
 
 
 
 
 
 
 

    
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ แอร์ ประตู 8 

แถว Q พบเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 
ไต้หวัน – ซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ –  ล่องเรืออ่าวซาน ฟราน
ซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท – Union Square 

01.45 น. ออกจากประเทศไทย สู่ไต้หวัน โดยสายการบิน อวีีเอ เท่ียวบินท่ี BR 206 
***คณะออกเดินทางวันที่ 19 – 29 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 02.15 น.***  

06.35 น. เดินทางถึงไตห้วนั เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 



***คณะออกเดินทางวันที่ 19 – 29 มี.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 06.50 น.*** 
10.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก เท่ียวบินท่ี BR 008 

***คณะออกเดินทางวันที่ 19 – 29 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 10.30 น.*** ***เคร่ืองบินบินผา่นเส้นเวลาสากล** 

06.30 น.   ถึงสนามบินซาน ฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 14 ชัว่โมง) 
น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  ***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันท่ี 07 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 06.40 
น.*** น าท่านสู่ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อใหท้่านไดช้มทิวทศัน์ อนังดงามของเมือง จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหาร สวนสนุก 
พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า และเป็นท่ีตั้งของ PIER 39 จุดท่ีมีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตวั ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือ
สินค้า ของท่ีระลึก จากนั้นน าท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชม
เกาะอลัคาทรัส (Alcatraz) เกาะท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงันกัโทษอเมริกาในอดีต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน  
 น าท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อนัโด่งดงั ผลงานวิศวกรรมอนัล ้าเลิศปลาย

ยุคปฎิวติัอุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ท่ีมีความยาวถึง 4,200 ฟุต   จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ Union Square แหล่งชอ้ปป้ิงของคนคลัง่ช้อปโดยแท ้หลากหลายดว้ยร้านคา้มากมาย เช่น ร้านขายยีนส์
ยี่ห้อลีวายส์ มีซูเปอร์มาร์เก็ต Virgin Megastore, Gump, สินค้าแบรนด์เนม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, 
Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson แล ะ  Wilkes Bashford เป็ น ต้ น 
อิสระท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร อาหารไทย 

ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี  - เฟรสโน      

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park)  อุทยานแห่งชาติท่ีมีขนาดใหญ่และธรรมชาติ

อนัสวยงามตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอเนีย มีพื้นท่ี 1,189 ตารางไมล ์หรือ 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นท่ีจรดทะเลทราย
เนวาดา อุทยานแห่งชาติโยเซมิตีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัแห่งหน่ึงของสหรัฐอเมริกามีนกัท่องเท่ียวเฉล่ีย 3 ลา้น
คนต่อปี และไดเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1984 โยเซมิตีเป็นท่ีรู้จกัในช่ือของหนา้ผาหินแกรนิต ยอดเขาโดมคร่ึงซีก 
(Half dome) น ้าตกขนาดใหญ่หลายน ้าตก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมน ้าตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีสวยเห็นโดดเด่นแต่ไกล เป็นน ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นน าท่านชมเอล แคปปิตอล (El Capitan) ซ่ึงเป็นอีกสัญลกัษณ์หน่ึงของอุทยานน้ี เป็น
ภูเขาหินขนาดใหญ่ ตั้งฉากขึ้นไปถึง 900 เมตร) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อนัดบั 5 
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนยก์ารธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ท าใหไ้ม่มีการบดบงัทิวทศัน์ชนบทของเมือง 
*** กรณีท่ีไม่สามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง
เมือง มอนเทอร์เรย์ (Monterey) แทน ***  
เดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อนัดบั 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนยก์ารธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 
ชั้น ท าใหไ้ม่มีการบดบงัทิวทศัน์ชนบทของเมือง  



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั RADISSON FRESNO หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ท่ีใหญ่ท่ีสุด ให้

ท่านช้อปป้ิงสินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเส้ือผา้ดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray Ban, 

Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ จนเขา้สู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซ่ึงตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" 
(Sin City) โดยเป็นเมืองท่ีเจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเท่ียว
หลัง่ไหลเขา้มา เมืองท่ีมีโรงแรมสุดหรูหราอลงัการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงเต็มท่ีบน
ถนน Strip 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั EXCALIBUR หรือเทียบเท่า 

