
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ซานฟรานซิสโก | อทุยานแหง่ชาติโยเซมิตี | ลาสเวกสั| แกรนด์แคนยอ่น | Skywalk | ดิสนีย์แลนด์ปาร์ค | ยนูิเวอร์แซล 
พัก ลาสเวกัส 2 คืน 

 

  

 

 

 

  

 

BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซสิโก – ลาสเวกัส – 

อุทยานแห่งชาตโิยเซมติี - Disneyland  

10 DAYS 7 NIGHTS 
เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562 

เร่ิมต้นเพียง  
85,900.- 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ไต้หวนั – ซาน ฟรานซิสโก 

วนัท่ี 2. ยอดเขาทวินพคี – ทา่เรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ –  ลอ่งเรืออา่วซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท - Union Square 
วนัท่ี 3  อทุยานแหง่ชาติ โยเซมิต ี - เฟรสโน      

วนัท่ี 4. เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั 

วนัท่ี 5. ชมแกรนด์แคนยอ่น – เดินบน Skywalk (รวมคา่เข้าชม) 

วนัท่ี 6. ลาสเวกสั – Ontario Mills – ลอสแอนเจลสิ   

วนัท่ี 7. เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค (รวมคา่เข้าชม) 
วนัท่ี 8. อนาแฮม – Hollywood Boulevard –  โรงถ่ายภาพยนตร์ยนูิเวอร์แซล –  สนามบิน 
วนัท่ี 9. ***เคร่ืองบินบินผา่นเส้นเวลาสากล*** 

วนัท่ี 10.กรุงเทพฯ 
 
 

 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ซาน ฟรานซสิโก 
13.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่ 

คอยอ านวยความสะดวก 

16.25 น. ออกจากประเทศไทย สูไ่ต้หวัน โดยสายการบิน อีวีเอ เที่ยวบินที่ BR 068 

***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 3 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 17.10 น.***  

21.15 น. เดินทางถงึไต้หวนั เพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง 

***คณะออกเดนิทางตัง้แต่วนัที่ 3 พ.ย. 62 เดนิทางถงึเวลา 21.45 น.*** 

23.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ BR 028 

 ***เคร่ืองบินบินผา่นเส้นเวลาสากล*** 

19.50 น.   ถึงสนามบินซาน ฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง)  น าท่านผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 

***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 3 พ.ย. 62 เดินทางถงึเวลา 18.30 น.*** 

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 
ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซาน 
ฟรานซสิโก – Union Square 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสูย่อดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทศัน์ อนังดงามของเมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมน

วาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศนูย์กลางการทอ่งเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนกุ พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ และเป็นท่ีตัง้ของ PIER 

39 จดุที่มีสงิโตทะเลมานอนตากแดดนบัร้อยตวั ให้ทา่นอิสระเลอืกซือ้สนิค้า ของที่ระลกึ จากนัน้น าทา่นล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซสิโก 

ชมความงามของตวัเมือง โดยเรือจะผา่นชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นท่ีคมุขงันกัโทษอเมริกาในอดีต 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน  

 น าท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอนัล า้เลิศปลายยุคปฎิวตัิ
อุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต   จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ Union Square 
แหล่งช้อปปิง้ของคนคลั่งช้อปโดยแท้ หลากหลายด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ร้านขายยีนส์ยี่ห้อลีวายส์ มีซูเปอร์มาร์เก็ต Virgin 
Megastore, Gump, สินค้าแบรนด์เนม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, 
Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เป็นต้น อิสระทา่นเลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาต ิโยเซมติี  - เฟรสโน      
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park)  อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่และธรรมชาติอนัสวยงาม
ตัง้อยูใ่นรัฐแคลฟิอเนีย มีพืน้ท่ี 1,189 ตารางไมล์ หรือ 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพืน้ท่ีจรดทะเลทรายเนวาดา อทุยานแหง่ชาติโยเซมิ
ตีเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวส าคญัแหง่หนึง่ของสหรัฐอเมริกามีนกัทอ่งเที่ยวเฉลีย่ 3 ล้านคนตอ่ปี และได้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1984 โยเซ
มิตีเป็นท่ีรู้จกัในช่ือของหน้าผาหินแกรนิต ยอดเขาโดมคร่ึงซีก (Half dome) น า้ตกขนาดใหญ่หลายน า้ตก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมน า้ตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่งเป็นน า้ตกที่สวยเห็นโดดเด่นแต่ไกล เป็นน า้ตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศ

สหรัฐอเมริกา จากนัน้น าท่านชมเอล แคปปิตอล (El Capitan) ซึ่งเป็นอีกสญัลกัษณ์หนึ่งของอทุยานนี ้เป็นภเูขาหินขนาดใหญ่ ตัง้

