
 
 

 

 

 

 
 
 

แพค็เกจอเมริกาตะวันตก เพยีง 2 ท่าน ก็เดินทางได้ 
 

 

 

 

 

 
 

ท่องดินแดนแห่งโลกจินตนาการณ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์สวนสนุกแห่งแรกของดิสนีย์ 

ชมฉาก และสถานทีถ่ายทําในภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูด“UNIVERSAL STUDIO”  

“SEA WORLD”สวนนําขนาดใหญ่ทีสุดใจกลางเมืองซานดิเอโก้  

พร้อมชมการแสดงอันแสนน่ารักของปลาวาฬเพชฌฆาต 

ชมความงดงามของมรดกโลกทางธรรมชาติของ ณ“อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ” 

เดินทางโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ 
 



 

กาํหนดการเดนิทาง : 24 ก.ย.-2 ต.ค., 29 ต.ค.-6 พ.ย., 3-11 ธ.ค., 24 ธ.ค.58-1 ม.ค.59 

 

 
 

08.30น. คณะพร้อมกนัณท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์

ไลน์ 

11.15น.  ออกเดินทางสู่ลอสแองเจลสิโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI834 

15.55 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวนั เพอืแวะเปลยีนเครือง 

17.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ลอสแองเจลสิโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI 6 

 

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

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

ชวัโมง) นาํท่านผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากร 

จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมอืงลอสแองเจลสิหรือแอลเอ (L.A.)ซึงเป็นเมืองใหญ่ทีมีประชากรมากทีสุด

อนัดบั 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึงในศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง ลอสแอง

เจลิสตงัอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชือเมืองลอสแองเจลิส มาจากคาํว่า โลสองัเคเลส (LOS ÁNGELES) ใน

ภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค ์ซึงชือเมืองนนัมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" เช่นเดียวกบักรุงเทพฯ 
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นาํท่านเดินทางสู่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์สวนสนุกแห่งแรกทีถกูสร้างขึนตามฝันของ WALT E. DISNEY ซึง

คิดว่าควรจะมีสถานทีทีใหท้งัผูใ้หญ่และเด็กสามารถสนุกสนานไปดว้ยกนัได ้ดิสนียแ์ลนดเ์ปิดใหบ้ริการครัง

แรกเมือวนัที 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1955 สาํหรับแขกทีไดรั้บเชิญ และเปิดใหบ้ริการแก่สาธารณชนในวนัถดัไป 

ภายในดิสนียแ์ลนดจ์ะแบ่งเป็นโซนความสนุกหลกั ดงันี 

MAIN STEET USA เป็นส่วนทีถกูสร้างขึนโดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากบา้นเกิดของ WALT DISNEY ที

เมือง MARCELINE ใหบ้รรยากาศของเมืองในสหรัฐอเมริกาในช่วงตน้ศตวรรษที 19 บนทางเขา้จะมีสถานี

รถไฟอยู ่และทีสุดทางของถนนจะมีปราสาทซินเดอเรลล่าตงัอยู ่ 

วนัทีสอง ดิสนีย์แลนด์ 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม-ิสนามบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) - ลอสแองเจลิส 



 
FANTASY LAND เป็นส่วนทีมีบรรยากาศของเรืองราวในนิทานสุดคลาสสิค เป็นส่วนทีทาํให้โลกใน

นิทานวยัเด็กของทุกคนเป็นจริง เครืองเล่นต่างๆ ถูกจดัและตกแต่งตามเรืองราวเหล่านี เช่น มา้หมุนของ

กษตัริยอ์าเธอร์ 

ADVENTURE LAND เป็นส่วนทีมีบรรยากาศน่าตืนเตน้ในรูปแบบของการผจญภยัในป่าใหญ่ มีการ

ล่องเรือเพือชมบรรยากาศแบบป่าแอฟริกา และการแสดงต่างๆ 

 
FRONTIER LAND เป็นส่วนของการยอ้นเวลาไปในยุคบุกเบิกดินแดนอเมริกา มีบรรยากาศยอ้น

ประวติัศาสตร์ไปในโลกตะวนัตกยคุเก่า 

  DISNEYLAND ADVENTURE PARK เป็นส่วนทีมีเครืองเล่นผาดโผน 

  
นําท่านเข้าสู่ทีพกั HOLIDAY INN LOS ANGELESหรือระดับเทียบเท่า 

 

