วันที่ 1 กรุงเทพฯ
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อีวีเอ แอร์ ประตู 8
แถว Q พบเจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวก

วันที่ 2

ไต้ หวัน – ซาน ฟรานซิ สโก - ยอดเขาทวินพีค – ท่ าเรื อฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ – ล่ องเรื ออ่ าวซาน ฟราน
ซิสโก – สะพานโกลเด้ นเกท – Union Square

01.45 น. ออกจากประเทศไทย สู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน อีวีเอ เที่ยวบินที่ BR 206
***คณะออกเดินทางวันที่ 19 – 29 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 02.15 น.***
06.35 น. เดินทางถึงไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง

***คณะออกเดินทางวันที่ 19 – 29 มี.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 06.50 น.***
10.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ BR 008
***คณะออกเดินทางวันที่ 19 – 29 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 10.30 น.*** ***เครื่ องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล**
06.30 น. ถึงสนามบินซาน ฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 14 ชัว่ โมง)
นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ***คณะออกเดินทางตั้งแต่ วันที่ 07 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 06.40
น.*** นาท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ท่าเรื อฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า และเป็ นที่ต้ งั ของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือกซื้ อ
สิ นค้า ของที่ระลึก จากนั้นนาท่ านล่ องเรื อชมอ่ าวซานฟรานซิ สโก ชมความงามของตัวเมื อง โดยเรื อจะผ่านชม
เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็ นที่คุมขังนักโทษอเมริ กาในอดีต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านถ่ายรู ปและชมสะพานแขวนโกลเด้ นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ าเลิศปลาย
ยุคปฎิวตั ิอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์ มานน์สเตร๊ าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ Union Square แหล่งช้อปปิ้ งของคนคลัง่ ช้อปโดยแท้ หลากหลายด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ร้านขายยีนส์
ยี่ห้ อ ลี ว ายส์ มี ซู เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต Virgin Megastore, Gump, สิ น ค้าแบรนด์ เนม เช่ น Bulgari, Cartier, Thomas Pink,
Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson แ ล ะ Wilkes Bashford เป็ น ต้ น
อิสระท่านเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ค่า
ที่พกั

เดินทางเข้าสู่ที่พกั HOLIDAY INN AIRPORT หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3

อุทยานแห่ งชาติ โยเซมิตี - เฟรสโน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่และธรรมชาติ
อันสวยงามตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอเนี ย มีพ้ืนที่ 1,189 ตารางไมล์ หรื อ 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่จรดทะเลทราย
เนวาดา อุทยานแห่ งชาติโยเซมิตีเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริ กามีนกั ท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ล้าน
คนต่อปี และได้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1984 โยเซมิตีเป็ นที่รู้จกั ในชื่อของหน้าผาหิ นแกรนิต ยอดเขาโดมครึ่ งซี ก
(Half dome) น้ าตกขนาดใหญ่หลายน้ าตก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่ าย
นาท่านชมน้าตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่งเป็ นน้ าตกที่สวยเห็นโดดเด่นแต่ไกล เป็ นน้ าตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา จากนั้นนาท่านชมเอล แคปปิ ตอล (El Capitan) ซึ่ งเป็ นอีกสัญลักษณ์หนึ่ งของอุทยานนี้ เป็ น
ภูเขาหิ นขนาดใหญ่ ตั้งฉากขึ้นไปถึง 900 เมตร) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อนั ดับ 5
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็ นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสู งไม่เกิน 20 ชั้น ทาให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง
*** กรณีที่ไม่ สามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่ งชาติโยเซมิตีได้ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง
เมือง มอนเทอร์ เรย์ (Monterey) แทน ***
เดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อนั ดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็ นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสู งไม่เกิน 20
ชั้น ทาให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง
เช้ า

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
เดินทางเข้าสู่ที่พกั RADISSON FRESNO หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4

เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุด ให้
ท่ านช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับ ร้ านขายเสื้ อผ้าดัง ๆ อาทิ เช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban,
Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่ าย
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่ งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป"
(Sin City) โดยเป็ นเมื อ งที่ เจริ ญ เติ บ โตขึ้ น มาจากกิ จการการพนั น เป็ นแม่ เหล็ ก แรงดึ ง ดู ด หลัก ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
หลัง่ ไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุ ดหรู หราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเต็มที่บน
ถนน Strip
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ค่า
ที่พกั
เดินทางเข้าสู่ที่พกั EXCALIBUR หรื อเทียบเท่า
ในยามค่าคืนท่ านสามารถท่ องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่ นที่ถนน The Strip หรื อเสี่ ยงโชคในสถานคาสิ โน
หรื อพบกับการแสดงโชว์ หน้ าโรงแรมต่ างๆ ซึ่ งแต่ ละโรงแรม ก็จะแตกต่ างกันออกไป อาทิเช่ น โชว์ ภูเขาไฟระเบิด
โชว์ น้าพุที่สวยงามตระการตา

วันที่ 5

อิสระตามอัธยาศัย หรื อ เลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์ เสริม

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยที่เมืองลาสเวกัส (ไม่มีบริการรถโค้ช) หรื อ ให้ ท่านเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์ เสริม
- อุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนย่ อน (Grand Canyon National Park) + สกายวอล์ ค (Skywalk) + แวะชมเขื่ อนฮู
เวอร์ (Hooverdam) รวมอาหารกลางวัน แพ็คเกจโดยรถโค้ ชขั้นต่า 10 ท่ าน ราคาประมาณ 4,000 บาท ต่ อท่ าน
กรณีที่มีจานวนน้ อยกว่า 10 ท่าน ราคาประมาณท่านละ 4,500 บาท ต่ อท่ าน กรุณาแจ้ งกับเจ้ าหน้ าที่ล่วงหน้ า 10 วัน
ชาระพร้ อมเงินส่ วนที่เหลือ หัวหน้าทัวร์อาจไม่สามารถร่ วมเดินทางด้วยได้ โดยหัวหน้าทัวร์จะต้องดูแลคณะกลุ่ม
ใหญ่ก่อน อุทยานแห่ งชาติแกรนด์แคนย่อนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่ งหนึ่ งของโลก ปั จจุบนั ถูก
จัดให้เป็ นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปี
เดียวกับที่อเมริ กาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิ พลของแม่น้ าโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสู ง ทาให้
เกิดการสึ กกร่ อนพังทลายของหิ นอันเป็ นเวลา 225 ล้านปี มาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่ มยกตัวสู งขึ้น อันเนื่ องมาจาก
แรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พ้นื โลก ทาให้เกิดการเปลี่ยนรู ปและกลายเป็ นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การ
ยกตัวของแผ่นดินทาให้ทางที่ลาธารไหลผ่านมี ความลาดชันและน้ าไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไป
ตามน้ าเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุ บเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600
เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหิ นแกรนิ ตและหิ นชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่
เป็ นหิ นทรายถูกน้ าและลมกัดเซาะจนเป็ นร่ องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี เดินบนสกายวอล์ ค (Skywalk) ซึ่ ง
เป็ นกระจกแก้วรู ปตัวยู ได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศ ซึ่ งสู งจากพื้นแม่น้ ากว่า 1,200
เมตร

ที่พกั

- อิสระช้ อปปิ้ ง ณ ศูนย์ การค้ า เอาท์ เลท ภายในเมือง หรื อ สามารถเลือกเสี่ ยงโชคตามอัธยาศัย
*** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่าเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว***
เดินทางเข้าสู่ที่พกั EXCALIBUR หรื อเทียบเท่า

