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ซานฟรานซิสโก | อทุยานแห่งชาตโิยเซมติี | ลาสเวกสั| แกรนดแ์คนย่อน | Skywalk | Ontario Mills | ยนิูเวอรแ์ซล 
พัก ลาสเวกสั 2 คืน 

 
 

 

BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซสิโก – ลาสเวกัส – 

อุทยานแหง่ชาตโิยเซมติี – แกรนดแ์คนย่อน  

11 DAYS 7 NIGHTS 
เดนิทาง มนีาคม – มถุินายน 2563 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง  79,900.- 

รหสัทัวร ์AUSA301-07 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ  
22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินอีวีเอ แอร ์ประตู 8 แถว Q พบ

เจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 
ไต้หวัน – ซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ –  
ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท – Union Square 

01.45 น. ออกจากประเทศไทย สูไ่ต้หวัน โดยสายการบนิ อีวเีอ เทีย่วบนิที ่BR 206 

***คณะออกเดนิทางวันที ่19 – 29 มี.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 02.15 น.***  

06.35 น. เดนิทางถึงไตห้วนั เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 

***คณะออกเดนิทางวันที ่19 – 29 ม.ีค. 63 เดนิทางถึงเวลา 06.50 น.*** 

10.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองซานฟรานซิสโก เท่ียวบนิท่ี BR 008 

***คณะออกเดนิทางวันที ่19 – 29 มี.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 10.30 น.*** 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 
วนัท่ี 2. ไตห้วนั – ซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวนิพีค – ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ –  ล่องเรอือ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเดน้เกท – Union Square 

วนัท่ี 3. อทุยานแห่งชาต ิโยเซมติี  - เฟรสโน      
วนัท่ี 4.  เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส 

วนัท่ี 5. อิสระตามอธัยาศยั หรือ เลือกซือ้แพค็เกจทวัรเ์สรมิ 

วนัท่ี 6. อทุยานแห่งชาตไิบรซแ์คนยอน – Horseshoe bend – ทะเลสาบพาวเวลล ์– เพจ 

วนัท่ี 7. เพจ - Antelope Canyon – แกรนดแ์คนย่อนฝ่ัง South rim – เมืองคงิสแ์มน 

วนัท่ี 8. ลาสเวกสั – Ontario Mills – อนาแฮม 
วนัท่ี 9. อนาแฮม – Hollywood Boulevard –  โรงถ่ายภาพยนตรย์นูิเวอรแ์ซล –  สนามบนิ 
วนัท่ี 10. ***เคร่ืองบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

วนัท่ี 11. ไตห้วนั - กรุงเทพฯ   
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 ***เครื่องบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล** 

06.30 น.   ถึงสนามบนิซาน ฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 14 ชั่วโมง) น าท่านผา่นพธีิ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร   

***คณะออกเดนิทางต้ังแต่วันที ่07 พ.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 06.40 น.*** 

 น าท่านสู่ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพ่ือใหท้่านไดช้มทิวทัศน ์อันงดงามของเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร ์

แมนวารฟ์ (Fisherman’s Wharf) เป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร สวนสนุก พิพธิภณัฑส์ตัวน์  า้ และเป็นท่ีตัง้

ของ PIER 39 จดุท่ีมีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนบัรอ้ยตวั ใหท้่านอิสระเลือกซือ้สนิคา้ ของท่ีระลึก จากนัน้น าท่านล่องเรือชมอ่าว

ซานฟรานซิสโก ชมความงามของตวัเมือง โดยเรือจะผา่นชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะท่ีเคยเป็นท่ีคมุขงันักโทษอเมรกิาใน

