
 
 
 
 
 
 

 
 

เดินทางสู่ประเทศอเมริกา โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค 

ชมท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ ท่ีตั้งของ PIER39 ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก  
ชมความงามของตัวเมือง พร้อมถ่ายรูปและชมสะพานโกลเด้นเกท 

ชมอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน เดินบน SKYWALK เสมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศ  
ท่องราตรีเมืองลาสเวกสั " ต่ืนตาต่ืนใจกบัเคร่ืองเล่น ท่ี  UNIVERSAL STUDIO 

 
 

 
08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4  ประตู 6 แถว M  เคาน์เตอร์สาย

การคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันแรก (10APR’20) กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง  -  เมือง
  ลอสแองเจลสิ - ซานตา โมนิกา 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : 10 -18 เมษำยน 2563 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87


11.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX750 
15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง เพ่ือรอเปลีย่นเคร่ือง 
16.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองลอสแองเจลสิ โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX882 

***** เคร่ืองบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***** 
14.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส (LAX) ประเทศสหรัฐอเมริกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 

ช่ัวโมง)  เจา้หนา้ท่ีบริษทัถือป้ายคอยใหก้ารตอ้นรับ และ ดูแลตลอดการเดินทาง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  มหา
นครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES)  เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 2 ใน สหรัฐอเมริกา และ
เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ช่ือเมืองลอสแองเจลิส มาจากค าว่า โลสองัเคเลส ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค ์ซ่ึงช่ือเมืองนั้นมี
ความหมายวา่ "เมืองแห่งเทพ" จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ซานตาโมนิก้า (SANTA MONICA) เมืองท่ารีสอร์ท
ท่ีมีบรรยากาศอบอุ่นและสบาย ตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัตกของลอสแองเจอลิส ท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวอย่าง 
CALIFORNIA BEACH ท่ีซานตาโมนิก้า สามารถเดินเล่นชมท่าเรือ SANTA MONICA PIER ท่ีจดัแต่ง
สไตล ์OLD-FASHIONED AMUSEMENT PARK และถนนสาม (THIRD STREET) ท่ีมีสินคา้ แบรนด์ดงั 
ร้านอาหารแบบชาวอเมริกนั และหา้ง NORDSTROM 

 
 

ค ่า  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ DOUBLETREE BY HILTON WHITTIER LOS ANGELESหรือเทียบเท่า 

 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากรับประทานอาหารเชา้น าท่านเดินทางถ่ายรูปคู่กบั HOLLYWOOD SIGN เป็นป้ายท่ีมีช่ือเสียง และ
ถือเป็นแลนด์มาร์ค ซ่ึงกลายเป็นสถานท่ีใครๆ มาแอลเอก็ต้องมีภาพน้ีเก็บไว้เป็นท่ีระลึก น าท่านชม 
HOLLYWOOD WALK OF FAME อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์อนัโด่งดงัของ
นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย โดย  HOLLYWOOD WALK OF FAME คือบริเวณทางเดินของถนน 

วันที่สอง (11 APR’20) กริฟฟิธ พาร์ค - HOLLYWOOD SIGN - HOLLYWOOD WALK OF FAME 
 - โรงละครไชนีส เธียเตอร์  - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ   