วันที่ 6

อุทยานแห่ งชาติไบรซ์ แคนยอน – Horseshoe bend – ทะเลสาบพาวเวลล์ – เพจ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) ซึ่ งตั้งอยู่ท างตอนใต้ข องรั ฐยู
ทาห์ (Utah) โดยภูมิประเทศของไบรซ์แคนยอนเป็ นหน้าผาสู ง อยูเ่ หนื อระดับน้ าทะเลถึง 8000-9000 ฟุต ไบรซ์แคน
ยอนเปรี ยบได้กบั สถานที่จดั แสดงแสงสี ธรรมชาติ ด้วยรู ปลักษณ์ และสี ของหิ นที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแสงของ
วัน เอกลักษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหิ นยอดแหลมๆ เรี ยกว่า ฮู ดู (Hoodoos) ที่ ข้ ึนเรี ยงกันเป็ นแนว มีรูปร่ าง
รู ป ทรงแปลกประหลาด จากนั้ น น าท่ านชม Horseshoe bend ซึ่ งเป็ นส่ วนโค้งของแม่ น้ าโคโรลาโด (Colorado
River) ที่มีลกั ษณะคล้ายรู ปเกื อกม้า น้ าเป็ นสี เขียวเข้มเหลื อบน้ าเงิ น ประกอบกับน้ านิ่ งทาให้ทศั นี ยภาพสวยงาม
ความลึกจากหน้าผาถึงก้นแม่น้ า มีความลึกมากกว่า 300 เมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่ าย
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเพจ (Page) อยู่ทางตอนบนของรัฐ Arizona เป็ นเมืองต้นน้ าของ แกรนด์แคน
ยอน เนื่ องจากแม่น้ าโคโลราโดจะไหลผ่านจากเมืองเพจ ลงไปยังแกรนด์แคนยอน เมืองนี้ เต็มไปด้วยสถานที่ท่อง
เที่ยงทางธรรมชาติมากมายและล้วนเกี่ยวกับแม่น้ าทั้งสิ้ น อาทิ เช่น ทะเลสาบเหนื อเขื่อน Glen Canyon ชื่ อว่ า Lake
Powell ที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนปี ละประมาณ 2 ล้านคน หรื อ Horseshoe bend จุดชมโค้งแม่น้ ารู ปเกือกม้าบนหน้า
ผาสู งกว่า 1,000 ฟุ ต หรื อราวๆ 300 เมตร รวมทั้ง Antelope Canyon ภู เขาหิ น ทราย (Sandstone) ที่ มี ริ้วลวดลาย
สวยงาม เกิดจากการมีน้ าหลากกัดเซาะหิ นมานานนับล้านๆปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ค่า
ที่พกั
เดินทางเข้าสู่ที่พกั HYATT PLACE หรื อเทียบเท่า
เช้ า

วันที่ 7

เพจ - Antelope Canyon – แกรนด์ แคนย่อนฝั่ง South rim – เมืองคิงส์ แมน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Antelope Canyon ภูเขาหินทราย (Sandstone) ที่มีริ้วลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน้ าหลากกัด
เซาะหิ นมานานนับล้านๆปี จนทาให้ผนังถ้ าเกิดริ้ วลายคล้ายเกลียวคลื่นเว้าแหว่งตามซอกถ้ า ทาให้เกิดช่องหิ นที่เป็ น
ริ้ วสวยงาม เล่นแสงกระทบกับดวงอาทิ ตย์ที่สาดส่ อง ทาให้แต่ละช่ วงเวลาของวัน ภูเขาหิ นทรายเหล่านี้ มีสีสันที่
ต่างกันออกไป โดยในแต่ละฤดูกาลจะมีสีสีนที่แตกต่างกันออกไปด้วย อันขึ้นอยู่กบั การหักเหของแสงในแต่ละวัน
เช่น ฤดูร้อน สี สันจะเป็ นโทนสี แดง ส้ม และม่วง ฤดูใบไม้ร่วง จะเป็ นโทนสี อ่อน เป็ นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่ านชมอุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนย่ อน (Grand Canyon) ฝั่ง South rim ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่
แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบนั ถูกจัดให้เป็ นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูก
ค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปี เดียวกับที่อเมริ กาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ าโคโลราโดที่ไหล
ผ่านที่ราบสู ง ทาให้เกิดการสึ กกร่ อนพังทลายของหิ นอันเป็ นเวลา 225 ล้านปี มาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่ มยกตัวสู งขึ้น อัน
เนื่ องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พ้ืนโลก ทาให้เกิดการเปลี่ยนรู ปและกลายเป็ นแนวเทือกเขากว้าง
ใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทาให้ทางที่ลาธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ าไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอน
เช้ า