อดีต 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน  

 น าท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดงั ผลงานวิศวกรรมอันล า้เลิศปลายยุคปฎิวัติ
อุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดย นายโยเซฟ แบรม์านน์สเตร๊าซ ์ท่ีมีความยาวถึง 4,200 ฟุต   จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ Union Square 
แหล่งช้อปปิ้งของคนคลั่งช้อปโดยแท้ หลากหลายดว้ยรา้นคา้มากมาย เช่น รา้นขายยีนส์ย่ีห้อลีวายส์ มีซูเปอรม์ารเ์ก็ต Virgin 
Megastore, Gump, สนิคา้แบรนดเ์นม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, 
Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เป็นตน้ อิสระท่านเลือกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร อาหารไทย 
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ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 อุทยานแห่งชาต ิโยเซมิต ี - เฟรสโน      
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park)  อุทยานแห่งชาติท่ีมีขนาดใหญ่และธรรมชาติอันสวยงาม
ตัง้อยู่ในรฐัแคลฟิอเนีย มีพืน้ท่ี 1,189 ตารางไมล ์หรือ 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพืน้ท่ีจรดทะเลทรายเนวาดา อทุยานแห่งชาตโิยเซ
มติีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัแห่งหนึ่งของสหรฐัอเมริกามีนกัท่องเท่ียวเฉล่ีย 3 ลา้นคนต่อปี และไดเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1984 
โยเซมติีเป็นท่ีรูจ้กัในช่ือของหนา้ผาหินแกรนิต ยอดเขาโดมครึง่ซีก (Half dome) น า้ตกขนาดใหญ่หลายน า้ตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมน ้าตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่งเป็นน ้าตกท่ีสวยเห็นโดดเด่นแต่ไกล เป็นน า้ตกท่ีสูงท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา จากนัน้น าท่านชมเอล แคปปิตอล (El Capitan) ซึ่งเป็นอีกสญัลกัษณ์หนึ่งของอทุยานนี ้เป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ ตัง้

ฉากขึน้ไปถึง 900 เมตร) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดบั 5 ของรฐัแคลิฟอรเ์นีย เป็นศนูยก์าร

ธนาคาร มีอาคารสงูไมเ่กิน 20 ชัน้ ท าใหไ้มมี่การบดบงัทิวทศันช์นบทของเมือง 

*** กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาตโิยเซมิตีได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไปยังเมือง 

มอนเทอรเ์รย ์(Monterey) แทน ***  

เดนิทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดบั 5 ของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เป็นศนูยก์ารธนาคาร มีอาคารสงูไม่เกิน 20 ชัน้ ท าใหไ้ม่มี

การบดบงัทิวทศันช์นบทของเมือง  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั RADISSON FRESNO หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ท่ีใหญ่ท่ีสุด ใหท้่านช้อปปิ้งสินคา้

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

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

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางต่อ จนเขา้สู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตัง้อยู่ในมลรฐัเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) 

โดยเป็นเมืองท่ีเจรญิเตบิโตขึน้มาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดงึดดูหลกัใหน้ักท่องเท่ียวหลั่งไหลเขา้มา เมืองท่ีมีโรงแรมสดุ

หรูหราอลงัการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิง้เตม็ท่ีบนถนน Strip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั EXCALIBUR หรือเทยีบเท่า 

ในยามค ่าคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือเส่ียงโชคในสถานคาสิโน หรือ
พบกับการแสดงโชวห์น้าโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชวภู์เขาไฟระเบดิ โชวน์ ้าพุที่
สวยงามตระการตา 

วันที ่5 อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซือ้แพค็เกจทัวรเ์สริม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อิสระตามอัธยาศัยทีเ่มืองลาสเวกัส (ไม่มีบริการรถโค้ช)  หรือ ให้ท่านเลือกซือ้แพค็เกจทัวรเ์สริม 

- อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนย่อน (Grand Canyon National Park) + สกายวอล์ค (Skywalk) + แวะชมเขื่อนฮูเวอร ์

(Hooverdam) รวมอาหารกลางวัน  แพ็คเกจโดยรถโค้ชข้ันต ่า 10 ท่าน  ราคาประมาณ 4,000 บาท ต่อท่าน กรณีที่มี

จ านวนน้อยกว่า 10 ท่าน ราคาประมาณท่านละ 4,500 บาท ต่อท่าน กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าทีล่่วงหน้า 10 วัน ช าระพร้อม

เงนิส่วนทีเ่หลือ หัวหนา้ทวัรอ์าจไม่สามารถรว่มเดนิทางดว้ยได ้โดยหวัหนา้ทวัรจ์ะตอ้งดแูลคณะกลุม่ใหญ่ก่อน  อุทยานแห่งชาติ

แกรนดแ์คนย่อนความมหศัจรรยท์างธรรมชาตท่ีิยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจบุนั ถกูจดัใหเ้ป็นหนึ่งในอนรุกัษส์ถานของโลกตามมติ
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ของสหประชาชาติ แกรนดแ์คนย่อนถกูคน้พบเม่ือปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับท่ีอเมรกิาประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดขึน้โดยอิทธิพล