 
นาํท่านเดินทางออกจากลอสแองเจลิสขึนไปทางเหนือของชายฝังแคลิฟอร์เนีย ไปยงัเมืองซานตา บาร์บารา 

นาํท่านชม SPANISH MISSIONก่อตงัขึนเพือจุดประสงคใ์นการเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ขา้มาในภูมิภาคนี  

 
จากนนันาํท่านเดินทางต่อไปยงัเมอืงโซลแวง เมืองทีเป็นทีตงัรกรากของ DANISH – AMERICAN ทียา้ยมา

ปักหลกัตงัแต่ปี 1911 มีงานก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมแบบ DANISH จากนนันาํท่านเดินทางต่อไปยงัเมือง

ซาน ฟรานซิสโก 

วนัทีสาม ลอสแองเจลิส- ซานตา บาร์บารา - ซาน ฟรานซิสโก 
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นาํท่านชมสะพานแขวนโกลเด้นเกทความหมายคือ “ประตูทอง” ตอ้นรับผูมุ่้งมาซาน ฟรานซิสโก ทาํสถิติ

เป็นสะพานแขวนทีใหญ่ทีสุดแห่งแรกของโลก เป็นเส้นทางสู่อ่าวซาน ฟรานซิสโก และเชือมระหว่างซาน 

ฟรานซิสโกกบัมาริน เคาทตี์ จากนนั นาํท่านสู่ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ (FISHERMAN’S  

WHARF) ศนูยก์ลางการท่องเทียวทีเต็มไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภณัฑส์ตัวน์าํ และเป็นทีตงั

ของ PIER 39 จุดทีมีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว นําท่านชมถนนลอมบาร์ด (LOMBARD 

STREET) เป็นถนนทีคดเคียวทีสุดในโลก สร้างขึนมาตงัแต่ปี ค.ศ. 1922 เพือเชือมถนนไฮด์ (HYDE) กบั

ถนนลีเวนเวิร์ท (LEAVENWORTH) โดยไต่ลงมาตามเนินชนั 40 องศา ซิกแซก8 โคง้หกัศอกแบบวนัเวยข์า

ลง ระหว่างโคง้ตกแต่งตน้ไมด้อกไมส้วยงาม และมีบนัไดคนเดิน 2 ขา้งทาง จากนันนาํท่านชม PALACE 

OF FINE ARTSสร้างขึนเมือปี ค.ศ.1915 เพือใชจ้ดันิทรรศการ PANAMA-PACIFIC EXPOSITION สร้าง

ขึนในสถาปัตยกรรมแบบกรีกโรมนั มีสระนาํดา้นหนา้ เป็นจุดทีสวยงามทีสุดจุดหนึงในเมือง มกัมีคู่เจา้บ่าว

เจา้สาวมาถ่ายรูปทีบริเวณแห่งนี นอกจากนียงัเป็นฉากสาํคญัในภาพยนตร์หลาย ๆ เรือง โดยเฉพาะเรือง The 

Rock 

 
บ่าย อสิระตามอธัยาศัยบริเวณท่าเรือ… 

หรือเลอืกซือทัวร์เสริมล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก(เพิมท่านละ 1,500 บาท)โดยเรือจะนาํท่าน ผ่านชม

เกาะอลัคาทรัส (ALCATRAZ)เกาะทีเคยเป็นทีคุมขงันกัโทษอเมริกาในอดีตพร้อมล่องอ่าวชมความงามของ

อ่าวซานฟราน หรือซือทัวร์เสริมชมเมอืงซานฟราน (เพิมท่านละ 1,200 บาท)นาํท่านชมโบสถ ์ST. MARY 

CATHEDRAL โบสถค์าทอลิกทีสาํคญัของเมือง ชมศาลาว่าการเมือง ยอดเขา TWIN PEAKSเพือชมวิว