ฮอลลีวูด บูลเลอวาร์ด และ ถนน ไวน์ สตรีท รวมระยะทางกว่า 3 ไมล ์ซ่ึงมีความโดดเด่นอยู่ท่ีมีการประดบั
ดว้ยแผน่หินตบแต่งเป็นรูปดาวหา้แฉก จ านวนกวา่ 2,000 ดวงท่ีจารึกช่ือของเหล่าดารา นกัแสดง และบุคคลท่ี
มีช่ือเสียง จากนั้ นน าท่านชม โรงละครไชนีส เธียเตอร์ (GRAUMAN'S CHINESE THEATRE) โรง
ภาพยนตร์สุดหรูบนถนนฮอลลีวูด้ ท่ีเหล่าดารา นักแสดงชั้นน านิยมมาชมภาพยนตร์ของตนเอง ณ โรง
ภาพยนตร์แห่งน้ี นอกจากน้ีท่ีน่ียงัมีไฮไลท์อยู่ท่ี บริเวณลานด้านหน้าของโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นสถานท่ี
ประทบัรอยมือ รอยเทา้ พร้อมลายเซ็นต์ของเหล่าดาราคนดัง ซ่ึงในปัจจุบนัมีรอยประทบัจากเหล่าคนดงั
มากกว่า 200 คน ให้ท่านได้เดินชม และถ่ายรูปกันตามอัธยาศยั  น าท่านสู่  กริฟฟิธ พาร์ค (GRIFFITH 
PARK) ตั้งอยู่ทางตะวนัออกของซานตา โมนิกา้ และดว้ยพื้นท่ีมากกว่า 4,000 เอเคอร์ ของภูมิประเทศอนั
เขียวขจี อีกทั้งยงัเป็นสวนสาธารณะเทศบาลท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้กริฟฟิธ
พาร์ค ไดช่ื้อวา่เป็นสวนสาธารณะท่ีเหมาะส าหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ นัง่ปิกนิก 

 
เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัย  
 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านเขา้ชม ยูนิเวอร์แซล (UNIVERSAL STUDIOS) เป็นสตูดิโอ

เก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงท่ีมีการใช้งานอยู่ในฮอลลีวู ้ด มาท่ีน่ีแล้วคุณจะมีโอกาสได้เห็นการท างานผลิต
ภาพยนตร์ สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัของฮอลลีวูด้มากมายหลายเร่ือง เช่น คิงคอง จอร์จฉลามยกัษ ์จูราส
สิค พาร์ค ซ่ึงมีเน้ือท่ีกว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบ้ืองหลงัการถ่ายท า เทคนิค รวมถึงขั้นตอนการถ่ายท า
ภาพยนตร์ท่ีโด่งดงัท าทั้งในอดีตและปัจจุบนั ไดส้ัมผสัฉากท่ีต่ืนเตน้ระทึกใจของภาพยนตร์เร่ืองต่างๆ รวมทั้ง
อาคารบา้นเรือนท่ีใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์จริง เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เร่ือง จอวส์ ฉลามยกัษ์ท่ี
ต่ืนเตน้ระทึกใจ ชมฉากแผน่ดินไหวในซานฟรานซิโก ยิง่ไปกวา่นั้น นกัท่องเท่ียวยงัสามารถเขา้ไปร่วมสนุก
กบัเหตุการณ์ต่างๆไดเ้หมือนกบัเป็นดาราแสดงในบทนั้นๆ และยงัมีการถ่ายท าแบบสดๆให้ไดช้มกนัอีกดว้ย 
แต่จุดสนใจท่ีเป็นดาราของท่ีน่ีก็คือเคร่ืองเล่น ให้ท่านสนุกสนานผจญภยักบัเคร่ืองเล่นทนัสมยั เคร่ืองเล่น
จ านวนมากมาจากภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์เร่ืองโปรดและเป็นผลงานของยูนิเวอร์แซล ร่วมสู้เคียงขา้ง
กบั OPTIMUS PRIME ไปบนเคร่ืองเล่นสุดหฤหรรษ ์TRANSFORMERS : THE RIDE 3D ทา้ทายแรงดึงดูด
ของโลกและเขย่ากระดูกกันได้ท่ีรถไฟเหาะ REVENGE OF THE MUMMY หรือต่ืนตากับสเปเชียลเอฟ
เฟ็กต์ของ SHREK 4-D และสยองขวญักบั JURASSIC PARK - THE RIDE หัวใจของพาร์คคือสตูดิโอทวัร์ 
ซ่ึงเป็นการนัง่รถรางชมเบ้ืองหลงัของโรงถ่ายภาพยนตร์ช่ือดงัของฮอลลีวูด้ ท่ีน่ีคุณจะไดส้ัมผสักบัจุดเร่ิมตน้
ของภาพยนตร์คลาสสิกมากมาย และไดรั้บประสบการณ์แผ่นดินไหว น ้ าท่วม เพลิงไหม ้และสเปเชียลเอฟ
เฟ็กตต์่างๆ ท่ีคุณจะไดพ้บเห็นจากอุตสาหกรรมโทรทศัน์และภาพยนตร์ 