ของแมน่ า้โคโลราโดท่ีไหลผา่นท่ีราบสงู ท าใหเ้กิดการสกึกรอ่นพงัทลายของหินอนัเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ตอ่มาพืน้โลกเริ่มยก

ตวัสงูขึน้ อนัเน่ืองมาจากแรงดนัและความรอ้นอันมหาศาลภายใตพื้น้โลก ท าใหเ้กิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวา้ง

ใหญ่ การยกตวัของแผน่ดนิท าใหท้างท่ีล  าธารไหลผา่นมีความลาดชนัและน า้ไหลแรงมากขึน้ พดัเอาทรายและตะกอนไปตามน า้เกิด

การกดัเซาะลกึลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลงไปกน้หบุเหวกวา่ 1 ไมล ์( ประมาณ 1 ,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสอง

เท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อใหเ้กิดหินแกรนิตและหินชัน้แบบตา่งๆ พืน้ดนิท่ีเป็นหินทรายถกูน า้และลมกัดเซาะจนเป็นรอ่ง

ลกึ สลบัซบัซอ้นนานนบัลา้นปี  เดนิบนสกายวอลค์ (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแกว้รูปตวัย ูไดย่ื้นออกมาจากหนา้ผา เหมือนท่านได้

เดนิอยู่บนอากาศ ซึ่งสงูจากพืน้แมน่ า้กวา่ 1,200 เมตร 

- อิสระช้อปป้ิง ณ ศูนยก์ารค้า เอาทเ์ลท ภายในเมือง หรือ สามารถเลือกเส่ียงโชคตามอธัยาศยั 

 *** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค า่เพือ่สะดวกแก่การท่องเทีย่ว*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั EXCALIBUR หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 
อุทยานแห่งชาติไบรซแ์คนยอน – Horseshoe bend – ทะเลสาบพาวเวลล ์– 

เพจ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไบรซแ์คนยอน (Bryce Canyon National Park) ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนใตข้องรัฐยูทาห ์(Utah) 

โดยภูมปิระเทศของไบรซ์แคนยอนเป็นหนา้ผาสงู อยู่เหนือระดบัน า้ทะเลถึง 8000-9000 ฟุต ไบรซแ์คนยอนเปรียบไดก้ับสถานท่ีจัด

แสดงแสงสีธรรมชาติ ดว้ยรูปลกัษณ์และสีของหินท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแสงของวนั เอกลกัษณ์ของไบรซแ์คนยอนคือ แท่งหิน

ยอดแหลมๆ เรียกวา่ ฮูดู (Hoodoos) ท่ีขึน้เรียงกนัเป็นแนว มีรูปรา่งรูปทรงแปลกประหลาด  จากนัน้น าท่านชม Horseshoe bend ซึ่ง

เป็นส่วนโคง้ของแม่น ้าโคโรลาโด (Colorado River) ท่ีมีลกัษณะคลา้ยรูปเกือกมา้ น า้เป็นสีเขียวเขม้เหลือบน า้เงิน ประกอบกับน า้
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นิ่งท าใหท้ศันียภาพสวยงาม ความลกึจากหนา้ผาถึงกน้แมน่ า้ มีความลกึมากกวา่ 300 เมตร 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเพจ (Page) อยู่ทางตอนบนของรฐั Arizona เป็นเมืองตน้น า้ของ แกรนดแ์คนยอน เน่ืองจาก

แม่น า้โคโลราโดจะไหลผ่านจากเมืองเพจ ลงไปยังแกรนดแ์คนยอน เมืองนีเ้ต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียงทางธรรมชาติมากมายและ

ลว้นเก่ียวกับแม่น า้ทั้งสิน้ อาท ิเช่น ทะเลสาบเหนือเขื่อน Glen Canyon ชื่อว่า Lake Powell ท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนปีละ

ประมาณ 2 ลา้นคน หรือ Horseshoe bend จุดชมโคง้แม่น า้รูปเกือกมา้บนหนา้ผาสงูกว่า 1 ,000 ฟุต หรือราวๆ 300 เมตร รวมทั้ง 

Antelope Canyon ภูเขาหนิทราย (Sandstone) ท่ีมีริว้ลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน า้หลากกดัเซาะหินมานานนบัลา้นๆปี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HYATT PLACE  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่7 เพจ - Antelope Canyon – แกรนดแ์คนย่อนฝ่ัง South rim – เมืองคงิสแ์มน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ Antelope Canyon ภูเขาหินทราย (Sandstone) ท่ีมีริว้ลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน า้หลากกัดเซาะหินมา

