
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพค็เกจอเมริกาตะวันตก เพยีง 2 ท่าน ก็เดินทางได้ 

สามารถเดินทางได้ทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร, วันพธุ และวันหยุดเทศกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทียว 2 เมืองสําคัญของอเมริกาฝังตะวันตก ลอสแองเจลิส และลาสเวกัส 

ตะลุย 2 สวนสนุก สุดเหวียงทีสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ และ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

สัมผสัดินแดนหุบผาแห่งรัฐแอริโซนา และได้ชือว่าเป็น 1 ใน 10 

สิงมหัศจรรย์ของโลก “แกรนด์ แคนยอน (GRAND CANYON)” 



 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ- ลอสแอนเจลิส 

วนัทีสอง ดิสนีย์แลนด์ 

เดินทางโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ 

 

 

รายละเอยีดโปรแกรม 

  

 

08.30น. เช็คอนิบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน

ไชน่าแอร์ไลน์ 

11.15 น. ออกเดินทางสู่ลอสแองเจลสิ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI 834 

15.55 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวนั เพอืแวะเปลยีนเครือง 

17.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ลอสแองเจลสิโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI 6 

 

.................................... บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล .................................... 
 

14.10 น. เดินทางถึง มหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) ประเทศสหรัฐอเมริกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 14

ชวัโมง) นาํท่านผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากร 

จากนันนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองลอสแองเจลิสหรือแอลเอ (L.A.)ซึงเป็นเมืองใหญ่ทีมีประชากรมากทีสุด

อนัดบั 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึงในศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง ลอสแองเจลิ

สตงัอยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชือเมืองลอสแองเจลิส มาจากคาํว่า โลสองัเคเลส (LOS ÁNGELES) ในภาษาสเปน 

หมายถึง เทวดาหลายองค ์ซึงชือเมืองนนัมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" เช่นเดียวกบักรุงเทพฯ 

 นําท่านเข้าสู่ทีพกัHOLIDAY INN BUENA PARKHOTELหรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

นาํท่านเดินทางสู่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกแห่งแรกทีถกูสร้างขึนตามฝันของ WALT E. DISNEY ซึงคิด

ว่าควรจะมีสถานทีทีใหท้งัผูใ้หญ่และเด็กสามารถสนุกสนานไปดว้ยกนัได ้ดิสนียแ์ลนด์เปิดให้บริการครังแรก

เมือวนัที 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1955 สาํหรับแขกทีไดรั้บเชิญ และเปิดให้บริการแก่สาธารณชนในวนัถดัไป ภาย

ในดิสนียแ์ลนดจ์ะแบ่งเป็นโซนความสนุกหลกั ดงันี 



 

วนัทีสาม UNIVERSAL STUDIO 

วนัทีสี ลอสแอนเจลิส -ลาสเวกัส 

 MAIN STEET USA เป็นส่วนทีถกูสร้างขึนโดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากบา้นเกิดของ WALT DISNEY ทีเมือง 

MARCELINE ใหบ้รรยากาศของเมืองในสหรัฐอเมริกาในช่วงตน้ศตวรรษที 19 บนทางเขา้จะมีสถานีรถไฟอยู ่

และทีสุดทางของถนนจะมีปราสาทซินเดอเรลล่าตงัอยู ่ 

 FANTASY LANDเป็นส่วนทีมีบรรยากาศของเรืองราวในนิทานสุดคลาสสิค เป็นส่วนทีทาํให้โลกในนิทานวยั

เด็กของทุกคนเป็นจริง เครืองเล่นต่างๆ ถูกจดัและตกแต่งตามเรืองราวเหล่านี เช่น มา้หมุนของกษตัริยอ์าเธอร์

ADVENTURE LAND เป็นส่วนทีมีบรรยากาศน่าตืนเตน้ในรูปแบบของการผจญภยัในป่าใหญ่ มีการล่องเรือ