ในยามค ่าคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นท่ีถนน The Strip หรือเส่ียงโชคในสถานคาสิโน 
หรือพบกับการแสดงโชว์หน้าโรงแรมต่างๆ ซ่ึงแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิด 
โชว์น ้าพุท่ีสวยงามตระการตา 

วันที่ 5 อสิระตามอธัยาศัย หรือ เลือกซ้ือแพค็เกจทัวร์เสริม 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 อสิระตามอธัยาศัยท่ีเมืองลาสเวกสั (ไม่มีบริการรถโค้ช)  หรือ ให้ท่านเลือกซ้ือแพค็เกจทัวร์เสริม 

- อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon National Park) + สกายวอล์ค (Skywalk) + แวะชมเข่ือนฮู
เวอร์ (Hooverdam) รวมอาหารกลางวัน  แพ็คเกจโดยรถโค้ชขั้นต ่า 10 ท่าน  ราคาประมาณ 4 ,000 บาท ต่อท่าน 
กรณีท่ีมีจ านวนน้อยกว่า 10 ท่าน ราคาประมาณท่านละ 4,500 บาท ต่อท่าน กรุณาแจ้งกบัเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้า 10 วัน 
ช าระพร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ หัวหนา้ทวัร์อาจไม่สามารถร่วมเดินทางดว้ยได ้โดยหัวหน้าทวัร์จะตอ้งดูแลคณะกลุ่ม
ใหญ่ก่อน  อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อนความมหัศจรรยท์างธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบนั ถูก
จดัให้เป็นหน่ึงในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกคน้พบเม่ือปี ค.ศ.1776 ปี
เดียวกบัท่ีอเมริกาประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น ้ าโคโลราโดท่ีไหลผ่านท่ีราบสูง ท าให้
เกิดการสึกกร่อนพงัทลายของหินอนัเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพื้นโลกเร่ิมยกตวัสูงขึ้น อนัเน่ืองมาจาก
แรงดนัและความร้อนอนัมหาศาลภายใตพ้ื้นโลก ท าใหเ้กิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวา้งใหญ่ การ
ยกตวัของแผ่นดินท าให้ทางท่ีล าธารไหลผ่านมีความลาดชนัและน ้ าไหลแรงมากขึ้น พดัเอาทรายและตะกอนไป
ตามน ้าเกิดการกดัเซาะลึกลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลงไปกน้หุบเหวกวา่ 1 ไมล ์( ประมาณ 1,600 
เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินท่ี
เป็นหินทรายถูกน ้ าและลมกดัเซาะจนเป็นร่องลึก สลบัซับซ้อนนานนบัลา้นปี  เดินบนสกายวอล์ค (Skywalk) ซ่ึง
เป็นกระจกแกว้รูปตวัยู ไดย้ื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านไดเ้ดินอยู่บนอากาศ ซ่ึงสูงจากพื้นแม่น ้ ากว่า 1,200 
เมตร 



- อสิระช้อปป้ิง ณ ศูนย์การค้า เอาท์เลท ภายในเมือง หรือ สามารถเลือกเส่ียงโชคตามอธัยาศยั 
 *** อสิระอาหารกลางวัน และ อาหารค ่าเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว*** 

ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั EXCALIBUR หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 6 อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน – Horseshoe bend – ทะเลสาบพาวเวลล์ – เพจ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park) ซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนใตข้องรัฐยู

ทาห์ (Utah) โดยภูมิประเทศของไบรซ์แคนยอนเป็นหนา้ผาสูง อยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลถึง 8000-9000 ฟุต ไบรซ์แคน
ยอนเปรียบไดก้บัสถานท่ีจดัแสดงแสงสีธรรมชาติ ดว้ยรูปลกัษณ์และสีของหินท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแสงของ
วนั เอกลกัษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลมๆ เรียกว่า ฮูดู (Hoodoos) ท่ีขึ้นเรียงกนัเป็นแนว มีรูปร่าง
รูปทรงแปลกประหลาด  จากนั้ นน าท่านชม Horseshoe bend ซ่ึงเป็นส่วนโค้งของแม่น ้าโคโรลาโด (Colorado 
River) ท่ีมีลกัษณะคลา้ยรูปเกือกมา้ น ้ าเป็นสีเขียวเขม้เหลือบน ้ าเงิน ประกอบกับน ้ าน่ิงท าให้ทศันียภาพสวยงาม 
ความลึกจากหนา้ผาถึงกน้แม่น ้า มีความลึกมากกวา่ 300 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเพจ (Page) อยู่ทางตอนบนของรัฐ Arizona เป็นเมืองตน้น ้ าของ แกรนด์แคน