โดยรอบของนครซาน ฟรานซิสโก หลงัจากนันนาํท่านเดินทางต่อไปยงัมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ดหนึงใน

มหาวิทยาลยัชือดงัทีมีชือเสียงระดบัโลก 

วนัทีสี ซานฟรานซิสโก -สะพานโกลเด้นเกท - ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ-ถนนลอมบาร์ด - PALACE 

OF FINE ARTS 
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- ในช่วงฤดูร้อน (ตังแต่เดือน เม.ย.-พ.ย. )นาํท่านเดินทางผ่าน JOAQUIN VALLEY เพือเดินทางสู่

อุทยานแห่งชาตโิยเซมติมีิพืนทีประมาณ 3,081 ตารางกิโลเมตร มีพืนทีจรดทะเลทรายเนวาดา โยเซมิติ

เป็นทีรู้จกัในชือของหน้าผาหินแกรนิต ยอดเขาโดมครึงซีก (HALF DOME) นาํตกขนาดใหญ่หลาย

นาํตก 

 
- ในช่วงฤดูหนาว (ตังแต่เดือน ธ.ค.-มี.ค. ) นําท่านเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ชมปราสาท 

HEARSTบา้นตากอากาศสุดหรูซึงปัจจุบนัขึนชือเป็นปราสาททีมีชือเสียงระดบัโลก เดิมทีปราสาทแห่ง

นีเป็นของมหาเศรษฐีเจา้พ่อวงการสือหนังสือพิมพแ์ห่งอเมริกา WILLIAM RANDOLPH HEARST 

ร่วมกนัออกแบบกบัสถาปนิกฝีมือเยยีม JULIAN MORGAN ใชเ้วลาสร้างถึง 30 ปีจึงแลว้เสร็จ ปัจจุบนั

อยูภ่ายใตก้ารบาํรุงรักษาโดยรัฐบาลแคลิฟอร์เนีย 

จากนนันาํท่านเดินทางกลบัมายงันครลอสแองเจลสิ…. 
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วนัทีหก ซาน ดิเอโก-สวนนําSEA WORLD 

วนัทีห้า อุทยานแห่งชาตโิยเซมิต(ิฤดูร้อน) หรือปราสาท HEARST (ฤดูหนาว)  



 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองซานดิเอโก เมืองทีตงัอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็น

เมืองทีใหญ่เป็นอนัดับสองของรัฐแคลิฟอร์เนีย และอนัดบัที 9 ของสหรัฐอเมริกา นาํท่านสู่สวนนํา SEA 

WORLDสวนนาํขนาดใหญ่ใจกลางเมืองซานดิเอโก ท่านจะไดพ้บเห็นพนัธุส์ตัวน์อ้ย - ใหญ่แห่งโลกใตท้อ้ง

ทะเลทีหาชมไดย้าก รวมไปถึงการแสดงโชวข์องฝงูปลาโลมาและสิงโตทะเล ชมการแสดงโชวอ์นัตระการ

ตาอีกมากมาย และเพลิดเพลินกบัเครืองเล่นทางนาํ ปิดทา้ยดว้ยการแสดงซึงเป็นพระเอกของทีนี SHAMU 

ปลาวาฬเพชฌฆาต 
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นาํท่านสู่โรงถ่ายภาพยนตร์ UNIVERSAL STUDIOบริษัทในเครือ NBC UNIVERSAL เป็น 1 ใน 6 

สตูดิโอผลิตภาพยนตร์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษทัร่วมอย่าง UNIVERSAL PICTURE มาร่วมใน

ขนัตอนผลิตและจาํหน่าย มีเนือทีกว่า 1,000 ไร่ นาํท่านนงัรถ VIP STUDIO TOUR ใหเ้ขา้ชมเบืองหลงัการ

ถ่ายทาํภาพยนตร์ดงัแต่ละฉาก ชมเบืองหลงัการถ่ายทาํภาพยนตร์ทีโด่งดงัทงัในอดีตและปัจจุบนั 

 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแองเจลิสเพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ

เตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 
 

01.45 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI 7 

 

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

 