เพือชมบรรยากาศแบบป่าแอฟริกา และการแสดงต่างๆ 

 FRONTIER LAND เป็นส่วนของการยอ้นเวลาไปในยคุบุกเบิกดินแดนอเมริกา มีบรรยากาศยอ้นประวติัศาสตร์

ไปในโลกตะวนัตกยคุเก่า 

 DISNEYLAND ADVENTURE PARKเป็นส่วนทีมีเครืองเล่นผาดโผน 

 

 

 

 

 
 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั HOLIDAY INN BUENA PARKHOTELหรือระดับเทียบเท่า 

 

  

นาํท่านสู่โรงถ่ายภาพยนตร์UNIVERSAL STUDIOบริษทัในเครือ NBC UNIVERSAL เป็น 1 ใน 6 สตูดิโอ

ผลิตภาพยนตร์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษทัร่วมอย่าง UNIVERSAL PICTURE มาร่วมในขนัตอนผลิต

และจาํหน่าย มีเนือทีกว่า 1,000 ไร่ นาํท่านนังรถ VIP STUDIO TOUR ใหเ้ขา้ชมเบืองหลงัการถ่ายทาํภาพยนตร์

ดงัแต่ละฉาก ชมเบืองหลงัการถ่ายทาํภาพยนตร์ทีโด่งดงัทงัในอดีตและปัจจุบนั 

 

 

 

 

 
 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั HOLIDAY INN BUENA PARKHOTELหรือระดับเทียบเท่า 

 

  



 

วนัทีห้า อิสระตามอัธยาศัย 

วนัทีหก เขือน HOOVER DAM - อุทยานแห่งชาตแิกรนด์แคนยอน 

นาํท่านเดินทางไปยงัเมอืงลาสเวกสัเมืองทีเจริญเติบโตขึนมาจากความกา้วหนา้ของกิจการพนนัเป็นแรงดึงดูดให้

นกัท่องเทียวหลงัไหลเขา้มา ต่อมาไดมี้การพฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ 

ศนูยป์ระชุม ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั HARRAH’S HOTELหรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ใหท่้านอิสระชอ้ปปิง ณ ศนูยก์ารคา้ภายในเมือง หรือเสียงโชคตามอธัยาศยั และเพลิดเพลินกบัโชวที์จดัแสดงไว้

หนา้โรงแรมแต่ละแห่งใน ย่าน Stripของลาสเวกสั เช่น โชวภ์ูเขาไฟระเบิดที Mirage, โชวโ์จรสลดัทีโรงแรม 

TreasureIsland, โชวน์าํพุเตน้ระบาํที Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครืองเล่นวาดเสียวต่างๆทีตงัอยู่สูง ทีสุด

ในโลกในโรงแรม  Stratosphere, ชมหนึงในพระพรหมของไทยซึงตงัอยูที่โรงแรม CaesarPalace, ชมหอไอเฟล 

และประตูชยั ซึงจาํลองจากปารีสพร้อมทงัชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian 

 
นําท่านเข้าสู่ทีพกั HARRAH’S HOTELหรือระดับเทียบเท่า 

 

  



 

วนัทีเจด็ ลาสเวกัส-ลอสแอนเจลิส 

วนัทีแปด ลอสแอนเจลิส 

วนัทีเก้า สนามบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) - สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

 นําท่านออกเดินทางสู่ HOOVER DAM เขือนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศ

สหรัฐอเมริกา สร้างขึนระหว่างปี พ.ศ. 2474-2479 ขวางกนัแม่นาํโคโลราโดบริเวณหุบเขาแบล็คแคนย่อน สร้าง

ขึนเพือใชใ้นการป้องกนัอุทกภยัของพืนทีใตเ้ขือนในช่วงฤดูหนาว และเพือผลิตกระแสไฟฟ้า หลงัจากนันนาํ

ท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตแิกรนด์แคนย่อน(ฝัง West Rim) ดินแดนดา้นนีเป็นของคนอินเดียนแดงเผ่า 