ยอน เน่ืองจากแม่น ้ าโคโลราโดจะไหลผ่านจากเมืองเพจ ลงไปยงัแกรนด์แคนยอน เมืองน้ีเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่อง
เท่ียงทางธรรมชาติมากมายและลว้นเก่ียวกบัแม่น ้ าทั้งส้ิน อาทิ เช่น ทะเลสาบเหนือเข่ือน Glen Canyon ช่ือว่า Lake 
Powell ท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนปีละประมาณ 2 ลา้นคน หรือ Horseshoe bend จุดชมโคง้แม่น ้ ารูปเกือกมา้บนหน้า
ผาสูงกว่า 1,000 ฟุต หรือราวๆ 300 เมตร รวมทั้ ง Antelope Canyon ภูเขาหินทราย (Sandstone) ท่ีมีร้ิวลวดลาย
สวยงาม เกิดจากการมีน ้าหลากกดัเซาะหินมานานนบัลา้นๆปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HYATT PLACE  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 7 เพจ - Antelope Canyon – แกรนด์แคนย่อนฝ่ัง South rim – เมืองคิงส์แมน 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ Antelope Canyon ภูเขาหินทราย (Sandstone) ท่ีมีร้ิวลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน ้ าหลากกดั

เซาะหินมานานนบัลา้นๆปี จนท าให้ผนงัถ ้าเกิดร้ิวลายคลา้ยเกลียวคล่ืนเวา้แหวง่ตามซอกถ ้า ท าให้เกิดช่องหินท่ีเป็น
ร้ิวสวยงาม เล่นแสงกระทบกับดวงอาทิตยท่ี์สาดส่อง ท าให้แต่ละช่วงเวลาของวนั ภูเขาหินทรายเหล่าน้ีมีสีสันท่ี
ต่างกนัออกไป โดยในแต่ละฤดูกาลจะมีสีสีนท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย อนัขึ้นอยู่กบัการหักเหของแสงในแต่ละวนั 
เช่น ฤดูร้อน สีสันจะเป็นโทนสีแดง ส้ม และม่วง ฤดูใบไมร่้วง จะเป็นโทนสีอ่อน เป็นตน้   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
 น าท่านชมอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) ฝ่ัง South rim ความมหัศจรรยท์างธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่

แห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบนั ถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงในอนุรักษส์ถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนดแ์คนยอ่นถูก
คน้พบเม่ือปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกบัท่ีอเมริกาประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น ้ าโคโลราโดท่ีไหล
ผา่นท่ีราบสูง ท าให้เกิดการสึกกร่อนพงัทลายของหินอนัเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพื้นโลกเร่ิมยกตวัสูงขึ้น อนั
เน่ืองมาจากแรงดนัและความร้อนอนัมหาศาลภายใตพ้ื้นโลก ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวา้ง
ใหญ่ การยกตวัของแผ่นดินท าใหท้างท่ีล าธารไหลผา่นมีความลาดชนัและน ้ าไหลแรงมากขึ้น พดัเอาทรายและตะกอน



ไปตามน ้ าเกิดการกดัเซาะลึกลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลงไปกน้หุบเหวกวา่ 1 ไมล ์( ประมาณ 1,600 
เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินท่ีเป็น
หินทรายถูกน ้ าและลมกดัเซาะจนเป็นร่องลึก สลบัซับซ้อนนานนับลา้นปี จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองคิงส์
แมน (Kingman) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั SPRINGHILL SUITES หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 8 ลาสเวกสั – Ontario Mills – อนาแฮม 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือท่ีรู้จักในช่ือ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุด

อนัดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง โดยระหว่าง
ทางผา่นออนตาริโอ มิลล์ ( Ontario Mills ) ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 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 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย เดินทางสู่เมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนุกสนานเป็นท่ีตั้งของดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park ) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 9 อนาแฮม – Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนนHollywood 
Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ท่ีตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2 ,000 ดวง โดยจะจารึกช่ือของ
บุคคลท่ีมีช่ือเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบนัเทิง ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด ส าหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือกให้จารึกช่ือ 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 ชมด้านหน้า
โรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฮอลลีวูด้ ท่ีดา้นหนา้จะเต็ม
ไปด้วยรอยประทับมือของดาราช่ือดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร์ (DolbyTheatre) สถานท่ีมอบรางวลัออ
สการ์ จากนั้นน าท่านเขา้ชมโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเน้ือท่ีกวา่ 1,000 ไร่ 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวนั 
บ่าย ให้ท่านได้อิสระ ชมเบ้ืองหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์ ท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่าง