วนัทีแปด  ลอสแองเจลิส 

วนัทีเจด็ สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 

วนัทีเก้า  สนามบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) - สนามบินสุวรรณภูม ิ



 
 

 

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวนั เพอืแวะเปลยีนเครือง 

07.20 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เทียวบินที CI833 

10.00น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 

**** หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม **** 
 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดเดินทาง 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

พกัเดียว 

เพมิท่านละ 

24 ก.ย.-2 ต.ค., 29 ต.ค.-6 พ.ย., 

3-11 ธ.ค.,24 ธ.ค.58 - 1 ม.ค.59 
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 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,900 บาท(อตัราค่าธรรมเนียมอาจมกีารเปลยีนแปลง ขึนอยู่กับเรทเงิน ณ 

วนัทีชําระ) + ค่าบริการ2,000บาท 

 ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีเกินกว่าสายการบินกาํหนด  

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 ค่าทิปDRIVER GUIDE ท่านละ 7USD./วนั/ท่าน) 



 
 

เงอืนไขการเดินทาง 

 แพค็เกจ เริมเดินทางตงัแต่ผูใ้หญ่ 2 ท่านขึนไป 

 สามารถเลือกวนัเดินทางไดทุ้กวนั ยกเวน้ออกเดินทางวนัองัคาร และวนัพุธ กรุณาเช็คทีนงัว่างอีกครังกบัเจา้หนา้ที 

 หากเดินทางตรงกับช่วงงานแฟร์ หรือเทศกาล อาจส่งผลให้ห้องพกัเต็ม ทางบริษทัฯ ขอเสนอโรงแรมอืนทีอยู่ใน

ระดบัราคาเดียวกนัหรือหากไม่มีหอ้งพกัจริง ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองแพค็เกจ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเนืองมาจาก

การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุฯลฯ โดยจะ

คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนหากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมืองอนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิด

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมืองฯลฯและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภเูขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯจะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนตามจริงเท่านนั เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีทียนืวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณจีองทัวร์ และให้ทางบริษัททําวซ่ีาให้ หากวซ่ีาไม่ผ่านจะมค่ีาบริการ 2,000 บาท 

 กรณจีองทัวร์ และให้ทางบริษัททําวซ่ีาให้ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธเิลอืนวนัเดนิทาง 

ซึงค่าทัวร์อาจมกีารเปลยีนแปลง ขนึอยู่กบัวนัเดินทางทีต้องการทําการจองใหม่ หรือหากต้องการยกเลกิการเดนิทาง 

จะมค่ีาบริการในการทําวซ่ีา 4,000 บาท 
 

การสํารองทีนังและชําระเงนิ 

 ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 25,000 บาทภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจอง เงินมดัจาํถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือทงัหมดชาํระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 

 พร้อมแจง้ชือเป็นภาษาองักฤษของทุกท่านทีตอ้งการเดินทางตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านันหรือส่งสาํเนาหน้า

หนงัสือเดินทางทีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ตาํกว่า6เดือน 

 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เงือนไขและขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํ 

 หลงัจากสาํรองทีนงัเรียบร้อยแลว้เจา้หนา้ทีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอืนทีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพือดาํเนินการยนืขอวีซ่า (สาํหรับประเทศทีตอ้งทาํวีซ่า) 
 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั 

 คืนเงินมดัจาํทงัหมด 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วนั  หกัเงินมดัจาํ 50%/ท่าน 



 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั 

 

 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 ทงันีตอ้งไม่อยู่ใน

เงือนไขตวัทีไม่อนุญาตใหเ้ปลียนชือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทงัหมด ให้ถือ

เป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า

จากทางสถานทูต ทางบริษทัฯขอแนะนาํใหท่้านยนืวีซ่าแบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยนืวีซ่าแบบกรุ๊ป 
 

 

ตวัเครืองบิน 

 ตวัเครืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายทีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกาํหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนาํมนัเชือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราทีทางสายการบินแจง้ ณ วนัทีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนทีเพิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการ

เรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 
 

โรงแรมและห้องพกั 



 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (TWIN / DOUBLEROOM) ประเภทห้องพกัขึนอยู่กบัการวางรูปแบบ