 
ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ DOUBLETREE BY HILTON WHITTIER LOS ANGELESหรือเทียบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังรับประทานอาหารเช้า  น าท่านเดินทางสู่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชม.) แหล่งช้อปป้ิงท่ีมีสินคา้แบรนด์เนม ราคาขายส่งมากมายจากโรงงานเลือกซ้ือสินคา้นานา
ชนิด อาทิเช่น แบรนด ์COACH , LEVI’S , POLO , SAMSONITE เป็นตน้ ผา้ปูท่ีนอน เคร่ืองนอน เคร่ืองครัว 
ของเด็กเล่น รองเทา้กีฬา แบรนดแ์ทส้ัญชาติอเมริกนั ท่ีราคาถูกกวา่เมืองไทย 

เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัย 
 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเตม็อ่ิมกบัร้านคา้สินคา้แบรนด์เนมมากมาย 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (LAS VAGAS) เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและคนทัว่โลกใหฉ้ายาว่า "เมือง
แห่งคนบาป" (SIN CITY) ลาสเวกัสเป็นท่ีท่ีมีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจาก
ความกา้วหนา้ของกิจการการพนนัเป็นแรงดึงดูดหลกั ให้นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มา ต่อมาก็ไดพ้ฒันาไปสู่
ธุรกิจบริการใกล้เคียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้น
แลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกว่าท่ีอ่ืนในโลก จะหาไดค้่อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อนการพนัน 
และ โรงแรมมารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาใน บริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั และน าท่านเขา้สู่ท่ี
พกั 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
 หลงัจากรับประทานอาหารเยน็น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั หรือเท่ียวชม ย่าน STRIP  ของลาสเวกสัในช่วงค ่าคืน เช่น 

โชว์ภูเขาไฟระเบิดท่ี MIRAGE, โชว์โจรสลัดท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND, โชว์น ้ าพุเต้นระบ าท่ี 
BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นวาดเสียวต่างๆท่ีตั้ งอยู่ สูง  ท่ี สุดในโลกในโรงแรม  
STRATOSPHERE, ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยู่ท่ีโรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟล 
และประตูชยั ซ่ึงจ าลองจากปารีส 

 
 
 
 
 

วันที่สาม (12 APR’20)  LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS - เมืองลาสเวกัส - (ย่าน STRIP LAS                
       VEGAS) 



น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ EXCALIBUR HOTEL & CASINO หรือเทียบเท่า 

 
 

หรือ 
 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ FLAMINGO LAS VEGAS หรือเทียบเท่า 
 

 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า อาหารกล่อง 
 หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน (GRAND CANYON) 

ชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ียิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบนัถูกจดัให้เป็นหน่ึงใน อนุรักษส์ถานของ
โลกตามมติของสหประชาชาติ อุทยานแห่งชาติแกรนด ์แคนยอน ถูกคน้พบเม่ือปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดียวกบัท่ี
อเมริกาประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น ้ าโคโลราโดท่ีไหลผ่านท่ีราบสูง ท าให้เกิด
การสึกกร่อนพงัทลายของหินอนัเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพื้นโลกเร่ิมยกตวัสูงขึ้น อนัเน่ืองมาจาก
แรงดนัและความร้อนอนัมหาศาลภายใตพ้ื้นโลก ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวา้ง
ใหญ่ไพศาล การยกตวัของแผ่นดินท าให้ทางท่ีล าธารไหลผ่านมีความลาดชนัและน ้ าไหลแรงมากขึ้น พดัเอา
ทรายและตะกอนไปตามน ้ าเกิดการกดัเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลงไปกน้หุบเหว
กว่า 1 ไมล์ (ประมาณ 1,600 เมตร) และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิด
หินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินท่ีเป็นหินทรายถูกน ้ าและลมกดัเซาะจนเป็นร่องลึก สลบัซบัซอ้น สูง 
ต ่า นานนบัลา้นปี เหล่าน้ีก่อนใหเ้กิดความงดงาม และ ความน่าอศัจรรย ์ทางธรรมชาติขึ้นท่ีแห่งน้ี 
 