ค่า
ที่พกั

ไปตามน้ าเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุ บเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600
เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหิ นแกรนิ ตและหิ นชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็ น
หิ นทรายถูกน้ าและลมกัดเซาะจนเป็ นร่ องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคิงส์
แมน (Kingman)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ที่พกั SPRINGHILL SUITES หรื อเทียบเท่า

วันที่ 8

ลาสเวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ นครลอส แอนเจลิส (Los Angeles) หรื อที่ร้ ู จักในชื่ อ แอล เอ (L.A.) เป็ นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุด
อันดับ 2 ในสหรัฐอเมริ กา และเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหว่าง
ทางผ่านออนตาริโอ มิลล์ ( Ontario Mills ) ให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph
Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana
Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
เดินทางสู่ เมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนุกสนานเป็ นที่ต้ งั ของดีสนีย์แลนด์ปาร์ ค (Disneyland Park )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ค่า
ที่พกั
เดินทางเข้าสู่ที่พกั HOLIDAY INN BUENA PARK หรื อเทียบเท่า
เช้ า

วันที่ 9
เช้ า

อนาแฮม – Hollywood Boulevard – โรงถ่ ายภาพยนตร์ ยูนิเวอร์ แซล – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นน าท่ านเดิ น เล่ น บนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็ นทางเท้าอยู่ส องข้างทางของถนนHollywood
Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ ตบแต่งเป็ นรู ปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึ กชื่ อของ
บุคคลที่มีชื่อเสี ยง โดยส่ วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็ นเกียรติสูงสุ ด สาหรับผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้จารึ กชื่อ อาทิ
เช่ น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael
Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้ านหน้ า
โรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวูด้ ที่ดา้ นหน้าจะเต็ม
ไปด้วยรอยประทับ มื อ ของดาราชื่ อดัง ต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร์ (DolbyTheatre) สถานที่ ม อบรางวัล ออ
สการ์ จากนั้นนาท่านเข้าชมโรงถ่ ายภาพยนต์ ยูนิเวอร์ แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน
ให้ท่ านได้อิส ระ ชมเบื้ องหลังเทคนิ ค และขั้นตอนของการถ่ ายท าภาพยนตร์ ที่ ส ร้ างขึ้ นมาเพื่ อประกอบฉากอย่าง
บ่ าย
ละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทาจริ งของ อาทิเช่น ฉากน้ าท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุ ดตัวในรถไฟใต้ดินหรื อชมโชว์การ
แสดงพาดโผนที่ต้ืนเต้นเร้าใจ หรื อสนุกสนานกับเครื่ องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC
PARK, TERMINATOR
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ค่า
หลังอาหารค่านาท่านเดินทางสู่ สนามบินลอส แอนเจลิส

วันที่ 10 ***เครื่ องบินบินผ่านเส้ นเวลาสากล***
00.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ BR 015
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 07 พ.ค. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 00.50 น.***
***เครื่ องบินบินผ่านเส้ นเวลาสากล***

วันที่ 11 ไต้ หวัน - กรุงเทพฯ
06.05 น. เดินทางถึงสนามบินไต้หวัน รอเปลี่ยนเครื่ อง
***คณะออกเดินทางวันที่ 18-28 เม.ย. เดินทางถึงเวลา 05.40 น.***
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 07 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 05.45 น. ***
08.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ BR 211
11.10 น. ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส –อุทยานแห่ งชาติโยเซมิตี
– แกรนด์แคนย่อน 11 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบิน EVA แอร์ ไลน์ (BR)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั 2-3
ท่าน ท่านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