ของแต่ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอืนๆ อาจทาํให้ไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที

ตอ้งการ  

 โดยทวัไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากทีสุด คือ 3 คนเท่านนั 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ 

และเพิมเตียงเสริมให ้(EXTRA BED)  

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเดียว 

และตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดียวเพิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้ครืองปรับอากาศ เนืองจากเป็นประเทศทีอยู่ในแถบอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศจะ

เปิดใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั

จากราคาตน้ทุนทีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพือความเหมาะสม

ของโปรแกรม 
 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 

 นาํหนักกระเป๋าสัมภาระทีโหลดลงใต้ทอ้งเครือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ นําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

(สาํหรับผูโ้ดยสารชนั ECONOMY CLASS) หากสมัภาระมีนาํหนกัเกิน สายการบินมีสิทธิเรียกเก็บค่าระวางนาํหนัก

เพิมได ้

 กระเป๋าสมัภาระทีสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

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

 ** เงือนไขขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน 
 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืนวซ่ีาอเมริกา 

ผู้ทีประสงค์ยืนคาํร้องขอวซ่ีา ต้องมาสถานฑูตด้วยตวัเองเพอืเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาทีสถานทูตนัดหมาย 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 5,900 บาท(ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอาจมกีารเปลยีนแปลง)+ค่าบริการ2,000บาท(ไม่รวมในราคาทัวร์) 
 

 หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ทีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างสาํหรับติดหน้าวีซ่าเป็น

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ หากมี หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพือประโยชน์ในการอนุมติัวีซ่า

จากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิว (เป็นสีเหลียมจตุัรัส) จาํนวน 3 รูป พืนหลงัสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ ม (เห็นสัดส่วน

ใบหนา้เกิน 50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขดูขีด รอยแมก๊ เยบ็กระดาษ หรือเปือนนาํหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) 

เป็นรูปทีถ่ายจากร้านเท่านนั (ไม่อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์   



 
 หลกัฐานส่วนตวั – สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน, สาํเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณี

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

 หลกัฐานการทาํงาน– หนงัสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั ให้ระบุตาํแหน่ง, วนัเริมทาํงาน, อตัราเงินเดือน 

(เป็นภาษาองักฤษเท่านัน), กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไม่

เกิน 3 เดือน), กรณีเป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน) 

 หลกัฐานการเงิน–หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) เอกสารตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั 

ก่อนวนันดัสมัภาษณ์, สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน แสดงยอดล่าสุดก่อนยืนวีซ่า ภายใน 7 วนั (หากเล่ม

ปัจจุบนัไม่ถึง 6 เดือน ตอ้งถ่ายสาํเนาเล่มเก่าดว้ย) สถานทูตไม่รับพจิารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน (นําสมุดบัญชี

เงินฝากเล่มจริงไปในวนัสัมภาษณ์ด้วย) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยูภ่ายใตก้ารอุปการะเลียงดู เช่น ภรรยาทีไม่ไดท้าํงานให้แสดงเอกสารขา้งตน้ทงัหมดของสามี 

หรือผูเ้ดินทางทีมีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทงัหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

 กรณีทีเด็กอายตุาํกว่า 18 ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง ตอ้งทาํหนังสือยินยอมให้เดินทางไป

ต่างประเทศ จากอาํเภอหรือเขตทีท่านอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทงัหมดของบิดา-มารดาดว้ย 

 กรณีเป็นผูสู้งอาย ุอาย ุ70 ปีขึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์สาํหรับ

ผูสู้งอาย ุไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 
 

หมายเหตุ  

1. ก่อนวนัสมัภาษณ์วีซ่า 1 วนั จะมีเจา้หนา้ทีแผนกวีซ่าโทรไปนดัเรืองเวลา-สถานที เพืออธิบายขอ้มลูและรับเอกสารใน

การสมัภาษณ์ 

2. ในวนัสมัภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย (ไม่จาํเป็นต้องมาก่อนเวลา เนืองจากสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลา

นัดในเอกสาร) 

 

 

 

 

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