นานนับลา้นๆปี จนท าใหผ้นังถ า้เกิดริว้ลายคลา้ยเกลียวคล่ืนเวา้แหวง่ตามซอกถ า้ ท าใหเ้กิดช่องหินท่ีเป็นริว้สวยงาม เล่นแสงกระทบ

กับดวงอาทิตยท่ี์สาดส่อง ท าใหแ้ต่ละช่วงเวลาของวนั ภูเขาหินทรายเหล่านีมี้สีสนัท่ีต่างกันออกไป โดยในแต่ละฤดกูาลจะมีสีสีนท่ี

แตกต่างกันออกไปดว้ย อันขึน้อยู่กับการหกัเหของแสงในแตล่ะวนั เช่น ฤดรูอ้น สีสนัจะเป็นโทนสีแดง สม้ และม่วง ฤดใูบไมร้ว่ง จะ

เป็นโทนสีอ่อน เป็นตน้   
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

 น าท่านชมอุทยานแห่งชาตแิกรนดแ์คนย่อน (Grand Canyon) ฝ่ัง South rim ความมหศัจรรยท์างธรรมชาตท่ีิยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของ

โลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรกัษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนดแ์คนย่อนถูกคน้พบเม่ือปี ค.ศ.1776 ปี

เดียวกับท่ีอเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึน้โดยอิทธิพลของแม่น า้โคโลราโดท่ีไหลผ่านท่ีราบสูง ท าให้เกิดการสึกกร่อน

พงัทลายของหินอนัเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ตอ่มาพืน้โลกเริม่ยกตวัสงูขึน้ อนัเน่ืองมาจากแรงดนัและความรอ้นอนัมหาศาลภายใต้

พืน้โลก ท าใหเ้กิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวา้งใหญ่ การยกตวัของแผ่นดินท าใหท้างท่ีล  าธารไหลผา่นมีความลาดชัน

และน า้ไหลแรงมากขึน้ พดัเอาทรายและตะกอนไปตามน า้เกิดการกดัเซาะลกึลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลงไปกน้หบุเหว

กว่า 1 ไมล ์( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลกึว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อใหเ้กิดหินแกรนิตและหินชัน้แบบต่างๆ 

พืน้ดินท่ีเป็นหินทรายถูกน า้และลมกัดเซาะจนเป็นรอ่งลึก สลบัซับซอ้นนานนับลา้นปี จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคิงสแ์มน 

(Kingman) 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั SPRINGHILL SUITES หรือเทยีบเท่า 

วันที ่8 ลาสเวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสูน่ครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือทีรู้่จักในชือ่ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสดุอนัดบั 2 ใน
สหรฐัอเมริกา และเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหว่างทางผ่านออนตาริโอ มิลล์ ( 
Ontario Mills ) ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, 
Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo 
Boss, Victoria’s Secret, Lego Store 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย เดนิทางสูเ่มืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนกุสนานเป็นท่ีตัง้ของดสีนียแ์ลนดป์ารค์ (Disneyland Park ) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทยีบเท่า 

วันที ่9 
อนาแฮม – Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ยู นิ เวอร์แซล – 
สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
จากนัน้น าท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเทา้อยู่สองขา้งทางของถนนHollywood Boulevard โดยมี
ความยาวประมาณ 2,100 เมตร ท่ีตบแต่งเป็นรูปดาวหา้แฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารกึช่ือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง โดยส่วนใหญ่มา
จากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด ส  าหรบัผูไ้ดร้ับคัดเลือกให้จารึกช่ือ 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) โรง
ภาพยนตรท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุของฮอลลีวูด้ ท่ีดา้นหน้าจะเต็มไปดว้ยรอยประทับมือของดาราช่ือดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร ์
(DolbyTheatre) สถานท่ีมอบรางวลัออสการ ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงถ่ายภาพยนตยู์นิเวอรแ์ซล (Universal Studios) ในเนือ้ท่ีกวา่ 
1,000 ไร ่

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวนั 
บ่าย ใหท้่านไดอ้ิสระ ชมเบือ้งหลงัเทคนิคและขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตร ์ท่ีสรา้งขึน้มาเพ่ือประกอบฉากอย่างละเอียดท่ีใชใ้นการถ่าย