ฉากขึน้ไปถึง 900 เมตร) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การ

ธนาคาร มีอาคารสงูไมเ่กิน 20 ชัน้ ท าให้ไมม่ีการบดบงัทิวทศัน์ชนบทของเมือง 

*** กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยังเมือง 

มอนเทอร์เรย์ (Monterey) แทน ***  

เดินทางสูเ่มืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อนัดบั 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศนูย์การธนาคาร มีอาคารสงูไม่เกิน 20 ชัน้ ท าให้ไม่มี

การบดบงัทิวทศัน์ชนบทของเมือง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั WYNDHAM VISALIA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูล่าสเวกสั โดยระหวา่งทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สดุ ให้ทา่นช้อปปิง้สนิค้าราคา

ตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสือ้ผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, 

American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย 
 

จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ จนเข้าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึง่ตัง้อยูใ่นมลรัฐเนวาดา มีฉายาวา่ "เมืองคนบาป" (Sin City) โดย

เป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึน้มาจากกิจการการพนนัเป็นแมเ่หล็กแรงดงึดดูหลกัให้นกัท่องเที่ยวหลัง่ไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสดุหรูหรา

อลงัการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้เต็มที่บนถนน Strip 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั EXCALIBUR หรือเทียบเท่า 

ในยามค ่าคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือพบ
กับการแสดงโชว์หน้าโรงแรมต่างๆ ซึ่ งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น า้พุที่
สวยงามตระการตา 

วันที่ 5 ชมแกรนด์แคนย่อน – เดนิบน Skywalk – ลาสเวกัส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมอุทยานแห่งชาตแิกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) ความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แหง่หนึง่ของโลก ปัจจบุนั ถกู
จัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกา
ประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดขึน้โดยอิทธิพลของแมน่ า้โคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสงู ท าให้เกิดการสกึกร่อนพงัทลายของหินอนัเป็น
เวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพืน้โลกเร่ิมยกตวัสงูขึน้ อนัเนื่องมาจากแรงดนัและความร้อนอนัมหาศาลภายใต้พืน้โลก ท าให้เกิดการ
เปลีย่นรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตวัของแผน่ดินท าให้ทางที่ล าธารไหลผา่นมีความลาดชนัและน า้ไหลแรงมากขึน้ 
พดัเอาทรายและตะกอนไปตามน า้เกิดการกดัเซาะลกึลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลงไปก้นหบุเหวกวา่ 1 ไมล์ ( ประมาณ 
1,600 เมตร ) และอาจลกึวา่สองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชัน้แบบตา่งๆ พืน้ดินที่เป็นหินทรายถกู
น า้และลมกดัเซาะจนเป็นร่องลกึ สลบัซบัซ้อนนานนบัล้านปี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดินบนสกายวอล์ค (Skywalk) ซึง่เป็นกระจกแก้วรูปตวัย ูได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนทา่นได้เดินอยูบ่นอากาศ ซึง่สงูจาก

พืน้แมน่ า้กวา่ 1,200 เมตร จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสูล่าส เวกสั *** กรณีท่านที่ต้องการน่ัง เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมแกรนด์ แคน

ย่อน กรุณาแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 220 ต่อท่าน ***  

หมายเหตุ : ส่วนท่านที่ต้องการอิสระเต็มวัน ไม่ไปชมอุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนย่อนและสกายวอล์ค ลดท่านล่ะ 2 ,800 

บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั EXCALIBUR  หรือเทียบเท่า 



 

 

วันที่ 6 ลาสเวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสูน่ครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือที่ รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สดุอนัดบั 2 ใน
สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหว่างทางผ่านออนตาริโอ มิลล์ ( 
Ontario Mills ) ให้ท่านเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย 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 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย เดินทางสูเ่มอืงอนาแฮม (Anaheim) เมืองแหง่ความสนกุสนานเป็นท่ีตัง้ของดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park ) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั DOUBLE TREE ORANGE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 เที่ยวดสินีย์แลนด์ปาร์ค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสูด่ิสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park ) ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายของราชาการ์ตนู วอล์ทดิสนีย์ โดยเป็นสวน

สนกุแห่งแรกของวอล์ท ดิสนีย์ (The Walt Disney) เปิดเมื่อ 17 กรกฏาคม 2498 อิสระให้ทา่นได้เลน่เคร่ืองเลน่ อาทิ เช่น นัง่รถไฟหวั