ละเอียดท่ีใชใ้นการถ่ายท าจริงของ อาทิเช่น ฉากน ้าท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตวัในรถไฟใตดิ้นหรือชมโชวก์าร
แสดงพาดโผนท่ีต้ืนเตน้เร้าใจ หรือสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นทนัสมยั อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC 
PARK, TERMINATOR  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 หลงัอาหารค ่าน าท่านเดินทางสู่สนามบินลอส แอนเจลสิ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


วันที่ 10 ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
00.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ดว้ยเท่ียวบินท่ี BR 015 

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันท่ี 07 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 00.50 น.*** 

 ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 

วันที่ 11 ไต้หวัน - กรุงเทพฯ   
06.05 น. เดินทางถึงสนามบินไตห้วนั รอเปล่ียนเคร่ือง 

***คณะออกเดินทางวันที่ 18-28 เม.ย. เดินทางถึงเวลา 05.40 น.*** 
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันท่ี  07 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 05.45 น. *** 

08.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเท่ียวบินท่ี BR 211 

11.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ   
 

BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวนัตก ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกสั –อุทยานแห่งชาติโยเซมติี  
– แกรนด์แคนย่อน   11 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบิน EVA แอร์ไลน์ (BR) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 
ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วันที่ 19 – 29 มี.ค. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 57,240 12,900 

วันที่ 18 – 28 เม.ย. 63 95,900.- 95,900.- 95,900.- 73,240 16,900 

วันที ่7 - 17 พ.ค. 63 83,900.- 83,900.- 83,900.- 61,240 13,900 

วันที่ 6 - 16 มิ.ย. 63 83,900.- 83,900.- 83,900.- 61,240 13,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัการเดินทาง โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ า

แลว้เท่านั้น 
2. ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วนัก่อนการเดินทาง 
3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 
5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
 
 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เติมกบัทางบริษัท

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] 
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าวีซ่าประเทศอเมริกา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงินมัดจ า) 
6. ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (33 ดอลล่าสหรัฐ) 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษทัได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 



3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ี
นัง่ Long leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ี บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

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

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า 

ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการขอวีซ่าอเมริกา  
ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันย่ืนประมาณ 5 วันท าการ 

การย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องมาแสดงตนท่ีสถานทูต 
ในระหว่างย่ืนวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกบัการย่ืนขอวีซ่าในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่ง
นอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่
ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  
***ในกรณีท่ีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมี
เง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าใน
ประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

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

3. หลกัฐานการท างาน   
- เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู ้

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

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

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

- กจิการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนด
ท่ีดิน เป็นตนั 

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

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



4.2  กรณีเปลีย่นบัญชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบญัชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่) 
4.3  กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนของบุคคลท่ี
ออกค่าใชจ่้ายให ้(พร้อมเอกสารพิสูจน์ความสัมพนัธ์ เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือ

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามา
ดว้ย 

- 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 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 
ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

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 นามสกุลก่อน
แต่งงาน 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                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 
7. Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 

8. City of Birth / เมืองหรือเขตท่ีเกิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รัฐหรือจงัหวดัท่ีเกิด _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศท่ีเกิด ________________________________________ 

Personal Information 2 
1. Nationality / สัญชาติ _______________________________________________ 

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

ถา้มีสัญชาติอ่ืน คือประเทศ : ________________________ 

ไดถื้อหนงัสือเดินทางของประเทศท่ีไดร้ะบุไวห้รือไม่          ใช่              ไม ่

ถา้มี ระบุหมายเลขของหนงัสือเดินทาง : ________________________ 
3. National Identification Number / เลขท่ีบตัรประชาชน __________________________ 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกนัสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถา้มี __________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถา้มี __________________________                  
Address and Phone Information 
        1. Street Address / ท่ีอยู ่_____________________ __________________________ _______ ___________________________

 __________________________________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากท่ีอยูใ่นขอ้ 1      _______________________________ 
      ____________________________________________________      
         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท่ี์ท างาน ______________________________________ 