วันที่ 19 – 29 มี.ค. 63
วันที่ 18 – 28 เม.ย. 63
วันที่ 7 - 17 พ.ค. 63
วันที่ 6 - 16 มิ.ย. 63

79,900.95,900.83,900.83,900.-

79,900.95,900.83,900.83,900.-

79,900.95,900.83,900.83,900.-

57,240
73,240
61,240
61,240

12,900
16,900
13,900
13,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วันหลังการเดินทาง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจา
แล้วเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนการเดินทาง
3. ส่ งสาเนาหน้าพาสปอร์ ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริ ษทั ขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติ ดต่อเจ้าหน้าที่ ก่ อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อกัน ท่ านและครอบครั วต้องให้การดู แลสมาชิ กภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1 ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษัท
ได้
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสื อเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง, ค่าน้ าหนัก
เกินจากทางสายการบิ นกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้ น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าวีซ่าประเทศอเมริ กา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจานวน 7,600 บาท ชาระพร้ อมเงินมัดจา)
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (33 ดอลล่าสหรัฐ)

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่นั่งบนเครื่ องบิน
1. ทางบริ ษทั ได้สารองที่ นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบิ นแล้ว หากท่านยกเลิ กทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบิ นทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบิ นมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉุกเฉิ นได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ที่
นัง่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริ ษทั ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัด
จาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทาง
บริ ษ ัท ฯ ขอเก็ บ เฉพาะค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง เช่ น ค่ าวี ซ่ า และค่ าบริ ก ารยื่น วี ซ่ า / ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิ น หรื อค่ าตั๋ว
เครื่ องบิน (กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) ค่าส่ วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
กรณี ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพัก ของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ งอาจท าให้ห้องพัก แบบห้องเดี่ ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า
ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอเมริกา
ใช้ เวลาทาการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 5 วันทาการ
การยื่นวีซ่า ท่ านจะต้ องมาแสดงตนที่สถานทูต
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้ าสถานทูตแล้ว ไม่ สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
**ลูกค้ ากรุณาอย่ ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย่ นแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่ อย ๆ**
1. หนังสื อเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่าง
น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสื อเดินทางจะต้องไม่
ชารุ ด (หนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย)
***ในกรณี ที่ ถื อ พาสปอร์ ต สั ญ ชาติ ไ ทย แต่ พ านั ก อยู่ ต่ า งประเทศ, ท างานอยู่ ต่ า งประเทศ หรื อ นั ก เรี ย น
นัก ศึ กษาศึ ก ษาอยู่ต่ างประเทศ กรุ ณ าแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของทางบริ ษัทให้ ทราบทั นที เพราะการยื่ นขอวีซ่ าจะมี
เงื่ อนไข และ ข้ อกาหนดของทางสถานทู ตต้ องการเพิ่มเติม และ บางสถานทู ตอาจไม่ สามารถยื่นขอวีซ่ าใน
ประเทศไทยได้ ข้ อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติด้วย***
2. รู ปถ่ าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว หรื อ 5 x 5 ซม.จานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวม
แว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รู ปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการทางาน
- เจ้ าของกิจการ หนังสื อรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู ้
เดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรื อ สาเนาใบ
ทะเบียนการค้า(พค.0403)
- เป็ นพนักงาน หนังสื อรับรองการทางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง,
เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้อง
ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
- นักเรียนหรื อนักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมี
อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รู ปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนด
ที่ดิน เป็ นตัน
4. หลักฐานการเงิน
4.1 กรณีผ้ ูเดินทาง ออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของ
ผูเ้ ดินทาง ถ่ายสาเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้ าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรื อถอน ก่ อน แล้ว
ค่ อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่ เกิน 15 วันก่ อนวันยื่นวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน
***ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวบัญชี ไม่ ครบทุกเดือน ให้ ใช้ Bank Statement แทนสาเนาสมุดเงินฝาก***
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิ น**