จกัรพลงัไอน า้,ADVENTURE LAND, TOMORROW LAND, FANTASYLAND, MICKEY’S TOON TOWN สมัผสักบัชีวิตโจรสลดัแคริ

เบียน ผจญภยับ้านผีสิง ล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตาใน SMALL WORLD, Pirate of the Caribbean, ตื่นเต้นกับ SPACE MOUNTAIN 

ผจญภยักบัอินเดียนา่โจนส์ Indiana Jones ชมโชว์ตา่งๆ เช่น The Lion King หรือเลอืกซือ้ของที่ระลกึตา่งๆ ชมขบวนพาเหรดของเหลา่

การ์ตูน ของ Walt Disney และและท่านจะได้ชมขบวนพาเหรดไฟสดุอลงัการของสวนสนุกและการจุดพลุไฟในช่วงค ่าอันสวยงาม 

ยิ่งใหญ่และตระการตา  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

***หมายเหตุ. ตั๋ วเข้าสวนสนุกเป็นแบบ ONE DAY 1 PARK TICKET ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตั๋ วแบบ ONE DAY 2 PARK 

TICKET กรุณาติดต่อทางทางหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 60 ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : กรณีไม่เข้าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ค ลดท่านล่ะ 2,000 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่าง
น้อย 15 วันก่อนการเดินทาง 

กลางวนั / 
ค ่า 

อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค ่า 

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั DOUBLE TREE ORANGE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 
อนาแฮม – Hollywood Boulevard – โรง ถ่ายภาพยนตร์ยู นิ เ วอ ร์แซล – 
สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
จากนัน้น าท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนนHollywood Boulevard โดยมี
ความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแตง่เป็นรูปดาวห้าแฉก กวา่ 2,000 ดวง โดยจะจารึกช่ือของบคุคลที่มีช่ือเสยีง โดยสว่นใหญ่มาจาก
วงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด ส าหรับผู้ ได้รับคดัเลือกให้จารึกช่ือ อาทิเช่น 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 ชมด้านหน้าโรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์
ที่เก่าแก่ที่สดุของฮอลลีวู้ด ที่ด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทบัมือของดาราช่ือดงัตา่งๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร์ (DolbyTheatre) 
สถานท่ีมอบรางวลัออสการ์ จากนัน้น าทา่น       เข้าชมโรงถ่ายภาพยนต์ยนิูเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนือ้ที่กวา่ 1,000 ไร่ 

กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนั 
บ่าย ให้ทา่นได้อิสระ ชมเบือ้งหลงัเทคนิคและขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์ ที่สร้างขึน้มาเพื่อประกอบฉากอยา่งละเอียดที่ใช้ในการถ่ายท า

จริงของ อาทิเช่น ฉากน า้ทว่มถลม่เมือง, แผน่ดินถลม่ทรุดตวัในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนท่ีตืน้เต้นเร้าใจ หรือสนกุสนานกบั

เคร่ืองเลน่ทนัสมยั อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 หลงัอาหารค ่าน าทา่นเดินทางสู่สนามบินลอส แอนเจลิส 

23.05 น. 
 
 

 

ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ BR 011 
**กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 4-13 ต.ค. 62 และ วันที่  6-15 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 00.50 น. ของวันที่ 9 
ของการเดินทาง เที่ยวบินที่  BR 015 ** 
***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่  6 ธ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 23.05 น. เที่ยวบินที่ BR 028 *** 
 

วันที่ 9 ***เคร่ืองบนิบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
 ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 

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 ไต้หวัน - กรุงเทพฯ   
05.45 น. เดินทางถึงสนามบินไต้หวนั รอเปลีย่นเคร่ือง 

***คณะออกเดินทางวันที่ 3-13 พ.ย. , 24พ.ย. – 04 ธ.ค. 62 เดินทางถงึเวลา 05.40 น.*** 

***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 6 ธ.ค. 62 เดินทางถงึเวลา 05.40 น. *** 
08.25 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ BR 211 

***คณะออกเดินทางวันที่ 3-13 พ.ย. , 24พ.ย. – 04 ธ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. เที่ยวบินที่ BR 201 *** 

***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 6 ธ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 07.35 น. เที่ยวบินที่ BR 211 *** 

11.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ   

***คณะออกเดินทางวันที่ 3-13 พ.ย. , 24พ.ย. – 04 ธ.ค. 62 เดินทางถงึเวลา 12.35 น.*** 

***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 6 ธ.ค. 62 เดินทางถงึเวลา 10.30 น. *** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส – Disneyland  

10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบิน EVA แอร์ไลน์ (BR) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 04-13 ต.ค. 62 86,900.- 86,900.- 86,900.- 62,900.- 15,900.- 