 
 
 
 
 

 

 

วันที่ส่ี (13 APR’20)   อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน (SKY WALK) 



เท่ียง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  
หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านชม GRAND CANYON SKYWALK ส่ิงมหัศจรรยย์ุคใหม่ น า
ท่านเดินชมวิวของแกรนด์แคนย่อน บนกระจกแกว้ (รูปตวัยู) เสมือนเดินบนอากาศ ชมวิวทิวทศัน์ของแก
รนด์แคนย่อนจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่างผ่านกระจกแกว้ท่ีสามารถรองรับน ้ าหนกัไดอ้ย่างปลอดภยัซ่ึงส่วนของ
กระจกแก้วได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย์บรรจงสร้างน่า
ประทบัใจและอศัจรรยใ์จยิง่นกั 

 
ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ EXCALIBUR HOTEL & CASINO หรือเทียบเท่า  
หรือ 

 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ FLAMINGO LAS VEGAS หรือเทียบเท่า 
  

 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ CALICO GHOST TOWN สัมผสับรรยากาศ ยุคคาวบอย   
เดิม CALICO เป็นเมืองหมืองแร่เงิน รุ่งโรจน์ระหว่างปี 1881-1907 ช่วงเจริญสุด จากนั้นเมืองน้ีกลายเป็น
เมืองร้างตั้งแต่ปี 1907 ดังนั้นมนัจึงได้ช่ือว่าเป็นเมืองผีหรือ GHOST TOWN   ในปี 1951 นาย WALTER 
KNOTT เจา้ของฟาร์มแห่งหน่ึง ไดซ้ื้อเมืองคาลิโกและไดพ้ยายามสร้างมนัขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิม โดยใช้
รูปถ่ายท่ีมีอยู่ เพื่อให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ต่อมาในปี 1966 เขาบริจาคเมืองให้แก่ SAN BERNARDINO 
COUNTY (อาจเทียบ COUNTRY ไดก้บัจงัหวดั) ท าให้มนักลายเป็นปาร์คของแถบน้ี ซ่ึงไดพ้ฒันาเป็นจุด
ท่องเท่ียวชมเหมืองแร่ สาธิตการร่อนเงิน และมีการแสดง STUNT SHOW เป็นเร่ืองการดวลปืนของคาวบอย
ทุกวนั จะไดส้ัมผสัถึงกล่ินอายตะวนัตก และ  คนแต่งคาวบอย ผูห้ญิงก็แต่งแฟชัน่ยคุนั้นมาเดินแสดงตวั และ
ขายของ เหมืองแร่เขาก็ยงัให้เขา้ไปดูบางแห่ง รถไฟ รถมา้เก่าๆ เคร่ืองมือท าเหมืองบางอย่าง ก็ยงัรักษาไว ้
ซากรถ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรยุคโน้น ก็ยงัมีวางเร่ียราดให้เห็นเป็นท่ีๆให้นักท่องเท่ียวได้เพลิดเพลินกับการ
ถ่ายรูป และซึมซบับรรยากาศ 

เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัย 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (FRESNO) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เมืองเฟรสโน เป็นเมืองในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในเทศมณฑลเฟรสโน อยู่ทางทิศเหนือของลอสแอนเจลิสประมาณ 322 
กิโลเมตร เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 5 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และอนัดบัท่ี 35 ในสหรัฐอเมริกา 

 

วันที่ห้า (14 APR’20)   CALICO GHOST TOWN - เมืองเฟรสโน  



ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES : FRESNO SOUTH หรือเทียบเท่า 

