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HILIGHT 

 เทีย่วชมอุทยานแหง่ชาตอิุทยานแหง่ชาติ

โยเซมติ ี

 ชมความสวยงามของสะพานโกเดน้เกท 

 เขา้ชมอุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น 

พเิศษใหท้า่นเดนิบน Sky Walk 

 เทีย่วชมโรงภาพยนตรย์ูนเิวอรแ์ซล 

 ***พกัลาสเวกสั 2 คนื*** 

รวมคา่เขา้อุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น   

 

 

 

 

อเมรกิาตะวนัตก  

ซานฟรานซสิโก –  

อทุยานโยเซมติ ี- 

ลาสเวกสั – แอลเอ 

10 วนั 6 คนื 

 

โดยสายการบนิไชนา่อสีเทริน์ 

[MU] 

เดนิทาง กนัยายน – ธนัวาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 75,900- 
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กําหนดการเดนิทาง   

วนัที ่ 09-18 ก.ย. 62 79,900.- 

วนัที ่ 14-23 ต.ค. 62 75,900.- 

วนัที ่ 11-20 พ.ย. 62 75,900.- 

วนัที ่ 23 ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 63 85,900.- 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – เซีย่งไฮ ้     

2 

เซีย่งไฮ ้– ซานฟรานซสิโก – ยอดเขาทวนิพคี – 

ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ – ลอ่งเรอือา่วซานฟราน

ซสิโก – สะพานโกลเดน้เกท-  Union Square 

 O O 
 

CROWNE PLAZA 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
อทุยานแหง่ชาตโิยเซมติ ี– นํา้ตกโยเซมติ ี- เฟรส

โน    
O O O 

WYNDHAM 

VISALIA หรอื

เทยีบเทา่ 

4 
เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – 

ลาสเวกสั 
O O   O 

EXCALIBUR หรอื

เทยีบเทา่ 

5 
ชมแกรนดแ์คนยอ่น – เดนิบน Skywalk (รวมคา่

เขา้ชม) 
O O O 

EXCALIBUR หรอื

เทยีบเทา่ 

6 ลาสเวกสั – Ontario Mills – ลอสแอนเจลสิ   O O O 

HARTFORD 

ROSEMEAD หรอื

เทยีบเทา่ 

7 
ลอสแอนเจลสิ  -  Hollywood Boulevard –  

โรงถา่ยภาพยนตรย์ูนเิวอรแ์ซล  
O X O 

HARTFORD 

ROSEMEAD หรอื

เทยีบเทา่ 

8 
สนามบนิ – เซีย่งไฮ ้***เครือ่งบนิผา่นเวลา

สากล*** 
O   

 

9 เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ    
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – เซีย่งไฮ ้

23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการ

บนิไชนา่อสีเทริน์ (MU) ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ที ่คอยอํานวยความสะดวก 

วนัที ่2 
เซีย่งไฮ ้– ซานฟรานซสิโก – ยอดเขาทวนิพคี – ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ 

– ลอ่งเรอือา่วซานฟรานซสิโก - สะพานโกลเดน้เกท – Union Square 

02.30 น. ออกจากประเทศไทย สูเ่ซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ ไชนา่อสีเทริน์ เทีย่วบนิที ่MU 548 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่11 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.55 น. 

และถงึเซีย่งไฮเ้วลา 07.20 น.*** 

07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิผู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

13.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซานฟรานซสิโก เทีย่วบนิที ่MU 589 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่11 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 14.20 น. 

และถงึซาน ฟรานซสิโก เวลา 09.30 น.*** 

 ***เครือ่งบนิบนิผ่านเสน้เวลาสากล*** 

09.30 น.   ถงึสนามบนิซานฟรานซสิโก (San Francisco International Airport) (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง) นําท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงซานฟรานซสิโก (San Francisco) นครมหาเสน่ห์

แห่งมลรัฐแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ เมืองทีม่ีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ 

รองจากมหานครนวิยอรก์ นําท่านสูย่อดเขาทวนิพคี (Twin Peak) เพื่อใหท้่านไดช้ม

ทวิทัศน์ อันงดงามของเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ท่าเรอืฟิชเชอร ์แมนวารฟ์ 