4.2 กรณีเปลีย่ นบัญชีเป็ นเล่ มใหม่ ให้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่)
4.3 กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรื อ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่
ออกค่าใช้จ่ายให้ (พร้อมเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ เช่น สูติบตั ร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส)
5. กรณีเด็กอายุไม่ ถึง 20 ปี ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสื อ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตมารดามา
ด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดา
มาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุยนิ ยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรื อหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ี
อานาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
6. เอกสารส่ วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
7. ท่านไม่ จาเป็ นต้ องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้ อง
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่ นและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิม่ เติม
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าอเมริกาNonimmigrant Visa Application DS-160
DS-160 คือระบบกรอกข้ อมูลสาหรับการยื่นวีซ่าอเมริกา กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบ และตรงกับความเป็ นจริง
เป็ นข้ อมูลที่จะใช้ ประกอบการสั มภาษณ์ ของท่ าน
**ถ้าท่ านกรอกข้ อมูลไม่ ครบถ้ วนทุกข้ อ ท่ านจะไม่สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าได้ **
(โปรดกรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
Personal Information 1
1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนังสื อเดินทาง ________________________________
2. Given names / ชื่อต้น ตรงกับในหนังสื อเดินทาง _______________________________
3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________

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

แต่งงาน นามแฝง หรื อเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล)
ชื่อเก่า:_________________________________นามสกุลเก่า:____________________________________
5. Sex / เพศ
Male /ชาย
Female / หญิง
6. Marital Status / สถานภาพ
Single / โสด
Married / Civil Partner / สมรส
Unmarried Partner / อยูร่ ่ วมกันโดยไม่ได้สมรส
Divorced / Dissolved Partnership / หย่าร้าง
Widowed / Surviving Civil Partner / หม้าย
7. Date of Birth / วันเดือนปี เกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________
8. City of Birth / เมืองหรื อเขตที่เกิด ________________________________________
9. State / Province of Birth / รัฐหรื อจังหวัดที่เกิด _______________________________
10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________
Personal Information 2
1. Nationality / สัญชาติ _______________________________________________
2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สัญชาติอื่นที่ได้รับ หรื อเคยได้รับ
ถ้ามีสัญชาติอื่น คือประเทศ : ________________________
ได้ถือหนังสื อเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรื อไม่ ใช่
ไม่
ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสื อเดินทาง : ________________________
3. National Identification Number / เลขที่บตั รประชาชน __________________________
4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริ กา) ถ้ามี __________________________
5. U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี (ในสหรัฐอเมริ กา) ถ้ามี __________________________
Address and Phone Information
1. Street Address / ที่อยู่ _____________________ __________________________ _______ ___________________________
__________________________________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณี ย ์ :______________
2. Country / ประเทศ_______________________________________________________
3. Is your Mailing Address the same as your Home Address ? /

_______________________________
____________________________________________________
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้หากแตกต่างจากที่อยูใ่ นข้อ 1

4 . Home Phone Number / โทรศัพท์บา้ น_________________________________________
5. Work Phone Number / โทรศัพท์ที่ทางาน ______________________________________

6. Work Fax Number / โทรสารที่ทางาน _________________________________________
7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพท์มือถือ __________________________________
8. Email Address / ที่อยูอ่ ีเมล ________________________________________________
9. Social media / สื่ อสังคม (ที่ท่านมีหรื อใช้อยู่ ให้ระบุเป็ นชื่อบัญชี และกรุ ณาอย่าเปลี่ยนชื่อระหว่างการยืน
่ วีซ่า)
Face Book / เฟซ บุ๊ค ________________________________________________
Instagram / อินสตาแกรม ________________________________________________
Twitter / ทวิตเตอร์ ________________________________________________

อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________
Passport Information
1. Passport Number / หมายเลขหนังสื อเดินทางเล่มปั จจุบน
ั ________________________
2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบาร์ โค๊ดด้านหลังหนังสื อเดินทาง __________
3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรื อหน่วยงานที่ออกหนังสื อเดินทาง _________________
4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนังสื อเดินทาง ____________________
Issuance Date / วันที่ออกหนังสื อเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________
Expiration Date / วันหมดอายุของหนังสื อเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______
5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยทาหนังสื อเดินทางสู ญหาย
หรื อถูกขโมยหรื อไม่
Yes / *เคย
No / ไม่เคย
* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสื อเดินทาง / Passport Number ______________________________
เหตุผลที่หนังสื อเดินทางหาย / Explain ________________________________________
Travel Information
1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงค์ของท่านในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริ กา _____________________
2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวน
ั เดินทางถึงสหรัฐอเมริ กา (DD/MM/YYYY) ______/______/______
3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตอ
้ งการพานักในสหรัฐอมริ กา__________________ Day(s)/วัน
4. Address where you will stay in U.S./ ที่อยูใ่ นสหรัฐที่ท่านตั้งใจจะไปพานัก
Street Address / ที่อยู_่ ______________________________________________
City / เมือง_______________________________________________________
State / รัฐ ________________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณี ย ์ _____________________________________________
5.

ั ท่าน?_____________________________________
Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้กบ
*** ถ้ามีผอู ้ ื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรื อบริ ษทั ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั หรื อ ชื่อและนามสกุลของผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ :_____________________________________________
Address of person / company paying for trip // ที่อยูข่ องผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ หรื อบริ ษท
ั ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ :
______________________________________________________________________________________________________
Telephone number /เบอร์ โทรศัพท์มือถือของผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ หรื อ บริ ษท
ั :_____________________________

ั คุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็ นต้น : _______________________
Relationship to you /ความสัมพันธ์กบ
Previous U.S.Travel Information
1. ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อไม่ ?
*Yes/เคย
No/ไม่เคย
** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้
Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริ กา :_________________________
Length of stay / ระยะเวลาที่ท่านอยูใ่ นประเทศสหรัฐฯ เป็ นเวลากี่วน
ั ___________________Day(s)/วัน
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุ ญาติขบ
ั ขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรื อไม่?
มี
ไม่มี
Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข :_______________________________________________
State of Driver’s license/เป็ นใบอนุญาติขบ
ั ขี่ของรัฐ :________________________________________________
2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยได้รับวีซ่าสหรัฐหรื อไม่
* Yes/เคย
No/ไม่เคย
** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด
Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซ่า:________________________________
Visa Number/หมายเลขวีซ่า______________________________________________
- Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานทูต U.S. แล้วหรื อไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
- Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยทาวีซ่า U.S. หายหรื อถูกขโมยหรื อไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
Enter year visa was lost or stolen/ถ้าเคย โปรดระบุปีที่หาย (ค.ศ.) : ______________
Explain / โปรดอธิ บายเหตุผลที่ทาหาย______________________________________
- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซ่าอเมริ กาของท่านเคยถูกยกเลิกหรื อเพิกถอนหรื อไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
Explain / ถ้าเคย โปรดอธิ บายเหตุผล_________________________________________________________
3. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐ หรื อถูกเพิกถอนวีซ่าหรื อไม่
Yes / เคย
No / ไม่เคย
ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด______________________________________________________________

Family Information : Relatives
1.

Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปี เกิด
Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________
Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________
Date of Birth / วันเดือนปี เกิด _______________________________________
Is your father in the U.S.? บิดาของท่านพานักอยูใ่ นสหรัฐใช่หรื อไม่
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

่ ี่ประเทศสหรัฐฯ
Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยูท
U.S.Citizen
U.
S.Legal permanent resident
Nonimmigrant
Other/ I don’t know___________________________
Mother’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปี เกิด
Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________
Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________
Date of Birth / วันเดือนปี เกิด _______________________________________
Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพานักอยูใ่ นสหัฐใช่หรื อไม่
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

่ ี่ประเทศสหรัฐฯ :
Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยูท
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)? ท่านมีญาติลาดับต้นที่ไม่ใช่บิดามารดา ( ได้แก่

คู่หมั้น คู่สมรส บุตร พี่นอ้ ง ) พานักอยูใ่ นสหรัฐหรื อไม่
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด
Surname / นามสกุล _____________________________________________
Given Names / ชื่อ _____________________________________________
Relationship to you / ความเกี่ยวข้องกับท่าน ____________________________
Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR), Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะ

ของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริ กา ( เช่น เป็ นอเมริ กาซิติเซ่น ได้รับใบเขียว ได้รับวีซ่าสหรัฐชัว่ คราว หรื ออื่นๆ )
___________________________________________________________

3.