  
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัรับประทานอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาน ฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO CITY) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3.30 ชม.) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองท่ีถือว่าเป็นเมืองท่ีติด
อนัดบั 1 ใน 10 เมืองท่ีโรแมนติกเมืองหน่ึงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก 

เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัย 
 จากนั้นน าท่านชม ถนนลอมบาร์ด (LOMBARD STREET) หรือ ท่ีคนไทยนิยมเรียกกนัวา่ ถนนล าบาก เป็น

ถนนท่ีคดเคี้ยวท่ีสุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 เพื่อเช่ือมถนน ไฮด์ HYDE กบั ถนนลิเวนเวิร์ท 
LEAVENWORTH โดยไต่ลงมาตามเนินชนั 40 องศา ซิกแซก 8 โคง้หกัศอกแบบวนัเวยข์าลง ระหวา่งทางคด
เคี้ ยวน้ีตกแต่งต้นไม้และดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 ข้างทาง ใกล้กันจะเป็นร้านไอศกรีม 
SWENSEN’S สาขาแรกของโลก ท่านจะไดส้ัมผสัความเก่าแก่ แบบดั้งเดิมตน้ต ารับของ SWENSEN’S น า
ท่านชม สะพานโกลเด้นเกท (GOLDEN GATE BRIDGE) ผลงานวิศวกรรมอันล ้ าเลิศปลายยุคปฏิวติั
อุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ เป็นหน่ึงในท็อปเทน็ของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีทุก
ท่านมาเมืองน้ีจะตอ้งมาเยือน สัญลกัษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก สะพานแขวนท่ีทาสีแดงสด เพื่อป้องกนั
ไม่ไห้เหล็กซ่ึงเป็นโครงสร้างหลักของสะพานเกิดสนิมเน่ืองจากเกลือของลมทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก 
สะพานแห่งน้ีถือว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยท์างวิศวกรรมของโลกยคุปัจจุบนั ตั้งอยู่ในเมืองซานฟราน   ซิสโก เป็น
สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก   คือมีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร สูง 223.5 เมตร 

 
 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES : FRESNO SOUTH หรือเทียบเท่า 
 
 

วันที่หก (15 APR’20)  ซานฟรานซิสโก - ถนนลอมบาร์ด - สะพานแขวนโกลเด้นเกท 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร I.HOP 
 หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่าน นั่งเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO BAY CRUISE) 

ท่านจะไดช่ื้นชมกบัความงามของตวัเมืองซานฟรานซิสโก เมืองท่าแสนสวยท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก 
ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็นหน่ึงในเมืองท่ีน่าอยู่อาศยัมากท่ีสุดในโลก ให้ท่านไดถ้่ายรูปวิวกบัอีกฝ่ังหน่ึงของ
อ่าวถ่ายภาพวิวกบั เกาะอลัคาทราซ (ALCATRAZ ISLAND) ซ่ึงเคยเป็นฉากในภาพยนตร์เร่ือง THE ROCK 
และเคยเป็นสถานท่ี ตั้งประภาคารป้อมปราการของกองทพั และยงัเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 

 
เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัย 
 หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน น าท่านชมย่าน FISHERMAN’S WHARF และ PIER 39 แหล่ง 

