
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยวสบายๆ แบบส่วนตวั 4 ท่านเดนิทาง!!! 
มีเจ้าหน้าที่คนไทย พาเที่ยว และบริการท่านตลอดรายการ 

เทีย่วครบ 3 เมือง ซานฟรานซิสโก ลาสเวกสั และ ลอสแองเจลสิ 
เพลนิเพลนิกบัดนิแดนที่ใครๆกใ็ฝ่ฝันจะมาเยือน 

ชมแสงสีและโชว์สุดอลงัการของโรงแรมต่างๆ ย่าน STRIP WALK แห่งเมืองลาสเวกสั 
ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก ชมสะพานโกลเด้นเกท  และ คุกอลัคาทรัส 



รายละเอยีดโปรแกรม 

 
............ พบเจา้หน้าท่ีบริษทัให้การตอ้นรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก (SFO) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(เวลาช้ากว่าประเทศไทย 14 ช่ัวโมง) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาน ฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO 
CITY) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองท่ีถือวา่เป็นเมืองท่ีติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองท่ีโรแมน
ติกเมืองหน่ึงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก จากนั้นน าท่านชม สะพานโกลเด้นเกท 
(GOLDEN GATE BRIDGE) ผลงานวศิวกรรมอนัล ้าเลิศปลายยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดย นายโยเซฟ 
แบร์มานน์สเตร๊าซ์ เป็นหน่ึงในท็อปเท็นของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีทุกท่านมาเมืองน้ีจะตอ้งมาเยอืน หากไม่ไดม้าชม
สะพานน้ีก็เหมือนกบัยงัมาไม่ถึงเมืองซาน ฟรานซิสโก น าท่านชม ถนนลอมบาร์ด (LOMBARD STREET) หรือ 
ท่ีคนไทยนิยมเรียกกนัว่า ถนนล าบาก เป็นถนนท่ีคดเค้ียวท่ีสุดในโลก สร้างข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 เพื่อเช่ือม
ถนน ไฮด์ HYDE กบั ถนนลิเวนเวิร์ท LEAVENWORTH โดยไต่ลงมาตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โคง้หัก
ศอกแบบวนัเวยข์าลง ระหวา่งทางคดเค้ียวน้ีตกแต่งตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงาม และมีบนัไดคนเดิน 2 ขา้งทาง ใกล้
กนัจะเป็นร้านไอศกรีม SWENSEN’S สาขาแรกของโลก ท่านจะไดส้ัมผสัความเก่าแก่ แบบดั้งเดิมตน้ต ารับของ 
SWENSEN’S 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
 จากนั้ นน าท่านชม PALACE OF FINE ARTS THEATRE สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1915 เพื่อใช้จัดนิทรรศการ 

PANAMA-PACIFIC EXPOSITION สร้างข้ึนในสถาปัตยกรรมแบบกรีกโรมัน มีสระน ้ าด้านหน้า เป็นจุดท่ี
สวยงามท่ีสุดจุดหน่ึงในเมือง มกัมีคู่เจา้บ่าวเจ้าสาวมาถ่ายรูปท่ีบริเวณแห่งน้ี นอกจากน้ียงัเป็นฉากส าคัญใน
ภาพยนตร์หลายๆ เร่ือง โดยเฉพาะเร่ือง THE ROCK น าท่านชม SAN FRANCISCO CITY HALL สร้างข้ึนในปี 
1899 ปัจจุบนั เป็น ศาลาว่าการซานฟรานซิสโก เป็นอาคารขนาดใหญ่มีการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม 
CITY HALL จะเปล่ียนสีไปตามเทศกาล 

  
 
 
 
 

วนัแรก (D1) เมืองซานฟรานซิสโก - สะพานแขวนโกลเด้นเกท - ถนนลอมบาร์ด - PALACE OF 
FINE ARTS THEATRE - SAN FRANCISCO CITY HALL 



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

 

 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านสู่ท่าเรือ PIER 39 เพื่อ ล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส (ALCATRAZ 