ท าจริงของ อาทิเช่น ฉากน า้ท่วมถล่มเมือง,  แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ดินหรือชมโชวก์ารแสดงพาดโผนท่ีตืน้เตน้เรา้ใจ หรือ

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

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 หลงัอาหารค ่าน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิลอส แอนเจลิส 



  10  BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส – อุทยานแหง่ชาติโยเซมิตี -แกรนดแ์คนย่อน  11 DAYS 7 NIGHTS  BY BR           

 

วันที ่10 ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
00.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ดว้ยเท่ียวบนิท่ี BR 015 

***คณะออกเดนิทางต้ังแต่วันที ่07 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 00.50 น.*** 
 ***เคร่ืองบนิบนิผ่านเส้นเวลาสากล*** 

วันที ่11 ไต้หวัน - กรุงเทพฯ   
06.05 น. เดนิทางถึงสนามบนิไตห้วนั รอเปล่ียนเครื่อง 

***คณะออกเดนิทางวันที ่18-28 เม.ย. เดนิทางถึงเวลา 05.40 น.*** 

***คณะออกเดนิทางต้ังแต่วันที ่ 07 พ.ค. 63 เดนิทางถึงเวลา 05.45 น. *** 
08.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่BR 211 

11.10 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ   
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ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง 

BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส – 

อุทยานแห่งชาตโิยเซมิต ี– แกรนดแ์คนย่อน   

11 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบิน EVA แอรไ์ลน ์(BR) 
 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

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

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรมี์ความจ า เป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
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2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่วีซ่าประเทศอเมรกิา (ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (33 ดอลลา่สหรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้ มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
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2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่อเมรกิำ  

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 5 วนัท ำกำร 

กำรยืน่วซีำ่ ทำ่นจะตอ้งมำแสดงตนทีส่ถำนทตู 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

 

**ลกูคำ้กรุณำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ตำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ 

และ บำงสถำนทูตอำจไมส่ำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

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

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
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- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ

ไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจาก

สถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 

เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

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 และบญัชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน 

***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 ้(พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอำยุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา
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จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่อเมรกิำ 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส ำหรบักำรยืน่วซีำ่

อเมรกิำ กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัควำม

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบกำร

สมัภำษณ์ของทำ่น 

**ถำ้ทำ่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทำ่นจะไมส่ำมำรถยืน่เอกสำรเพือ่ขอวซีำ่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสอืเดินทาง ________________________________ 

2. Given names / ช่ือตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ช่ือนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

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

นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลีย่นช่ือ นามสกุล) 

ช่ือเก่า:_________________________________นามสกุล

เก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 
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                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไมไ่ดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตที่เกิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรือจงัหวดัที่เกิด _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาติ _______________________________________________ 

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

หรือเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาติอื่น คือประเทศ : ________________________ 

ไดถื้อหนงัสือเดนิทางของประเทศท่ีไดร้ะบไุวห้รือไม ่         ใช่              ไม ่

ถา้มี ระบหุมายเลขของหนงัสือเดนิทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บตัรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

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

                 ______________________________________________________________ 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ที่อยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

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

       ทีอ่ยู่ที่สามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากที่อยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ี่ท  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ท  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ที่อยู่อีเมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สื่อสงัคม (ที่ท่านมหีรือใชอ้ยู่ ใหร้ะบุเป็นช่ือบญัชี และกรุณาอย่าเปลีย่นช่ือระหว่างการยื่นวซ่ีา) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 

             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวติเตอร ์ ________________________________________________  

             อ่ืนๆ โปรดระบ ุ______________________________________________________ 
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Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเล่มปจัจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโ์ค๊ดดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานที่ออกหนงัสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนงัสอืเดินทาง ____________________ 

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

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

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

หรือถูกขโมยหรือไม ่

        Yes / *เคย                                          No / ไมเ่คย 

* ถา้เคยหาย โปรดระบเุลขหนงัสือเดนิทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตผุลท่ีหนงัสือเดนิทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

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

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

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

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตอ้งการพ านกัในสหรฐัอมริกา 

__________________ Day(s)/วนั 

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

Street Address / ที่อยู่_______________________________________________ 
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City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถา้มีผูอ่ื้นออกคา่ใชจ้่ายให ้หรือบรษัิทออกคา่ใชจ้่ายให ้ใหก้รอกขอ้มลูดา้นลา่งตอ่ไปนี้ 