(Fisherman’s Wharf) เป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร สวนสนุก 

พพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์า และเป็นทีต่ัง้ของ PIER 39 จุดทีม่ีสงิโตทะเลมานอนตากแดดนับรอ้ย

ตวั ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ ของทีร่ะลกึ จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิ

โก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะทีเ่คย

เป็นทีคุ่มขังนักโทษอเมรกิาในอดีต จากนัน้นําท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเดน้

เกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวศิวกรรมอันลํ้าเลศิปลายยุคปฎวิัต ิ

อุตสาหกรรมทีอ่อกแบบโดย นายโยเซฟ แบรม์านนส์เตร๊าซ ์ทีม่คีวามยาวถงึ 4,200 ฟตุ   

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่Union Square แหลง่ชอ้ปป้ิงของคนคลัง่ชอ้ปโดยแท ้

หลากหลายดว้ยรา้นคา้มากมาย เชน่ รา้นขายยนีสย์ีห่อ้ลวีายส ์มซีเูปอรม์ารเ์ก็ต Virgin 
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 นําท่านชมนํา้ตกโยเซมติ ี(Yosemite Falls) ซึง่เป็นน้ําตกทีส่วยเห็นโดดเด่นแต่ไกล 

เป็นน้ําตกทีส่งูทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศสหรัฐอเมรกิา จากนัน้นําท่านชมเอล แคปปิตอล 

(El Capitan) ซ ึง่เป็นอกีสญัลกัษณ์หนึง่ของอุทยานนี้ เป็นภเูขาหนิขนาดใหญ่ ตัง้ฉากขึน้

ไปถงึ 900 เมตร) จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 

ของรัฐแคลฟิอรเ์นีย เป็นศูนยก์ารธนาคาร มีอาคารสงูไม่เกนิ 20 ชัน้ ทําใหไ้ม่มีการบดบัง

ทวิทศันช์นบทของเมอืง 

*** กรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางไปยงัอุทยานแห่งชาตโิยเซมติไีด ้ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมไปยงัเมอืง มอนเทอรเ์รย ์(Monterey) แทน *** 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยังเมอืงเฟรสโน 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก WYNDHAM VISALIA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY 

OUTLET ทีใ่หญ่ทีส่ดุ ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาตรงจากโรงงาน พบกับรา้นขายเสือ้ผา้

ดังๆ อาทเิชน่ Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, 

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

Megastore, Gump, สนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis 

Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson และ 

Wilkes Bashford เป็นตน้ อสิระทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม CROWNE PLAZA UNION CITY หรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที ่3 อุทยานแหง่ชาต ิโยเซมติ ี – นํา้ตกโยเซมติ ี-  เฟรสโน      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูอุ่ทยานแหง่ชาตโิยเซมติ ี (Yosemite National Park)  อุทยาน

แห่งชาตทิี่มีขนาดใหญ่และธรรมชาตอิันสวยงามตัง้อยู่ ในรัฐแคลฟิอเนีย มีพื้นที่ 1,189 

ตารางไมล์ หรือ 3,081 ตารางกโิลเมตร โดยมีพื้นที่จรดทะเลทรายเนวาดา อุทยาน

แห่งชาตโิยเซมติเีป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึง่ของสหรัฐอเมรกิามีนักท่องเที่ยว

เฉลีย่ 3 ลา้นคนตอ่ปี และไดเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1984 โยเซมติเีป็นที่รูจ้ักในชือ่ของ

หนา้ผาหนิแกรนติ ยอดเขาโดมครึง่ซกี (Half dome) น้ําตกขนาดใหญ่หลายน้ําตก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
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Klein, Samsonite 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนั้นนําท่านเดนิทางต่อ จนเขา้สูเ่มอืงลาสเวกสั (Las Vegas) ซึง่ตัง้อยู่ในมลรัฐ

เนวาดา มีฉายาว่า "เมอืงคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองทีเ่จรญิเตบิโตขึน้มาจาก

กจิการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดงึดูดหลักใหนั้กท่องเที่ยวหลั่งไหลเขา้มา เมืองที่มี

โรงแรมสดุหรูหราอลงัการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเต็มทีบ่น