HUALAPAI นาํท่านเดินทางไปยงัจุดชมวิวต่างๆ เช่น Eagle Point, Guano Point เป็นตน้ (รวมอาหารกลางวนั) 

(ไม่รวมค่าธรรมเนียม SKYWALK ชําระเพิม 1,800 บาท/ท่าน หรือ HELICOPTER & BOAT RIDE ชําระ

เพมิ 8,500 บาท/ท่าน) สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ลาสเวกสั… 

 

 

 

 

 
 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั HARRAH’S HOTELหรือระดับเทียบเท่า 

 

  
 

ในช่วงเชา้ใหท่้าน อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย... 

จากนนัในช่วงบ่ายนาํท่านเดินทางกลบัสู่นครลอสแอนเจลสิ (ถึงลอสแอนเจลสิประมาณ 20.00 น.) 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแองเจลิส เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว

เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
 

 

  
 

01.45 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI 7 

 

.................................... บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล .................................... 

 

 
 

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวนั เพอืแวะเปลยีนเครือง 

07.20 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI 833 

10.00น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 

**** หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม **** 



 
 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดเดินทาง 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

พกัเดียว 

เพมิท่านละ 

ออกเดินทางทุกวัน 

(ยกเว้นวันอังคาร และวันพธุ) 
72,900.- 13,900.- 

 

(ไม่เอาตัวเครืองบินลดท่านละ 33,000 บาท) 
 

อัตรานีรวม  

 ตวัเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยดั รวมภาษีสนามบินและค่าภาษีนาํมนั เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 

 ค่ารถนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 

 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

 ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดลงใตท้อ้งเครือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 23 กก./ใบ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท 
 

อัตรานีไม่รวม  

 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยนืใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารและเครืองดืมทีนอกเหนือจากทางรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสหรัฐอเมริกา ประมาณ 5,900 บาท (อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลียนแปลง ขึนอยู่กับเรทเงิน ณ 

วนัทีชําระ) + ค่าบริการ 2,000 บาท 

 ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีเกินกว่าสายการบินกาํหนด  

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 ค่าทิปDRIVER GUIDEท่านละ 6 USD./วนั/ท่าน) 
 

เงอืนไขการเดินทาง 

 แพค็เกจ เริมเดินทางตงัแต่ผูใ้หญ่ 2 ท่านขึนไป 

 สามารถเลือกวนัเดินทางไดทุ้กวนั ยกเวน้ออกเดินทางวนัองัคาร และวนัพุธ กรุณาเช็คทีนงัว่างอีกครังกบัเจา้หนา้ที 



 
 หากเดินทางตรงกบัช่วงงานแฟร์ หรือเทศกาล อาจส่งผลให้ห้องพกัเต็ม ทางบริษทัฯ ขอเสนอโรงแรมอืนทีอยู่ในระดบั

ราคาเดียวกนัหรือหากไม่มีหอ้งพกัจริง ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองแพค็เกจ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเนืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุฯลฯ โดยจะคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมืองอนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิด

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมืองฯลฯและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯจะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน

ตามจริงเท่านนั เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีทียนืวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณจีองทัวร์ และให้ทางบริษัททําวซ่ีาให้ หากวซ่ีาไม่ผ่านจะมค่ีาบริการ 2,000 บาท 

 กรณจีองทัวร์ และให้ทางบริษัททําวซ่ีาให้ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธเิลอืนวนัเดนิทาง ซึงค่า

ทัวร์อาจมกีารเปลยีนแปลง ขนึอยู่กบัวนัเดินทางทีต้องการทําการจองใหม่ หรือหากต้องการยกเลกิการเดินทาง จะมี

ค่าบริการในการทําวซ่ีา 4,000 บาท 
 

การสํารองทีนังและชําระเงนิ 

 ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 25,000 บาทภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจอง เงินมดัจาํถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือทงัหมดชาํระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 