ช่ือบรษัิท หรือ ช่ือและนามสกุลของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้
:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ท่ีอยู่ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้หรือบรษัิทท่ีออกคา่ใชจ้่าย

ให ้: 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้หรือ บรษัิท : 
________________________________________________ 

Relationship to you /ความสมัพนัธก์บัคณุ เช่น พอ่ แม ่นายจา้ง เป็นตน้  : 
____________________________________ 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรือไม ่?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียดตอ่ไปนี ้

Date arrived / วนัท่ีเดนิทางถึงอเมรกิา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาท่ีท่านอยู่ในประเทศสหรฐัฯ เป็นเวลาก่ีวนั___________________Day(s)/วนั 
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Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนญุาตขิบัข่ีของประเทศสหรฐัฯ หรือไม?่  

                  มี                                ไมมี่ 

Driver’s license number/ใบขบัข่ีอนญุาตหิมายเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนญุาตขิบัข่ีของรฐั 
:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 

Date last visa was issued/ วนัที่ออกวซ่ีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา______________________________________________ 

- Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพมิพล์ายนิว้มือท่ีสถานทตู U.S. แลว้หรือไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยท าวีซ่า U.S. หายหรือถกูขโมยหรือไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Enter year visa was lost or stolen/ถา้เคย โปรดระบปีุท่ีหาย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธิบายเหตผุลท่ีท าหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Explain / ถา้เคย โปรดอธิบาย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรือถูกเพกิถอนวซ่ีาหรือไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

Given Names / ช่ือบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Father’s status/สถานภาพของบดิาท่ีอยู่ท่ีประเทศสหรฐัฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 

know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ช่ือนามสกุลมารดาและวนัเดอืนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ช่ือมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาท่ีอยู่ท่ีประเทศสหรฐัฯ :         

U.S.Citizen                  U.S.Legal permanent resident   
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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)? ท่านมญีาติล  าดบัตน้ที่

ไมใ่ช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ) พ านกัอยู่ในสหรฐัหรือไม่ 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ช่ือ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

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

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนัน้ ๆ ในสหรฐัอเมริกา ( เช่น  

               เป็นอเมริกาซติิเซ่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซ่ีาสหรฐัชัว่คราว หรืออื่นๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ช่ือคู่สมรส _________________________________ 

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

4. Spouse’s Nationality / สญัชาติ _____________________________________ 



  25  BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส – อุทยานแหง่ชาติโยเซมิตี -แกรนดแ์คนย่อน  11 DAYS 7 NIGHTS  BY BR           

 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ที่อยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถา้หยา่ กรุณากรอกขอ้มูลต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล อดตีคู่สมรส ____________________________  

เกิดที่จงัหวดั__________________________________ 

วนั เดอืน ปี เกิด อดตีคู่สมรส _________________________________ 

วนัที่จดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หย่าวนัที่เท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ช่ือสถานศึกษาหรือที่ท  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ที่อยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรือจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 
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          Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท่ี์ท างาน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เริม่ท างานตัง้แตเ่ม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________ 

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

 

3. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป 
 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

Previous Work / Education / Training  Information 

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

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้น้ีเคยท างานหรือไม ่? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบรษัิทท่ีเคยท างาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ท่ีอยู่ของบรษัิทท่ีเคยท างาน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท่ี์เคยท างาน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริม่ท างานตัง้แตเ่ม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) 

____________________________________ 

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

5. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป___________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

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

 

ท่านเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

 

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

elementary schools/ถา้ใช่ โปรดกรอกขอ้มลูตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัสถาบนัการศกึษาท่ีท่านเคยเขา้เรียน 

Name of Institution/ช่ือสถานศกึษา _____________________________________________________ 

Address/ท่ีอยู่ของสถานศกึษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรท่ีท่านศกึษาจบมา 
__________________________________________________ 

Date of Attendance From/วนัท่ีเริม่การศกึษา(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 ? คุณเคยท่องเที่ยวในประเทศ 

      อื่น ๆ ใน 5 ปีที่แลว้หรือไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถา้ใช่ โปรดระบปุระเทศท่ีเคยเดนิทางภายใน 5 ปีท่ีผา่น

มา 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

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

            Yes / ใช่(โปรดระบ)ุ                   No / ไมใ่ช่ 

If yes please provide the following information / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 