Do you have any other relatives in the United States

Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด ________________________________

Spouse Information
1.

Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________

2.

่ มรส _________________________________
Spouse’s Given Names / ชื่อคูส

เกิด คู่สมรส __________________________
4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________
5. Spouse’s Place of Birth / สถานที่เกิด _________________________________
่ ู่สมรส _____________________________________
6. Spouse’s Address / ที่อยูค
*** ถ้ าหย่า กรุณากรอกข้ อมูลต่ อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล อดีตคู่สมรส ____________________________
เกิดที่จงั หวัด__________________________________
วัน เดือน ปี เกิด อดีตคู่สมรส _________________________________
วันที่จดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________
หย่าวันที่เท่าไร (ว/ด/ป)_________________________
หย่ากันเพราะเหตุผลอะไร _________________________________
Present Work/ Education/ Training / Information
1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรื อที่ทางาน ____________________
Street Address / ที่อยู่ _____________________________________________
City / เมือง _____________________________________________________
State / รัฐหรื อจังหวัด ________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณี ย ์ _____________________________________________
Country / ประเทศ _________________________________________________
Telephone/เบอร์ โทรศัพท์ที่ทางาน _____________________________________________
Employment Date From/เริ่ มทางานตั้งแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี ) ____________________________
Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน ___________________________
3. Briefly describe your duties / อธิ บายลักษณะงานพอสังเขป__________________________________
3.

Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ปี

Previous Work / Education / Training Information

Provide your employment information for the last five years, if applicable.
1.

Were you previously employed? ก่อนหน้านี้เคยทางานหรื อไม่ ?
Yes / ใช่
Employer / Employment information

No / ไม่ใช่

Employer Name/ชื่อบริ ษท
ั ที่เคยทางาน _________________________________________________
Employer Address /ที่อยูข่ องบริ ษท
ั ที่เคยทางาน_________________________________________________
Telephone/เบอร์ โทรศัพท์ที่เคยทางาน ______________________________________________________
2. Job Title/ตาแหน่งงาน _____________________________________________________________
3. Employment Date From/เริ่ มทางานตั้งแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี ) ____________________________________
4. Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ปี ) ______________________________________
5. Briefly describe your duties / อธิ บายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________
6.

Have you attended any educational institutions other than elementary schools ?
ท่ านเคยเข้ าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรื อสู งกว่าหรื อไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including elementary schools/

ถ้าใช่ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ท่านเคยเข้าเรี ยน
Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________
Address/ที่อยูข่ องสถานศึกษา _____________________________________________________
Course of Study/หลักสู ตรที่ท่านศึกษาจบมา __________________________________________________
Date of Attendance From/วันที่เริ่ มการศึกษา(ว/ด/ป) ___________________________________________
Date of Attendance To/วันที่จบการศึกษา (ว/ด/ป) ______________________________________________
Additional Work / Education / Training Information
1. Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเที่ยวในประเทศอื่น ๆ ใน 5 ปี ที่แล้วหรื อไม่

Yes /* ใช่

No / ไม่ใช่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปี ที่ผา่ นมา
_____________________________________________________________________________________________________
2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทาหน้าที่ในทางทหารหรื อไม่
Yes / ใช่(โปรดระบุ)

No / ไม่ใช่
If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้
Name of Country/ประเทศ ____________________________________________
Branch of Service/หน่วยงาน , สังกัด ____________________________________________
Rank / Position /ยศ/ตาแหน่ง______________________________________________
Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________