วันที่ 06-15 ต.ค. 62 86,900.- 86,900.- 86,900.- 62,900.- 15,900.- 

วันที่ 03-12 พ.ย. 62 92,900.- 92,900.- 92,900.- 68,900.- 20,900.- 

วันที่ 24 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62  85,900.- 85,900.- 85,900.- 62,900.- 13,900.- 

วันที่ 06-15 ธ.ค. 62 99,900.- 99,900.- 99,900.- 62,900.- 13,900.- 

วันที่ 11-20 ธ.ค. 62 109,900.- 109,900.- 109,900.- 66,900.- 16,900.- 

วันที่ 22-31 ธ.ค. 62 96,900.- 96,900.- 96,900.- 76,900.- 21,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 



 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่วีซา่ประเทศอเมริกา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลลา่สหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 



 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 



 

 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่อเมรกิำ  

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 5 วนัท ำกำร 

กำรยืน่วซีำ่ ทำ่นจะตอ้งมำแสดงตนทีส่ถำนทตู 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทตูตอ้งกำรเพิม่เตมิ 

และ บำงสถำนทูตอำจไมส่ำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 



 

 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ

ไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจาก

สถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 

เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดำของ

ธนำคำรท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถำ่ยส ำเนำ ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลกูคำ้ท ำ

รำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีำ่ และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีำรเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส ำเนำ

สมดุเงนิฝำก***  

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง  ถา่ยส ำเนำสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 

เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้ (พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  



 

 

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่อเมรกิำ 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส ำหรบักำรยืน่วซีำ่

อเมรกิำ กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัควำม

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบกำร

สมัภำษณข์องทำ่น 

**ถำ้ทำ่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทำ่นจะไมส่ำมำรถยืน่เอกสำรเพือ่ขอวซีำ่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกลุภาษาไทย __________________________ 

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

นามสกลุก่อนแต่งงาน นามแฝง หรอืเคยเปลีย่นชื่อ นามสกลุ) 

ช่ือเกา่:_________________________________นามสกลุ

เก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 



 

 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

7. Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 

8. City of Birth / เมอืงหรอืเขตทีเ่กดิ ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรอืจงัหวดัทีเ่กดิ _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่กดิ ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

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

หรอืเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาตอิืน่ คอืประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนงัสอืเดินทางของประเทศที่ได้ระบไุว้หรือไม ่         ใช่              ไม่ 

ถ้ามี ระบหุมายเลขของหนงัสอืเดนิทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขทีบ่ตัรประชาชน __________________________ 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกนัสงัคม ( ในสหรฐัอมรกิา) ถา้ม ี

______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ในสหรฐัอเมรกิา) ถา้ม ี

                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     



 

 

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดห้ากแตกต่างจากทีอ่ยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ีท่  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารทีท่  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยู่อเีมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สือ่สงัคม (ทีท่่านมหีรอืใชอ้ยู่ ใหร้ะบเุป็นชื่อบญัช ีและกรุณาอย่าเปลีย่นชื่อระหวา่งการยืน่วซ่ีา) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 

             Instagram / อนิสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวติเตอร ์ ________________________________________________  

             อื่นๆ โปรดระบ ุ______________________________________________________ 

  

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขทีป่รากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 



 

 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหน่วยงานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง ____________________ 

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

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

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยท าหนงัสอืเดนิทางสูญหาย 

หรอืถกูขโมยหรอืไม ่

        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบเุลขหนงัสอืเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตผุลที่หนงัสอืเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

1. Purpose of trip to U.S./ จดุประสงคข์องท่านในการเดนิทางไปยงัสหรฐัอเมรกิา 
_______________________________________________________________ 

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบวุนัเดนิทางถงึสหรฐัอเมรกิา 

(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาทีต่อ้งการพ านกัในสหรฐัอมรกิา 

__________________ Day(s)/วนั 

4. Address where you will stay in U.S./ ทีอ่ยู่ในสหรฐัทีท่่านต ัง้ใจจะไปพ านกั 

Street Address / ทีอ่ยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 



 

 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหก้บัท่าน? 
_______________________________________________________________ 

*** ถ้ามีผู้อื่นออกคา่ใช้จา่ยให้ หรือบริษัทออกคา่ใช้จา่ยให้ ให้กรอกข้อมลูด้านลา่งตอ่ไปนี  ้

ช่ือบริษัท หรือ ช่ือและนามสกลุของผู้ออกคา่ใช้จ่ายให้ 

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยูข่องผู้ออกคา่ใช้จา่ยให้ หรือบริษัทท่ีออกคา่ใช้จ่าย