ISLAND) เกาะท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงันกัโทษอเมริกาในอดีต ผ่านชมสะพานโกลเด้นเกท จากมุมไกล ใกลก้นัจะเป็น
ท่าเรือ ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ FISHERMAN’S WHARF เป็นแหล่งประวติัศาสตร์ริมน ้ าท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองน้ี 
ปัจจุบนันอกจากจะใชเ้ป็นท่ีจอดเรือของชาวประมงแลว้ ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและเป็นแหล่งรวมความบนัเทิง
ช่ือดงัของยา่นเมืองน้ี 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบเคอร์สฟิลด์ (BAKERSFIELD CITY) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 4.30 ชม.) ตั้งอยูท่างตอนใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางตอนเหนือของเมืองลอส แองเจลิส 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ MARRIOTT BAKERSFIELD (เบเคอร์สฟิลด์) หรือระดับเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง (D2) PIER 39 - ล่องอ่าวซานฟรานซิสโก - เกาะอลัคาทรัส - เมืองเบเคอร์สฟิลด์ 



 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (LAS VAGAS CITY) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เป็นสถานท่ีท่ีชาว
อเมริกนัและคนทัว่โลกให้ฉายาวา่ "เมืองแห่งคนบาป" (SIN CITY) ลาสเวกสัเป็นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพราะเมือง
ทั้งเมืองเจริญเติบโตข้ึนมาจากความกา้วหนา้ของกิจการการพนนัเป็นแรงดึงดูดหลกั ให้นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้
มา ต่อมาก็ได้พฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกวา่ท่ีอ่ืนในโลก จะหาไดค้่อนขา้งยากท่ี
จะมีบ่อนการพนนั และโรงแรมมารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาใน บริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงท่ี LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS อีกหน่ึง

แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ในลาสเวกัส ประกอบไปด้วยร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดับ 
ผลิตภณัฑ์เสริมความงาม ของเล่นเด็กซ่ึงล้วนแต่เป็นแบรนด์ดงัระดับโลก เช่น ABERCROMBIE & FITCH , 
DKNY, LACOSTE , TOMMY BAHAMA, TIMBERLAND และอ่ืนๆอีกมากมายท่ีลดราคาถูกกว่าเมืองไทย 
นอกจากน้ีภายใน ยงัประกอบดว้ยร้านอาหารช่ือดงั โรงภาพยนตร์ รวมทั้งศูนยก์ลางความบนัเทิงอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ EXCALIBUR HOTEL (ลาสเวกสั) หรือระดับเทยีบเท่า 

 
 
 

วนัทีส่าม (D3) เมืองลาสเวกสั - LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS 



 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิง TOWN SQUARE CENTER ช้อปป้ิงมอลล์แบบ OPEN-AIR ท่ีน่ีเป็นแหล่ง

พบปะกนัของเด็กวยัรุ่นในลาสเวกสั เพราะมีแบรนด์ให้ช้อปอย่างจุใจทั้ง H&M, SEPHORA, ABERCROMBIE, 
JUICY COUTURE, APPLE, STEVE MADDEN แลว้ยงัมีร้านอาหารและโรงหนงัอีกดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
 จากนั้นน าท่านชม FOUNTAINS OF BELLAGIO น ้าพุขนาดใหญ่ท่ีใชทุ้นสร้างถึง 40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตั้งอยู่

หน้าคาสิโน 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 เล่น
ทุก 15 นาที  จะเป็นน ้าพุระบ าประกอบเพลงสวยงามตระการตาเป็นอยา่งมาก  เช่ือกนัวา่ใครไม่ไดช้มเหมือนมาไม่
ถึงลาสเวกสักนัเลยท่ีเดียว 

 
 (หากลูกค้ามีสถานทีท่ีอ่ยากไปอ่ืนๆสามารถแจ้งเจ้าหน้าทีพ่าไปได้ตามความต้องการลูกค้า เฉพาะในลาสเวกสั) 

หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริม อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน (GRAND CANYON) (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้า) ชม
ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ียิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบนัถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงใน อนุรักษส์ถานของโลกตาม
มติของสหประชาชาติ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ถูกคน้พบเม่ือปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดียวกบัท่ีอเมริกา
ประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดข้ึนโดยอิทธิพลของแม่น ้ าโคโลราโดท่ีไหลผ่านท่ีราบสูง ท าให้เกิดการสึกกร่อน
พงัทลายของหินอนัเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพื้นโลกเร่ิมยกตวัสูงข้ึน อนัเน่ืองมาจากแรงดนัและความร้อน
อนัมหาศาลภายใตพ้ื้นโลก ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวา้งใหญ่ไพศาล การยกตวัของ
แผน่ดินท าให้ทางท่ีล าธารไหลผา่นมีความลาดชนัและน ้ าไหลแรงมากข้ึน พดัเอาทรายและตะกอนไปตามน ้ าเกิด
การกดัเซาะลึกลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลงไปกน้หุบเหวกวา่ 1 ไมล ์(ประมาณ 1,600 เมตร) และ
อาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินท่ีเป็นหิน
ทรายถูกน ้ าและลมกดัเซาะจนเป็นร่องลึก สลบัซบัซอ้น สูง ต ่า นานนบัลา้นปี เหล่าน้ีก่อนให้เกิดความงดงาม และ 
ความน่าอศัจรรย ์ทางธรรมชาติข้ึนท่ีแห่งน้ี (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน อัตราค่าบริการ 1. โดยรถ
โค้ช ราคาท่านละ 6,800 บาท 2. โดยHELICOPTERท่านละ 14,500 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณา
ตรวจสอบอกีคร้ัง) 

วนัทีส่ี่ (D4) TOWN SQUARE - FOUNTAINS OF BELLAGIO หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมแกรนด์
แคนยอน 



 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ EXCALIBUR HOTEL (ลาสเวกสั) หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) หรือแอลเอ (L.A.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

4 ชม.) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้น
เศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแองเจลิส มาจากค า
วา่ โลสองัเคเลส (LOS ÁNGELES) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค ์ซ่ึงช่ือเมืองนั้นมีความหมายวา่ "เมือง
แห่งเทพ" น าท่านเดินทางสู่ 3RD STREET PROMENADE (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) ซ่ึงเป็นถนนคน
เดินท่ีมีร้านคา้ตั้งเรียงรายตลอดทางและมีการแสดงเปิดหมวกต่างๆ อีกทั้งย่านน้ีมีห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ 
ร้านคา้ต่างๆ แทรกตวัอยูม่ากมาย 

  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

หลงัทานอาหารน าท่านชมดา้นหนา้ โรงละครไชนีส เธียเตอร์ (GRAUMAN'S CHINESE THEATRE) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที) โรงภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฮอลลีวูด้ท่ีดา้นหนา้จะเต็มไปดว้ยรอยประทบัมือของ
ดาราช่ือดงัต่างๆมากมาย จากนั้นเดินทางสู่ HOLLYWOOD SIGN (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นป้ายท่ี
มีช่ือเสียง และถือเป็นแลนด์มาร์ค ซ่ึงกลายเป็นสถานท่ีใครๆ มาแอลเอก็ตอ้งมีภาพน้ีเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก น าท่านสู่
หอดูดาว กริฟฟิธพาร์ค (GRIFFITH OBSERVATORY AND PARK) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี ตั้งอยู่
ทางตะวนัออกของซานตา โมนิกา้ และดว้ยพื้นท่ีมากกวา่ 4,000 เอเคอร์ ของภูมิประเทศอนัเขียวขจี อีกทั้งยงัเป็น

วนัทีห้่า (D5) เมืองลอสแองเจลสิ - 3RD STREET PROMENADE - โรงละครไชนีส เธียเตอร์ - 
HOLLYWOOD SIGN - กริฟฟิธพาร์ค 



สวนสาธารณะเทศบาลท่ีใหญ่เป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้กริฟฟิธพาร์ค ได้ช่ือว่าเป็น
สวนสาธารณะท่ีเหมาะส าหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ นัง่ปิกนิก 

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

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าท่านชม EL PUEBLO DE LOS ANGELES เป็นยา่นเก่าแก่ของนครลอสแองเจลิส 