 พร้อมแจง้ชือเป็นภาษาองักฤษของทุกท่านทีตอ้งการเดินทางตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านันหรือส่งสําเนาหน้า

หนงัสือเดินทางทีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ตาํกว่า6เดือน 

 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เงือนไขและขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํ 

 หลงัจากสาํรองทีนั งเรียบร้อยแลว้เจา้หน้าทีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอืนทีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพือดาํเนินการยนืขอวีซ่า (สาํหรับประเทศทีตอ้งทาํวีซ่า) 
 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั 

 คืนเงินมดัจาํทงัหมด 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั 

 หกัเงินมดัจาํ 50%/ท่าน 

 



 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 หกัเงินมดัจาํ 100%/ท่าน 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 หกัเงินค่าทวัร์ 50%/ท่าน 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง 

 กรณีตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ หรือตั วแบบ NON-

REFUND 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-ว ัน

เดินทาง 

 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 

 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 

 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยนืขอวีซ่าไดท้นั

ตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิม คือค่าวีซ่า และค่าเปลียนชือตวัเครืองบินเท่านัน ทังนีตอ้งไม่อยู่ใน

เงือนไขตวัทีไม่อนุญาตใหเ้ปลียนชือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทงัหมด ให้ถือ

เป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า

จากทางสถานทูต ทางบริษทัฯขอแนะนาํใหท่้านยนืวีซ่าแบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยนืวีซ่าแบบกรุ๊ป 
 

ตวัเครืองบิน 

 ตวัเครืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายทีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกาํหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนาํมนัเชือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราทีทางสายการบินแจง้ ณ วนัทีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนทีเพิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียก

เก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 
 

 

 

โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (TWIN / DOUBLEROOM) ประเภทห้องพกัขึนอยู่กบัการวางรูปแบบของ

แต่ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอืนๆ อาจทาํใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ  

 โดยทวัไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากทีสุด คือ 3 คนเท่านนั 



 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และ

เพิมเตียงเสริมให ้(EXTRA BED)  

 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเดียว 

และตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดียวเพิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้ครืองปรับอากาศ เนืองจากเป็นประเทศทีอยู่ในแถบอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวัจาก

ราคาต้นทุนทีคิดไว ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพือความเหมาะสมของ

โปรแกรม 
 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 

 นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดลงใตท้อ้งเครือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ นาํหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (สาํหรับ

ผูโ้ดยสารชนั ECONOMY CLASS) หากสมัภาระมีนาํหนกัเกิน สายการบินมีสิทธิเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมได ้

 กระเป๋าสมัภาระทีสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) X 46 เซนติเมตร (18 นิว)  

 ** เงือนไขขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน 
 

เอกสารประกอบการยืนวซ่ีาอเมริกา 

ผู้ทีประสงค์ยืนคาํร้องขอวซ่ีา ต้องมาสถานทูตด้วยตวัเอง เพอืเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาทีสถานทูตนัดหมาย 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 5,900 บาท (ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอาจมกีารเปลยีนแปลง) + ค่าบริการ 2,000 บาท (ไม่รวมในราคาทัวร์) 
 

 หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ทีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างสาํหรับติดหน้าวีซ่าเป็น

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ หากมี หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพือประโยชน์ในการอนุมติัวีซ่า

จากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิว (เป็นสีเหลียมจตุัรัส) จาํนวน 3 รูป พืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยมิ (เห็นสดัส่วนใบหน้า

เกิน 50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขดูขีด รอยแมก๊ เยบ็กระดาษ หรือเปือนนาํหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกนิ 3 เดือน) เป็นรูปทีถ่าย

จากร้านเท่านนั (ไม่อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์   

 หลกัฐานส่วนตวั – สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน, สาํเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่