ถนน Strip 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก EXCALIBUR หรอืเทยีบเทา่ 

 ในยามคํ่าคนืท่านสามารถท่องราตรเีมอืงลาสเวกสั โดยการเดนิเล่นทีถ่นน The 

Strip หรอืเสีย่งโชคในสถานคาสโิน หรอืพบกบัการแสดงโชวห์นา้โรงแรมตา่งๆ ซึง่

แต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกนัออกไป อาทเิช่น โชวภ์ูเขาไฟระเบดิ โชวนํ์า้พุที่

สวยงามตระการตา 

วนัที ่5 ชมแกรนดแ์คนยอ่น – เดนิบน Skywalk – ลาสเวกสั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นชมอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนย่อน (Grand Canyon) ความมหัศจรรยท์าง

ธรรมชาตทิีย่ ิง่ใหญ่แห่งหนึง่ของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดใหเ้ป็นหนึง่ในอนุรักษ์สถานของโลก

ตามมตขิองสหประชาชาต ิแกรนดแ์คนย่อนถกูคน้พบเมือ่ปี ค.ศ.1776 ปีเดยีวกับทีอ่เมรกิา

ประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกดิข ึน้โดยอทิธพิลของแม่น้ําโคโลราโดทีไ่หลผ่านทีร่าบสงู 

ทําใหเ้กดิการสกึกร่อนพังทลายของหนิอันเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพื้นโลกเริม่

ยกตวัสงูข ึน้ อันเนื่องมาจากแรงดนัและความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้ืน้โลก ทําใหเ้กดิการ

เปลีย่นรูปและกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ่ การยกตัวของแผ่นดนิทําใหท้างทีล่ําธาร

ไหลผ่านมคีวามลาดชนัและน้ําไหลแรงมากขึน้ พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ําเกดิการ

กัดเซาะลกึลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปกน้หุบเหวกว่า    1 ไมล ์( 

ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลกึว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อใหเ้กดิ

หนิแกรนติและหนิชัน้แบบตา่งๆ พื้นดนิทีเ่ป็นหนิทรายถูกน้ําและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลกึ 

สลบัซบัซอ้นนานนับลา้นปี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิบนสกายวอลค์ (Skywalk) ซึง่เป็นกระจกแกว้รูปตวัยู ไดย้ื่นออกมาจากหนา้

ผา เหมอืนทา่นไดเ้ดนิอยู่บนอากาศ ซึง่สงูจากพื้นแม่น้ํากว่า 1,200 เมตร จากนัน้นําท่าน

เดนิทางกลบัสูล่าส เวกัส *** กรณีทา่นทีต่อ้งการน ัง่ เฮลคิอปเตอร ์เพือ่ชมแกรนด ์

แคนย่อน กรุณาแจง้กบัทางหวัหนา้ทวัร ์โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ประมาณ USD 220 

ตอ่ทา่น ***  

หมายเหต ุ: สว่นทา่นทีต่อ้งการอสิระเต็มวนั ไมไ่ปชมอุทยานแหง่ชาต ิแกรนดแ์คน
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ยอ่นและสกายวอลค์ ลดทา่นละ่ 2,800 บาท กรุณาแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั

กอ่นการเดนิทาง 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก EXCALIBUR หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ลาสเวกสั – Ontario Mills – ลอสแอนเจลสิ   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสูน่ครลอส แอนเจลสิ  (Los Angeles) หรือทีรู่จ้ักในชือ่ แอล เอ (L.A.) เป็นเมือง

ใหญ่ทีม่ีประชากรมากทีส่ดุอันดับ 2 ในสหรัฐอเมรกิา และเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางดา้น

เศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการบันเทงิ โดยระหว่างทางผ่านออนตารโิอ มลิล ์( Ontario 

Mills )ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ DKNY, Polo Ralph Lauren, 

Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, 

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, 

Victoria’s Secret, Lego Store 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควร ออกเดนิทางตอ่สูสู่น่ครลอส แอนเจลสิ  (Los Angeles) 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HARTFORD ROSEMEAD หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 ลอสแอนเจลสิ  -  Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตรย์ูนเิวอร์