SHOPPING, ร้านอาหาร , ร้าน CHOCOLATE GHIRARDELLI SQUARE, BOUDIN ร้านเบเกอร่ีเก่าแก่
ให้บริการมาตั้งแต่ปี 1849 ตน้ต ารับ CLAM CHOWDER ท่ี SERVED มาในถว้ยขนมปัง SOURDOUGH ท่ี
ขึ้นช่ือของ SAN FRANCISCO และนอกจากน้ีท่ีน่ียงัเป็นแหล่งของ DUNGENESS CRAB เมนูพิเศษท่ีคุณไม่
ควรพลาด น าท่านชม ฟอร์ต พอยต์ (FORT POINT) อยู่บริเวณใตส้ะพานโกลเดน้เกท ซ่ึงเป็นป้อมปราการ
เก่าแก่ของเมืองซานฟรานซิสโก น าท่านชม ทวิน พคี (TWIN PEAK) ขึ้นชมวิวเมืองแบบพาโนรามาบนยอด
เขาทวินพีค ผ่านย่านเดอะคาสโตร เป็นท่ีรู้จกักนัว่า GAY CAPITAL OF THE WORLD ถา้อยากสัมผสัไลฟ์
สไตลข์องพวกเขาเหล่าน้ีไดท่ี้น่ี จากนั้นน าท่านสู่ UNION SQUARE แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้แบรนด์ดงัจาก
ทัว่ทุกมุมโลก และสินคา้ของ USA นอกจากน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก จึงไม่น่า
แปลกใจท่ีมีนกัท่องเท่ียวและนกัชอ้ปตวัจริงนิยมมา 

 
 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 

วันที่เจ็ด (16 APR’20)  ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก - PIER 39 - ทวิน พคี - ยูเนี่ยน สแควร์ 



 
00.15 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินคาเธ่ย์แป

ซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX873 
***** เคร่ืองบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***** 

 
06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง  ประเทศฮ่องกงเพ่ือรอเปลีย่นเคร่ือง 
08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบิน สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX717 
10.55 น.           เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

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

สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

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

ท่านละ/บาท 
พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ท่านละ 
ไมใช้ตั๋ว 
ลดท่านละ 

10 – 18 เม.ย.63 109,000.- 24,000.- 26,000 
 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 2 วนัหลงัจากท าการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ า

แลว้เท่านั้น คอนเฟิร์มเดินทาง 4 ท่าน  
2. ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลส่วนตวั เพื่อ

ท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจอง
ทวัร์โดยอตัโนมติั 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเองเป็นหลกั เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่แปด(17 APR’20)  ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก  

วันที่เก้า(18 APR’20)   ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง  - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  



อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถ MINI VAN ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ จ ากดักระเป๋าเดินทาง ใบใหญ่ 1 ใบ/ท่าน   ใบเลก็ 1 ใบ/ท่าน   
4. กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. /กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
8. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้  
เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

9. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทั รับลูกคา้จากสนามบินลอสแองเจอลิส คอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น   ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง , ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง 
เป็นตน้ 

3.  ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด และมากกวา่ 1 ช้ิน 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
6. ค่าวีซ่าประเทศอเมริกา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,500 บาท ช าระพร้อมเงินมัดจ า) 
7. ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย 5 ดอลล่าสหรัฐ/คน/วนั 
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
1. บริษทัจะท าการส ารองท่ีนัง่ทนัที หลงัจากกรุ๊ปคอนเฟิร์มลูกคา้ 4 ท่าน  
2.  หลงัจากทางบริษทัออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียก

เก็บค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวน เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตัว๋โปรโมชัน่ ไม่สามารถ แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได ้
2.  นัง่ท่ี LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู



ฉุกเฉินได้ (น ้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนั่ง 
LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท (ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง) 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 20 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ี บริษทัฯก าหนดไว ้(4ท่าน) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั
บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ี
ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบิน
แลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (SINGLE) ,ห้องคู่ 

(TWIN/DOUBLE) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE AIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอเมริกา  
ใช้เวลาท าการอนุมัติวซ่ีานับจากวนัย่ืนประมาณ 5 วนัท าการ 

การย่ืนวซ่ีา ท่านจะต้องมาแสดงตนที่สถานทูต 
ในระหว่างย่ืนวซ่ีาเข้าสถานทูตแล้ว 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 (พื้นหลงัขาว
เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทค
เลนส์ 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: ……………………………………………………………………………......................................... 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยูร่่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หยา่ร้าง 