สมรสเสียชีวิต), สาํเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) กรณีเป็นเด็กอายตุาํกว่า 15 ปีใชส้าํเนาใบสูติบตัร  

 หลกัฐานการทาํงาน– หนงัสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั ใหร้ะบุตาํแหน่ง, วนัเริมทาํงาน, อตัราเงินเดือน (เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน), กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไม่เกิน 3 

เดือน), กรณีเป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน) 



 
 หลกัฐานการเงิน–หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) เอกสารตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั ก่อน

วนันดัสมัภาษณ์, สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน แสดงยอดล่าสุดก่อนยืนวีซ่า ภายใน 7 วนั (หากเล่มปัจจุบนั

ไม่ถึง 6 เดือน ตอ้งถ่ายสาํเนาเล่มเก่าดว้ย) สถานทูตไม่รับพจิารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน (นําสมุดบัญชีเงินฝากเล่ม

จริงไปในวนัสัมภาษณ์ด้วย) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยูภ่ายใตก้ารอุปการะเลียงดู เช่น ภรรยาทีไม่ไดท้าํงานใหแ้สดงเอกสารขา้งตน้ทงัหมดของสามี หรือ

ผูเ้ดินทางทีมีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทงัหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

 กรณีทีเด็กอายุตาํกว่า 18 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง ต้องทาํหนังสือยินยอมให้เดินทางไป

ต่างประเทศ จากอาํเภอหรือเขตทีท่านอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทงัหมดของบิดา-มารดาดว้ย 

 กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีขึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์สําหรับ

ผูสู้งอาย ุไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 
 

หมายเหตุ  

1. ก่อนวนัสมัภาษณ์วีซ่า 1 วนั จะมีเจา้หนา้ทีแผนกวีซ่าโทรไปนดัเรืองเวลา-สถานที เพืออธิบายขอ้มลูและรับเอกสารในการ

สมัภาษณ์ 

2. ในวนัสมัภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย (ไม่จาํเป็นต้องมาก่อนเวลา เนืองจากสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลานัด

ในเอกสาร) 

 

 

ข้อมูลส่วนตวั (สําหรับขอวซ่ีาอเมริกา) 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมผีลกบัการขออนุมตัวิซ่ีา 

PASSPORT NUMBER ................................................................................................................................................................ 

พาสปอร์ตเคยหายหรือถกูขโมยหรือไม่      ใช่          ไม่ใช่  เหตุผล .................................................................................. 

ชือ (ไทย) ...................................................................... นามสกุล (ไทย.................................................................................. 

ชือ (ENG) ...................................................................... นามสกุล (ENG) ............................................................................. 

ชือ-นามสกุล เดิม (ในกรณีเคยเปลียนชือ) (ENG) ................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเกิด (ENG) ................................................................................................................................................................ 

ทีอยูปั่จจุบนั (ENG) ................................................................................................................................................................ 

สถานภาพ        โสด   แต่งงาน         หยา่ร้าง 

ชือสถานทีทาํงานปัจจุบนั (ENG) ........................................................................................................................................... 

ทีอยูที่ทาํงานปัจจุบนั (ENG) .................................................................................................................................................. 

ตาํแหน่ง ........................................................................... รายไดต่้อเดือน ............................................................................. 



 
หนา้ทีทีรับผดิชอบในตาํแหน่งงาน ......................................................................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ (มือถือ) .................................................................... เบอร์ติดต่อ (ทีทาํงาน) ....................................................... 

เบอร์แฟกซ ์(ทีทาํงาน) ................................................................ อีเมล ์.................................................................................. 

ทีทํางานเดิม 

ชือสถานทีทาํงานเดิม (ENG) .................................................................................................................................................. 

ทีอยูที่ทาํงานเดิม (ENG) ........................................................................................................................................................ 

ตาํแหน่งเดิม ............................................................................................................................................................................ 

หนา้ทีทีรับผดิชอบในตาํแหน่งงาน ......................................................................................................................................... 

