แลว้หรือไม่ 

            YES /* ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

** IF YES PLEASE PROVIDE A LIST OF COUNTRIES VISITED /ถา้ใช่ โปรดระบุประเทศท่ีเคยเดินทางภายใน 
5 ปีท่ีผา่นมา_____________________________________________________________________________ 

          2.HAVE YOU EVER SERVED IN THE MILITARY ? คุณเคยท าหนา้ท่ีในทางทหารหรือไม่ 
            YES / ใช่(โปรดระบุ)                   NO / ไม่ใช่ 

IF YES PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปน้ี 
NAME OF  COUNTRY/ประเทศ ____________________________________________ 
BRANCH OF SERVICE/หน่วยงาน , สังกดั ____________________________________________ 
RANK / POSITION /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 
MILITARY SPECIALTY/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 
 