   *** ถา้หยา่ หยา่วนัท่ีเท่าไร (ว/ด/ป) …………………………เพราะเหตอุะไร………………………................  

                     Separated / แยกกนัอยู ่  
                     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              ไม่ 
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 ? /ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากท่ีอยู่
 ในขอ้ 1)…………………………………………………………………………………………………………..  
            Postal zone/รหสัไปรษณีย…์……………………………………………………………………...........................                                                          

         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 ่ให้ระบุเป็นช่ือบญัชี และกรุณาอยา่เปล่ียนช่ือระหวา่งการยืน่วีซ่า) 
             Face Book / เฟซ บุ๊ค  ______________________________________________ 
             Instagram / อินสตาแกรม  ___________________________________________  
             Twitter / ทวิตเตอร์  ________________________________________________  
             อ่ืนๆ โปรดระบุ __________________________________________________ 

10. ในระยะเวลา 5 ปีเคยเปล่ียนเบอร์มือถือ หรือมีเบอร์อ่ืนนอกจากเบอร์ปัจจุบนัหรือไม่ _____________________ 
11. ในระยะเวลา 5 ปีเคยเปล่ียนอีเมล หรือมีอีเมลนอกจากอีเมลปัจจุบนัหรือไม่ _____________________________ 

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? / ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหก้บัท่าน? ............................................................. 
*** ถา้มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้หรือบริษทัออกค่าใชจ่้ายให ้ใหก้รอกขอ้มูลดา้นล่างต่อไปน้ี // ถา้ไม่มีขา้มไปท่ีขอ้ 6 

ช่ือบริษทั หรือ ช่ือและนามสกุลของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้………………………………........................................... 

Address of person / company paying for trip // ท่ีอยูข่องผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้หรือบริษทัท่ีออกค่าใชจ่้ายให ้: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telephone number /เบอร์โทรศพัทมื์อถือ หรือ บริษทั : ......................................................................................... 

Relationship to you /ความสัมพนัธ์กบัคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจา้ง เป็นตน้  : ............................................................. 

Previous U.S.Travel Information 

1. ภายใน 10 ปีท่ีผา่นมา 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? /มีใบอนุญาตขบัขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม่?  

                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขบัขี่อนุญาติหมายเลข ……………………………………………………………… 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาติขบัขี่ของรัฐ ……………………………………………………………. 

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 ? /วีซ่าอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอน  หรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถา้เคย โปรดอธิบายเหตุผล………………………………………………………………………......... 

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, spous 
(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) สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น  

               เป็นอเมริกาซิติ เช่น ไดรั้บใบเขียว ไดรั้บวีซ่าสหรัฐชัว่คราว หรืออ่ืนๆ )…………………………………….. 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุ

รายละเอียด………………………………………………………………………….     

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’f Plade of Birth / สถานท่ีเกิด …………………………………………………………………………….. 



6. Spouse’s Address / ท่ีอยูคู่่สมรส  ……………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………............. 

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 …………………………………. 

       Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน ……………………….................................................. 

3. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสังเขป…………………………………………………........      

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 ?  

ท่านเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกวา่หรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

elementary schools/ถา้ใช่ โปรดกรอกขอ้มูลต่อไปน้ีเก่ียวกบัสถาบนัการศึกษาท่ีท่านเคยเขา้เรียน 

Name of Institution/ช่ือสถานศึกษา ……………………………………………………….................................. 

Address/ท่ีอยูข่องสถานศึกษา ............................................................................................................................... 

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 ? คุณเคยท่องเท่ียวในประเทศ อ่ืน ๆ ใน 5 ปีท่ีแลว้

หรือไม่                 Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

   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…………………………………………………………….. 

Date of Service From ………………………………………..Date of Service To ……………………………... 

Security and Background : Medical and Health Information 

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

ใด ( เช่น วณัโรค) ท่ีเป็นภยัต่อสาธารณชนหรือไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

* Explain / *ถา้ใช่ โปรดระบุโรคท่ีท่านเป็น...................................................................................................... 

   Are you or have you ever been a drug abuser or addict ? ท่านเคยใชห้รือเป็นผูติ้ดยาเสพติดหรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ 

 If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด…………………………………...................... 

 