เคยเป็นเมืองท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของสเปน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี ยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีเล่า
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์อนัสวยงามอยูม่ากมาย ท่ีจะพาคุณยอ้นกลบัไปสัมผสัเร่ืองราวในอดีต จากนั้นน าท่าน
ชม J. PAUL GETTY CENTER พิพิธภณัฑ์ศิลปะท่ีมีช่ือเสียง ก่อตั้งโดย เจ พอล เก็ตติ ซ่ึงจุดเด่นของตึกน้ีคือ 
เป็นสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีออกแบบโดยสถาปนิค RICHARD MEIER สร้างอยู่บนพื้นท่ี 750 เอเคอร์ บนเนิน
เขาซานตา โมนิกา้ โดยพิพิธภณัฑ์แห่งเป็นท่ีเก็บศิลปะหลายประเภทเช่น ภาพวาด รูปแกะสลกั ภาพถ่าย ของเก่า
ยคุสมยักรีกและโรมนั คนรักงานศิลปะทั้งหลาย ไม่ควรพลาดดว้ยประการทั้งปวง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่น ถนนฮอลลวีู้ด ทีเ่บเวอร์ร่ีฮิลล์ (BEVERLY HILLS) จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ท่ี 

ถนนโรดิโอไดร์ฟ (RODEO DRIVE) ถนนท่ีรวมแหล่ง ชอ้ปป้ิงหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเทา้ของดาราดงัฮอลลีวูด้ 
ถ่ายรูปสัญลกัษณ์ของดาราท่ีท่านช่ืนชอบ ณ ไชนีส เธียร์เตอร์ โรงภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฮอลลีวูด้ 

วนัทีห่ก (D6) EL PUEBLO DE LOS ANGELES - J. PAUL GETTY CENTER - เบเวอร์ร่ีฮิลล์ - 
ถนนโรดิโอไดร์ฟ หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม ดิสนีย์แลนด์ หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม ยูนิ
เวอร์แซล สตูดิโอ 



  
(หากลูกค้ามีสถานทีท่ีอ่ยากไปอ่ืนๆสามารถแจ้งเจ้าหน้าทีพ่าไปได้ตามความต้องการลูกค้า เฉพาะในลอสแองเจลสิ) 
หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์ (DISNEYLAND) (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้า สามารถสอบถามราคาจากทาง
เจ้าหน้าที)่ อาณาจกัรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ดิสนียแ์ลนด ์ท่านจะไดส้นุกกบัสวนสนุกดิสนีย ์
เต็มวนัอยา่งจุใจและคุม้ค่า ฟรีเคร่ืองเล่นทุกชนิด ท่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยันและสุดสนุกท่ีสุดแห่ง
ใหม่ของโลก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของท่ีระลึกและ
ร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกบั รถไฟไอน ้าโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอนัยิง่ใหญ่ ท่านจะพบกบั
ตวัการ์ตูนขวญั ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก TOMORROW LAND ท่านจะไดส้นุกกบัเคร่ืองเล่นแนวโลกอนาคต
อนัทนัสมยั SPACE MOUNTAIN เคร่ืองเล่นท่ีสนุกสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เคร่ือง เล่น
ท่ีปกป้องจกัรวาลยิงต่อสู้ผูรุ้กรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เคร่ืองเล่นขบัยานอวกาศสุดสนุก FANTASY 
LAND สุดสนุกกบัเมืองเทพนิยายท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตูนท่ี ท่านช่ืนชอบ อาทิ
เช่น สโนวไ์วท์ เจา้หญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกก้ีเมาท์ หมีพลูและเพื่อนๆตวัการ์ตูน อนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทุกคน 
ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันต่ืนเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอันน่า
สนุกสนานผจญภยักบัสัตวป่์าอนัน่าต่ืนเตน้นานาชนิด TARZAN'S TREEHOUSE บา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ท่าน
จะไดพ้บกบั FESTIVEL OF THE LION KING เพลิดเพลิน กบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตวัการ์ตูนใน
เร่ืองไลออ้นคิงคR์AFTS TO TARZANS TREEHOUSE สนุกกบัการล่องแพขา้มสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่าน
จะไดเ้พลิดเพลินกบัเสียงดนตรี แห่งป่าอนัไพเราะพร้อมกบัต่ืนเตน้กบัสายน ้าอนัเยน็ฉ ่า 