แซล  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเทา้อยู่สอง

ขา้งทางของถนน Hollywood Boulevard โดยมคีวามยาวประมาณ 2,100 เมตร ทีต่บ

แต่งเป็นรูปดาวหา้แฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารกึชือ่ของบุคคลที่มีชือ่เสยีง โดยสว่น

ใหญ่มาจากวงการบันเทงิ ซึง่ถอืเป็นเกยีรตสิงูสดุ สําหรับผูไ้ดร้ับคัดเลอืกใหจ้ารกึชือ่ อาทิ

เชน่ 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 ชมดา้นหนา้โรงละคร

ไชนสี เธยีเตอร ์(Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตรท์ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของ

ฮอลลวีูด้ ทีด่า้นหนา้จะเต็มไปดว้ยรอยประทบัมือของดาราชือ่ดังต่างๆมากมาย ชมดอลบ ี

เธยีเตอร ์(DolbyTheatre) สถานทีม่อบรางวัลออสการ ์จากนัน้นําท่านเขา้ชมโรงถา่ย

ภาพยนตย์ูนเิวอรแ์ซล (Universal Studios) ในเนื้อทีก่ว่า 1,000 ไร่ 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวนัภายในโรงถา่ยภาพยนตย์ูนเิวอรแ์ซล 
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บา่ย ใหท้า่นไดอ้สิระ ชมเบื้องหลังเทคนคิและขัน้ตอนของการถ่ายทําภาพยนตร ์ทีส่รา้งข ึน้มา

เพือ่ประกอบฉากอย่างละเอยีดทีใ่ชใ้นการถา่ยทําจรงิของ อาทเิชน่ ฉากน้ําท่วมถล่มเมือง, 

แผ่นดนิถล่มทรุดตัวในรถไฟใตด้นิหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตื้นเตน้เรา้ใจ หรือ

สนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัย อาท ิเชน่ BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, 

TERMINATOR 

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HARTFORD หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 สนามบนิ – เซีย่งไฮ ้

 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลอส แอนเจลสิ 

12.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ดว้ยเทีย่วบนิที ่MU 586 

***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่11 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 11.30 น. 

และถงึเซีย่งไฮเ้วลา 17.40 น.*** 

 ******* เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้แบง่เวลาสากล ******* 

วนัที ่9 เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ   

17.10 น. ถงึสนามบนิเซีย่งไฮ ้แวะพักเพือ่รอการเปลีย่นเครือ่ง 

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่MU 547 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่11 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 20.40 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 00.55 น.*** 

วนัที ่10: กรงุเทพฯ 

01.05 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   
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โปรแกรม : อเมรกิาตะวนัตก  

ซานฟรานซสิโก –  อทุยานโยเซมติ ี- ลาสเวกสั – แอลเอ 

10 วนั 6 คนื โดยสายการบนิไชนา่อสีเทริน์ [MU] 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

09-18 ก.ย. 62 79,900.- 79,900.- 79,900.- 79,900.- 59,900.- 13,900.- 

14-23 ต.ค. 62 75,900.- 75,900.- 75,900.- 75,900.- 59,900.- 13,900.- 

11-20 พ.ย. 62 75,900.- 75,900.- 75,900.- 75,900.- 59,900.- 13,900.- 

23 ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 63 85,900.- 85,900.- 85,900.- 85,900.- 69,900.- 14,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่
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6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไม่เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา (จํานวน 7,600 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 USD) 

 

 



   
   

   

                                                                                                                                                          QE3SFO-MU001    หนา้ 10 จาก 23 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบินกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

    และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัทําการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยู่ตา่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พืน้

หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 

สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อก

เอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 
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ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลูกคา้ทํารายการ

เดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนัก่อนวนั

ยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนสําเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้ (พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 
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- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่อเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูสาํหรบัการยืน่วซีา่อเมรกิา 

กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความเป็นจรงิ 

เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการสมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนังสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชือ่ตน้ ตรงกบัในหนังสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชือ่นามสกลุภาษาไทย __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชือ่อืน่ ๆ ถา้ม ี
(เชน่ นามสกลุกอ่นแตง่งาน นามแฝง หรอืเคยเปลีย่นชือ่ นามสกลุ) 
ชือ่เกา่:_________________________________นามสกลุ