         6. Work Fax Number / โทรสารท่ีท างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทมื์อถือ __________________________________ 

         8. Email Address / ท่ีอยูอี่เมล ________________________________________________ 

         9. Social media / ส่ือสังคม (ท่ีท่านมีหรือใชอ้ยู ่ใหร้ะบุเป็นช่ือบญัชี และกรุณาอย่าเปล่ียนช่ือระหวา่งการยืน่วีซ่า) 
             Face Book / เฟซ บุ๊ค  ________________________________________________ 

             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวิตเตอร์  ________________________________________________  

             อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________ 

Passport Information 
         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขท่ีปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดดา้นหลงัหนงัสือเดินทาง  __________                                                                                                                        
         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือเดินทาง _________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานท่ีออกหนงัสือเดินทาง ____________________ 

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

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

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยท าหนงัสือเดินทางสูญหาย 
หรือถูกขโมยหรือไม่ 
        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถา้เคยหาย โปรดระบุเลขหนงัสือเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลท่ีหนงัสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

Travel Information 
1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงคข์องท่านในการเดินทางไปยงัสหรัฐอเมริกา _____________________ 

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

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาท่ีตอ้งการพ านกัในสหรัฐอมริกา__________________ Day(s)/วนั 
4. Address where you will stay in U.S./ ท่ีอยูใ่นสหรัฐท่ีท่านตั้งใจจะไปพ านกั 

Street Address / ท่ีอยู_่______________________________________________ 

City / เมือง_______________________________________________________ 

State / รัฐ ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหก้บัท่าน?_____________________________________ 
*** ถา้มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้หรือบริษทัออกค่าใชจ่้ายให ้ใหก้รอกขอ้มูลดา้นล่างต่อไปน้ี 



ช่ือบริษทั หรือ ช่ือและนามสกุลของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้:_____________________________________________ 

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

Telephone number /เบอร์โทรศพัทมื์อถือของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้หรือ บริษทั :_____________________________ 

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

Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ ?       
            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** 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/ 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 ? /วีซ่าอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถา้เคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้สหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซ่าหรือไม่      
         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด______________________________________________________________ 



Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

Given Names / ช่ือบิดา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บิดาของท่านพ านกัอยูใ่นสหรัฐใช่หรือไม ่

            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 านกัอยูใ่นสหฐัใช่หรือไม ่

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาท่ีอยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ :         

U.S.Citizen                  U.S.Legal permanent resident   
Nonimmigrant            Other/ I don’t know___________________________ 
 

2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / fiancée, spouse 

(husband/wift), chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมีญาติล าดบัตน้ท่ีไม่ใช่บิดามารดา ( ไดแ้ก่ 
คู่หมั้น คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ) พ  านกัอยูใ่นสหรัฐหรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ช่ือ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเก่ียวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

       Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะ

 ของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น เป็นอเมริกาซิติเซ่น ไดรั้บใบเขียว ไดรั้บวีซ่าสหรัฐชัว่คราว หรืออ่ืนๆ ) 
  ___________________________________________________________ 
 
 

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



            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด    ________________________________ 

Spouse Information 
1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 
2. Spouse’s Given Names / ช่ือคูส่มรส _________________________________ 
3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดือน ปี เกิด คู่สมรส __________________________ 
4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________ 
5. Spouse’s Place of Birth / สถานท่ีเกิด _________________________________ 
6. Spouse’s Address / ท่ีอยูคู่่สมรส _____________________________________ 

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

วนัท่ีจดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 
หยา่วนัท่ีเท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 
หยา่กนัเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 
Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 
2. Present Employer or School Name / ช่ือสถานศึกษาหรือท่ีท างาน ____________________ 

       Street Address / ท่ีอยู ่_____________________________________________ 

       City / เมือง _____________________________________________________ 
       State / รัฐหรือจงัหวดั ________________________________________________ 
       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 
          Telephone/เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน _____________________________________________ 
          Employment Date From/เร่ิมท างานตั้งแต่เม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________ 

          Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน ___________________________ 
3. Briefly describe your duties / 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 ?  
ท่านเคยเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ? 

            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 _____________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสูตรท่ีท่านศึกษาจบมา __________________________________________________ 

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

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

Additional Work / Education / Training Information 
  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเท่ียวในประเทศอ่ืน ๆ ใน 5 ปีท่ีแลว้หรือไม่ 

            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_______________________________________ 