ให้ : 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอร์โทรศพัท์มือถือของผู้ออกคา่ใช้จ่ายให้ หรือ บริษัท : 
________________________________________________ 

Relationship to you /ความสมัพนัธ์กบัคณุ เช่น พอ่ แม ่นายจ้าง เป็นต้น  : 
____________________________________ 

Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืไม ่?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปนี ้

Date arrived / วนัท่ีเดินทางถงึอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทา่นอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลาก่ีวนั___________________Day(s)/วนั 

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนญุาตขิบัขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม?่  

                  มี                                ไมม่ี 

Driver’s license number/ใบขบัขี่อนญุาติหมายเลข 
:_______________________________________________ 



 

 

State of Driver’s license/เป็นใบอนญุาตขิบัขี่ของรัฐ 
:________________________________________________ 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยไดร้บัวซ่ีาสหรฐัหรอืไม ่

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวซ่ีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา______________________________________________ 

 - Have you been ten-printed ? /ทา่นเคยพิมพ์ลายนิว้มือที่สถานทตู U.S. แล้วหรือไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทา่นเคยท าวซีา่ U.S. หายหรือถกูขโมยหรือไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Enter year visa was lost or stolen/ถ้าเคย โปรดระบปีุที่หาย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธิบายเหตผุลที่ท าหาย______________________________________ 

 - Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วซ่ีาอเมรกิาของท่านเคยถกูยกเลกิหรอืเพกิถอน
หรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธิบาย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถกูปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรอืถูกเพกิถอนวซ่ีาหรอืไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 



 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของท่านพ านกัอยู่ในสหรฐัใช่หรอืไม ่

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Father’s status/สถานภาพของบดิาที่อยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ  

U.S.Citizen              U.S.Legal permanent resident   

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 

know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกลุมารดาและวนัเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยู่ในสหฐัใช่หรอืไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ :         

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)? ท่านมญีาตลิ  าดบัตน้ที่

ไม่ใช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บตุร พีน่อ้ง ) พ  านกัอยู่ในสหรฐัหรอืไม่ 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

       Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),    

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบคุคลนัน้ ๆ ในสหรฐัอเมรกิา ( เช่น  

               เป็นอเมรกิาซติเิซ่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซ่ีาสหรฐัช ัว่คราว หรอือืน่ๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกลุคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดอืน ปี เกดิ คู่สมรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานทีเ่กดิ _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



 

 

*** ถา้หยา่ กรุณากรอกขอ้มูลตอ่ไปน้ี 

ชื่อ-นามสกลุ อดตีคู่สมรส ____________________________  

เกดิทีจ่งัหวดั__________________________________ 

วนั เดอืน ปี เกดิ อดตีคู่สมรส _________________________________ 

วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หย่าวนัทีเ่ท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตผุลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรอืทีท่  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรอืจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอร์โทรศพัท์ที่ท างาน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เร่ิมท างานตัง้แตเ่มื่อไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________ 

          Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงนิเดอืน ___________________________ 

 



 

 

3. Briefly describe your duties / อธบิายลกัษณะงานพอสงัเขป 
 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

Previous Work / Education / Training  Information 

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

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้นี้ เคยท างานหรอืไม ่? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษัทท่ีเคยท างาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยูข่องบริษัทท่ีเคยท างาน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศพัท์ที่เคยท างาน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหนง่งาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เร่ิมท างานตัง้แตเ่มื่อไร (วนั/เดือน/ปี) 

____________________________________ 

4. Employment Date To / วนัท่ีออกจากงาน (วนั/เดือน/ปี)  ______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Have you attended any educational institutions other than elementary schools ?  

 

 



 

 

ท่านเคยเขา้เรยีนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรอืสูงกว่าหรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

 

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

elementary schools/ถ้าใช่ โปรดกรอกข้อมลูตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัสถาบนัการศกึษาที่ทา่นเคยเข้าเรียน 

Name of Institution/ช่ือสถานศกึษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยูข่องสถานศกึษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรที่ทา่นศกึษาจบมา 
__________________________________________________ 

Date of Attendance From/วนัท่ีเร่ิมการศกึษา(ว/ด/ป) 

___________________________________________ 

Date of Attendance To/วนัท่ีจบการศกึษา (ว/ด/ป) 

______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเทีย่วในประเทศ 

      อืน่ ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรอืไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบปุระเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีที่ผ่าน

มา 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 



 

 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยท าหนา้ทีใ่นทางทหารหรอืไม่ 

            Yes / ใช่(โปรดระบ)ุ                   No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถ้าใช ่โปรดระบรุายละเอียดตอ่ไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 

 

 