เกา่:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 
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                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยูร่ว่มกนัโดยไมไ่ดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หยา่รา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรอืเขตทีเ่กดิ ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รัฐหรอืจังหวัดทีเ่กดิ _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่กดิ ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

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

ถา้มสีญัชาตอิืน่ คอืประเทศ : ________________________ 

ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางของประเทศทีไ่ดร้ะบไุวห้รอืไม ่         ใช ่             ไม ่

ถา้ม ีระบหุมายเลขของหนังสอืเดนิทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขทีบ่ัตรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี (ในสหรัฐอเมรกิา) ถา้ม ี

                 ______________________________________________________________ 

 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู ่____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 
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         ____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ไดห้ากแตกตา่งจากทีอ่ยูใ่นขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ีทํ่างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารทีทํ่างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยูอ่เีมล ________________________________________________ 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขทีป่รากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลังหนังสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหน่วยงานทีอ่อกหนังสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนังสอืเดนิทาง ____________________ 

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

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

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

หรอืถกูขโมยหรอืไม ่

        Yes / *เคย                                          No / ไมเ่คย 
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* ถา้เคยหาย โปรดระบเุลขหนังสอืเดนิทาง / Passport Number 

______________________________ 

เหตผุลทีห่นังสอืเดนิทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

1. Purpose of trip to U.S./ จดุประสงคข์องทา่นในการเดนิทางไปยังสหรัฐอเมรกิา 

_______________________________________________________________ 

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

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

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาทีต่อ้งการพํานักในสหรัฐอมรกิา 

__________________ Day(s)/วัน 

4. Address where you will stay in U.S./ ทีอ่ยูใ่นสหรัฐทีท่า่นตัง้ใจจะไปพํานัก 
Street Address / ทีอ่ยู_่______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รัฐ ________________________________________________________ 

Zip Code / รหัสไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถา้มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้หรอืบรษัิทออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใหก้รอกขอ้มลูดา้นลา่งตอ่ไปนี้ 

// ถา้ไมม่ขีา้มไปทีข่อ้ 6 

ชือ่บรษัิท หรอื ชือ่และนามสกลุของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้
:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ทีอ่ยูข่องผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้หรอืบรษัิททีอ่อก

คา่ใชจ้า่ยให ้: 
____________________________________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________________________________

____ 

Telephone number /เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื หรอื บรษัิท : 

________________________________________________ 



   
   

   

                                                                                                                                                          QE3SFO-MU001    หนา้ 18 จาก 23 
 

Relationship to you /ความสมัพันธก์บัคณุ เชน่ พ่อ แม ่นายจา้ง เป็นตน้  : 

____________________________________ 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืไม ่?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปนี ้

Date arrived / วันทีเ่ดนิทางถงึอเมรกิา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาทีท่า่นอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่

วัน___________________Day(s)/วัน 

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

หรอืไม?่  

                  ม ี                               ไมม่ ี

Driver’s license number/ใบขบัขีอ่นุญาตหิมายเลข 

:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาตขิบัขีข่องรัฐ 

:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วันทีอ่อกวซีา่:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซีา่______________________________________________ 

 - Have you been ten-printed ? /ทา่นเคยพมิพล์ายนิว้มอืทีส่ถานทตู U.S. แลว้หรอืไม ่? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทา่นเคยทําวซีา่ U.S. หายหรอืถกูขโมยหรอืไม ่? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

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

Explain / โปรดอธบิายเหตผุลทีทํ่าหาย______________________________________ 
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 - Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วซีา่อเมรกิาของทา่นเคยถกู

ยกเลกิหรอืเพกิถอนหรอืไม ่? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Explain / ถา้เคย โปรดอธบิาย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่สหรัฐ ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ดนิทางเขา้สหรัฐ หรอืถกูเพกิถอนวซีา่หรอืไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชือ่บดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วันเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของทา่นพํานักอยูใ่นสหรัฐใชห่รอืไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Father’s status/สถานภาพของบดิาทีอ่ยูท่ีป่ระเทศสหรัฐฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชือ่นามสกลุมารดาและวันเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชือ่มารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วันเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของทา่นพํานักอยูใ่นสหัฐใชห่รอืไม ่
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            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Mother’s status/สถานภาพของมารดาทีอ่ยูท่ีป่ระเทศสหรัฐฯ :         