เบอร์ติดต่อทีทาํงานเดิม .......................................................................................................................................................... 

ชือ-นามสกุล เดิม (ในกรณีเคยเปลียนชือ) (ENG) .................................................................................................................. 

การศึกษาสูงสุด 

ชือสถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................... 

ทีอยูส่ถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................ 

สาขาวิชา (ENG)  .................................................................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี ทีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ........................................... วนั/เดือน/ปี ทีจบการศึกษา (ค.ศ) .................................... 

 

การศึกษาระดับมธัยมหรือสูงกว่า 

ชือสถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................. 

ทีอยูส่ถาบนั (ENG) .............................................................................................................................................................. 

สาขาวิชา (ENG)................................................................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี ทีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วนั/เดือน/ปี ทีจบการศึกษา (ค.ศ) ........................... 

ครอบครัว 

บิดา ชือ (ENG) ....................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................. 

มารดา ชือ (ENG) ..................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................ 

วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ........................................................................................................................................................... 

คู่สมรส ชือ (ENG) ................................................................... นามสกุล (ENG) .................................................................. 

วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................. 

จงัหวดัเกิดของคู่สมรส ........................................................................................................................................................... 

 

ประวตักิารเดนิทางเข้า – ออกประเทศอเมริกา 

ท่านเคยไดรั้บวีซ่า USA หรือไม่   ใช่  ไม่ใช่ 



 
(ถา้ใช่) ประเภทวีซ่าทีเคยไดรั้บ ............................................................. วนั/เดือน/ปี ทีเคยไดรั้บ .......................................... 

เลขวีซ่าทีเคยไดรั้บ .................................................................................................................................................................. 

วนัเดินทางเขา้ USA ล่าสุด ............................................................ ระยะเวลาทีเขา้พกั .......................................................... 

ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่า USA หรือไม่  ใช่   ไม่ใช่    

(ถา้ใช่) ประเภทวีซ่าทีเคยถกูปฏิเสธ ...................................................... วนั/เดือน/ปี ทีถกูปฏิเสธ ......................................... 

ท่านมีใบขบัขีที USA หรือไม่    ใช่   ไม่ใช่ 

(ถา้มี) หมายเลขใบขบัขีเลขที .......................................................... รัฐทีออกใบขบัขีให ้...................................................... 

 

ประวตักิารเดนิทาง  ประเทศทีเคยเดินทาง (ภายใน 5 ปีหลงั) 

1.     ..................................................................................................................................................................................... 

2.     ..................................................................................................................................................................................... 

3.     ..................................................................................................................................................................................... 

4.     .................................................................................................................................................................................... 

5.     ..................................................................................................................................................................................... 

 

ข้อมูลผู้ตดิต่อใน USA ถ้าม ี(สําคญัมากกรุณากรอกตามความเป็นจริง เนืองจากมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

ชือ (ENG) ............................................................................. นามสกุล(ENG)........................................................................ 

ทีอยู ่(ENG).............................................................................................................................................................................. 

มีความสมัพนัธเ์ป็น ................................................................................................................................................................. 

เบอร์โทรศพัท ์.............................................................. อีเมล ์.............................................................................................. 

 

ข้อมูลทัวไป 

ภาษาทีพดูได ้.......................................................................................................................................................................... 

โรคประจาํตวั (ถา้มี) 

รักษาหายแลว้ตงัแต่ปี ค.ศ. .......................................     อยูใ่นระหว่างการรักษา 

อืน ๆ .............................................................................................................................................................. 

อาชีพอิสระทีท่านประกอบอยู.่............................................................................................................................................... 

 

ข้อมูลของผู้มอีปุการะคุณ       

ชือ-นามสกุล.......................................................................................................................................................................... 

ทีอยู ่...................................................................................................................................................................................... 

ความสมัพนัธ ์........................................................................................................................................................................ 



 
เบอร์โทรติดต่อ ....................................................... EMAIL .................................................................................................  