 
หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริม โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล (UNIVERSAL STUDIOS) (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้า สามารถ
สอบถามราคาจากทางเจ้าหน้าที่) มีเน้ือท่ีกวา่ 1,000 ไร่ ชมเบ้ืองหลงัการถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีโด่งดงัทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เร่ือง จอวส์ ฉลามยกัษท่ี์ต่ืนเตน้ระทึกใจ ชมฉากแผน่ดินไหวในซานฟราน
ซิโก และอาคารบา้นเรือน ท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างๆ 



 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ HOLIDAY INN BUENA PARK HOTEL (ลอสแองเจลสิ) หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากรับประทานอาหารเชา้น าท่านชม หาดเวนิช (VENICE BEACH) ตั้งอยูท่างชายฝ่ังตะวนัตกของลอส แอง
เจลิส เป็นชายหาดท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยแสงอาทิตยอ์นัสดใส และสามารถทิ้งตวัลงนอนริมชายหาดไดอ้ยา่งสงบสุข 
ชายหาดน้ีเป็นจุดท่ีไดรั้บความนิยมจากเหล่านกัโตค้ล่ืน ความสวยสดงดงามของริมหาดท่ีจะท าให้คุณเดินทอด
อารมณ์ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

 
.......... ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลสิ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
………….หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม………………… 
 

อตัราค่าบริการส าหรับเดนิทาง 4 ท่าน (ราคา/ท่าน) 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้อง

ละ 4 ท่าน  
ราคา/ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ
2ท่าน  

จ่ายเพิม่ท่านละ 

 
พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ท่านละ 

วนันี ้– เมษายน2561 59,900 16,000 32,000 

 
 

วนัทีเ่จ็ด (D7) หาดเวนิช - ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลสิ (LAX) 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
✓ ไกดแ์ละคนขบัรถคนไทย (คนเดียวกนั, 2 IN 1) น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุ และประกนัสุขภาพในการเดินทาง (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ม้ือกลางวนัและม้ือเยน็ 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,920 บาทต่อท่านอตัราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัเรท

เงิน ณ วันทีช่ าระ) และค่าบริการ 1,500 บาทต่อท่าน 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิเจ้าหน้าทีข่ับรถและน าเทีย่ว (คนเดียวกนั 2IN1) มาตรฐานวนัละ 3 USD 
 ค่าเข้าแกรนด์แคนย่อน  
 ค่าเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 
 ค่าเข้าดิสนีย์แลนด์  
 

เง่ือนไขการเดินทาง 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

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

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

• กรณจีองทวัร์ และให้ทางบริษัทท าวซ่ีาให้ หากวซ่ีาไม่ผ่านจะมีค่าบริการ 1,500 บาท 



• กรณจีองทวัร์ และให้ทางบริษัทท าวซ่ีาให้ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง ซ่ึง
ค่าทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัวันเดินทางทีต้่องการท าการจองใหม่ หรือหากต้องการยกเลกิการเดินทาง จะมี
ค่าบริการในการท าวซ่ีา 2,500 บาท 

 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณามัดจ า 25,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเขา้บญัชี 
ธนาคาร     ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นาย โสฬส ศิริวลัลภ 

• เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 
• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
• ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหน้า 30วนัก่อนเดินทางพร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
• หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไขและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
• หลงัจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (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 ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ี
ตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนั
ทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บ
การพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯขอแนะน าใหท่้านยื่นวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการ
ยื่นวซ่ีาแบบกรุ๊ป 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าอเมริกา 
ผูท่ี้ประสงคย์ืน่ค  าร้องขอวซ่ีา ต้องมาสถานฑูตด้วยตัวเอง  เพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์ตามเวลาท่ีสถานทูตนดัหมาย 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประมาณ 5,920 บาท และค่าบริการ 1,500 บาท (ไม่รวมในราคาทวัร์) อตัราค่าธรรมเนียมอาจมกีารเปลีย่นแปลง 
ขึน้อยู่กบัเรทเงนิ ณ วนัทีช่ าระ) 

• หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างส าหรับติดหนา้วีซ่าเป็นอย่างนอ้ย 2 หนา้ หากมี 
หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพ่ือประโยชนใ์นการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูตฯ 

• รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 น้ิว (เป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส) จ านวน3 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (เห็นสัดส่วนใบหนา้เกิน 
50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊กเยบ็กระดาษ หรือเป้ือนน ้ าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้าน
เท่านั้น (ไม่อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์  

• หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรณีเป็นเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปีใชส้ าเนาใบสูติบตัร 

• หลกัฐานการท างาน– หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั ให้ระบุต าแหน่ง, วนัเร่ิมท างาน, อตัราเงินเดือน(เป็น
ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน),กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไม่เกิน 3 เดือน), 
กรณีเป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

• หลกัฐานการเงิน–หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) เอกสารตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั ก่อน
วนันดัสัมภาษณ์, ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน แสดงยอดล่าสุดก่อนยื่นวีซ่า ภายใน 7 วนั (หากเล่มปัจจุบนัไม่ถึง 6 
เดือน ตอ้งถ่ายส าเนาเล่มเก่าดว้ย) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน (น าสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงไปในวัน
สัมภาษณ์ด้วย) 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยู่ภายใตก้ารอุปการะเล้ียงดู เช่น ภรรยาท่ีไม่ไดท้ างานให้แสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของสามี หรือผู ้
เดินทางท่ีมีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทั้งหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

• กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 18ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของบิดา-มารดาดว้ย 

• กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์ส าหรับผูสู้งอายุ 
ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

 
 
 



หมายเหตุ 
1. ก่อนวนัสัมภาษณ์วีซ่า 1 วนั จะมีเจา้หนา้ท่ีแผนกวีซ่าโทรไปนดัเร่ืองเวลา-สถานท่ี เพื่ออธิบายขอ้มูลและรับเอกสารใน

การสัมภาษณ์ 
2. ในวนัสัมภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย (ไม่จ าเป็นต้องมาก่อนเวลา เน่ืองจากสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลา

นัดในเอกสาร) 
3. การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

ข้อมูลส่วนตัว (ส าหรับขอวซ่ีาอเมริกา) 
กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมผีลกบัการขออนุมตัิวีซ่า 

(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) ………………………………………………………………………………. 

 เพราะเหตุอะไร…………………………………………………………………………………………………….          

                     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 / เลขท่ีบตัร
ประชาชน…………………………………………………………….. 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกนัสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถา้
มี…………………………………… 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถา้
มี…………………………………. 

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

            Postal zone/

รหสัไปรษณีย…์…………………………………………………………………………………………….                                                           

         4 . Home Phone Number / โทรศพัท์

บา้น…………………………………………………………………………………… 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท่ี์ท างาน 

………………………………………………………………………………. 

         6. Work Fax Number / โทรสารท่ี

ท างาน…………………………………………………………………………………… 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทมื์อถือ 

………………………………………………………………………… 

         8. Email Address / ท่ีอยูอี่เมล 

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

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั 

…………………………………………………………….. 

         2. Passport Book Number / หมายเลขท่ีปรากฏบนแถบบาร์โคด๊ดา้นหลงัหนงัสือเดินทาง 

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

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือ

เดินทาง……………………………. 



         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 / ท่ี

อยู…่…………………………………………………………………………………………………… 

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 พอ่ 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? /มีใบอนุญาติขบัข่ีของประเทศสหรัฐฯ หรือไม่?  

                  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/ วนัท่ีออกวซ่ีา:…………………………………………………….  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา………………………………………………………………………………… 

- Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพล์ายน้ิวมือท่ีสถานทูต U.S. แลว้หรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 



       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยท าวซ่ีา U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Enter year visa was lost or stolen/ถา้เคย โปรดระบุปีท่ีหาย (ค.ศ.) 
:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลท่ีท า

หาย……………………………………………………………………………….. 

- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วซ่ีาอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอน  หรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถา้เคย โปรดอธิบาย

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………. 

ท่านเคยถูกปฎิเสธวซ่ีาสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้สหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวซ่ีาหรือไม่      

         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 าดบัตน้ท่ีไม่ใช่บิดา
มารดา ( 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 ไดรั้บวซ่ีาสหรัฐชัว่คราว 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/ช่ือบริษทัท่ีเคย
ท างาน………………………………………………………………………………… 

Employer Address /ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีเคย
ท 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 

** 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……………………………………………………….. 

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)? ท่านเป็น
โรคติดต่อใด ( 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 / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุ
รายละเอียด………………………………………………………………………… 