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

Nonimmigrant            Other/ I don’t know 

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

fiancée, spous (husband/wift), chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ทา่นมญีาตลิําดบั
ตน้ทีไ่มใ่ชบ่ดิามารดา ( ไดแ้ก ่คูห่มัน้ คูส่มรส บตุร พีน่อ้ง ) พํานักอยูใ่นสหรัฐหรอืไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชือ่ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกีย่วขอ้งกบัทา่น ____________________________ 

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

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบคุคลนัน้ ๆ ในสหรัฐอเมรกิา ( เชน่  

               เป็นอเมรกิาซติ ิเชน่ ไดรั้บใบเขยีว ไดรั้บวซีา่สหรัฐชัว่คราว หรอือืน่ๆ ) 

                ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกลุคูส่มรส ________________________________ 
2. Spouse’s Given Names / ชือ่คูส่มรส _________________________________ 
3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดอืน ปี เกดิ คูส่มรส __________________________ 
4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 
5. Spouse’f Plade of Birth / สถานทีเ่กดิ _________________________________ 
6. Spouse’s Address / ทีอ่ยูคู่ส่มรส _____________________________________ 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถา้หยา่ กรุณากรอกขอ้มลูตอ่ไปนี ้

ชือ่-นามสกลุ อดตีคูส่มรส ____________________________  

เกดิทีจ่ังหวัด__________________________________ 

วันทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หยา่วันทีเ่ทา่ไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หยา่กนัเพราะเหตผุลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 
2. Present Employer or School Name / ชือ่สถานศกึษาหรอืทีทํ่างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู ่_____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รัฐหรอืจังหวัด ________________________________________________ 

       Zip Code / รหัสไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

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

3. Briefly describe your duties / อธบิายลกัษณะงานพอสงัเขป 
 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 
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+Previous Work / Education / Training  Information 

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

1. Were you previously employed? กอ่นหนา้นี้เคยทํางานหรอืไม ่? 
            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Employer / Employment information 

Employer Name/ชือ่บรษัิททีเ่คยทํางาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ทีอ่ยูข่องบรษัิททีเ่คยทํางาน 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________ 

Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท์ีเ่คยทํางาน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ตําแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริม่ทํางานตัง้แตเ่มือ่ไร (วัน/เดอืน/ปี) 

____________________________________ 

4. Employment Date To / วันทีอ่อกจากงาน (วัน/เดอืน/ปี)  

______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธบิายลกัษณะงานพอ

สงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

ทา่นเคยเขา้เรยีนในสถาบนัการศกึษาระดบัมธัยมหรอืสงู

กวา่หรอืไม ่? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

 

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

including elementary schools/ถา้ใช ่โปรดกรอกขอ้มลูตอ่ไปนี้เกีย่วกบัสถาบนัการศกึษาทีท่า่น

เคยเขา้เรยีน 

Name of Institution/ชือ่สถานศกึษา 

_____________________________________________________ 
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Address/ทีอ่ยูข่องสถานศกึษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรทีท่า่นศกึษาจบมา 

__________________________________________________ 

Date of Attendance From/วันทีเ่ร ิม่การศกึษา(ว/ด/ป) 

___________________________________________ 

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

______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อืน่ ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรอืไม ่

            Yes /* ใช ่                         No / ไมใ่ช ่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถา้ใช ่โปรดระบปุระเทศทีเ่คยเดนิทางภายใน 

5 ปีทีผ่า่นมา 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________ 

 

 

          2.Have you ever served in the military ? คณุเคยทําหนา้ทีใ่นทางทหารหรอืไม ่

            Yes / ใช(่โปรดระบ)ุ           No / ไมใ่ช ่

If yes please provide the following information / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักัด ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ตําแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชีย่วชาญเฉพาะทางทหาร______________________________________ 


