
   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ซานฟรานซิสโก | อทุยานแห่งชาตโิยเซมติี | ลาสเวกสั| แกรนดแ์คนยอน | Skywalk | Ontario Mills | ยนิูเวอรแ์ซล 
พัก ลาสเวกัส 2 คืน 

 
 

  

 

 

 

  

BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซสิโก – ลาสเวกัส – 

อุทยานแหง่ชาตโิยเซมติี – แกรนดแ์คนยอน  

11 DAYS 7 NIGHTS 
เดนิทาง มนีาคม – มถุินายน 2563 

ราคาแนะนาํเพยีง  79,900.- 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ  
22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  อี.วี.เอ แอร์ ประตู 8 แถว Q พบ

เจา้หนา้ท่ี คอยอาํนวยความสะดวก 

วันที ่2 
ไต้หวัน – ซานฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพคี – ท่าเรือฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ –  
ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก – สะพานโกลเดนเกต – Union Square 

01.45 น. ออกจากประเทศไทย สูไ่ต้หวัน โดยสายการบนิ อี.ว.ีเอ เทีย่วบนิที ่BR 206 

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

06.35 น. เดนิทางถึงไตห้วนั เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 

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

10.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองซานฟรานซิสโก เท่ียวบนิท่ี BR 008 

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

 ***เครื่องบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล** 

06.30 น.   ถึงสนามบนิซานฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 14 ชั่วโมง) นาํท่านผา่น พธีิ

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 
วนัท่ี 2. ไตห้วนั – ซานฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ –  ล่องเรอือ่าวซานฟรานซิสโก – สะพานโกลเดนเกต – Union Square 

วนัท่ี 3. อทุยานแห่งชาตโิยเซมติี  - เฟรสโน      
วนัท่ี 4.  เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั 

วนัท่ี 5. อิสระตามอธัยาศยั หรือ เลือกซือ้แพค็เกจทวัรเ์สรมิ 

วนัท่ี 6. อทุยานแห่งชาตไิบรซแ์คนยอน – Horseshoe bend – ทะเลสาบพาวเวลล ์– เพจ 

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

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

วนัท่ี 11. ไตห้วนั - กรุงเทพฯ   
 
 

 

 

 



   

 

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร   

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

 นาํท่านสู่ยอดเขาทวนิพคี (Twin Peak) เพ่ือใหท้่านไดช้มทิวทศัน ์อนังดงามของเมือง จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร ์

แมนวารฟ์ (Fisherman’s Wharf) เป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร สวนสนกุ พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ํา้ และเป็นท่ีตัง้

ของ PIER 39 จดุท่ีมีสงิโตทะเลมานอนตากแดดนบัรอ้ยตวั ใหท้่านอิสระเลือกซือ้สนิคา้ ของท่ีระลกึ  จากนัน้นาํท่าน ล่องเรือชมอ่าว

ซานฟรานซิสโก ชมความงามของตวัเมือง โดยเรือจะผา่นชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะท่ีเคยเป็นท่ีคมุขงันกัโทษอเมรกิาใน

อดีต 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน  

 นาํท่านถ่ายรูปและชม สะพานแขวนโกลเดนเก ต (Golden Gate Bridge) อนัโดง่ดงั ผลงานวศิวกรรมอนัลํา้เลศิปลายยคุปฎิวตัิ
อตุสาหกรรมท่ีออกแบบโดย นายโยเซฟ แบรม์านนส์เตร๊าซ ์ท่ีมีความยาวถึง 4,200 ฟตุ  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่  Union Square 
แหลง่ชอ้ปปิง้ของคนคลั่งชอ้ปโดยแท ้หลากหลายดว้ยรา้นคา้มากมาย เช่น รา้นขายยีนสย่ี์หอ้ลีวายส ์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 า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 อุทยานแห่งชาตโิยเซมิต ี - เฟรสโน      
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสูอุ่ทยานแห่งชาตโิยเซมิต ี (Yosemite National Park)  อทุยานแห่งชาตท่ีิมีขนาดใหญ่และธรรมชาตอินัสวยงาม
ตัง้อยู่ในรฐัแคลฟิอเนีย มีพืน้ท่ี 1,189 ตารางไมล ์หรือ 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพืน้ท่ีจรดทะเลทรายเนวาดา อทุยานแห่งชาตโิยเซ



   

 

มติีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสาํคญัแห่งหนึ่งของสหรฐัอเมรกิามีนกัท่องเท่ียวเฉล่ีย 3 ลา้นคนต่อปี และไดเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี ค .ศ. 1984 
โยเซมติีเป็นท่ีรูจ้กัในช่ือของหนา้ผาหินแกรนิต ยอดเขาโดมครึง่ซีก (Half dome) นํา้ตกขนาดใหญ่หลายนํา้ตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย นาํท่านชม นํ้าตกโยเซมิต ี (Yosemite Falls) ซึ่งเป็นนํา้ตกท่ีสวย เห็นโดดเดน่แตไ่กล เป็นนํา้ตกท่ีสงูท่ีสดุแห่งหนึ่งของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา จากนัน้นาํท่านชมเอล แคปปิตอล (El Capitan) ซึ่งเป็นอีกสญัลกัษณห์นึ่งของอทุยานนี ้เป็นภเูขาหินขนาดใหญ่ ตัง้

ฉากขึน้ไปถึง 900 เมตร) จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อนัดบั 5 ของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เป็นศนูยก์าร

ธนาคาร มีอาคารสงูไมเ่กิน 20 ชัน้ ทาํใหไ้มมี่การบดบงัทิวทศันช์นบทของเมือง 

*** กรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางไปยังอุทยานแห่งชาตโิยเซมิตไีด้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไปยังเมือง 

มอนเทอรเ์รย ์(Monterey) แทน ***  

เดนิทางสูเ่มืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อนัดบั 5 ของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เป็นศนูยก์ารธนาคาร มีอาคารสงูไมเ่กิน 20 ชัน้ ทาํใหไ้มมี่

การบดบงัทิวทศันช์นบทของเมือง  

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั RADISSON FRESNO หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสูล่าสเวกสั โดยระหวา่งทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ท่ีใหญ่ท่ีสดุ ใหท้่านชอ้ปปิง้สนิคา้

ราคาตรงจากโรงงาน  พบกบัรา้นขายเสือ้ผา้ดงัๆ 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 
 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางตอ่ จนเขา้สู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตัง้อยู่ในมลรฐัเนวาดา มีฉายาวา่ "เมืองคนบาป " (Sin City) 

โดยเป็นเมืองท่ีเจรญิเตบิโตขึน้มาจากกิจการการพนนัเป็นแมเ่หลก็แรงดงึดดูหลกัใหน้กัท่องเท่ียวหลั่งไหลเขา้มา เมืองท่ีมีโรงแรมสดุ

หรูหราอลงัการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิง้เตม็ท่ีบนถนน Strip 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั EXCALIBUR หรือเทยีบเท่า 

ในยามคํ่าคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดนิเล่นทีถ่นน The Strip หรือเส่ียงโชคในสถานคาสิโน หรือ
พบกับการแสดงโชวห์น้าโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทเิช่น โชวภู์เขาไฟระเบดิ โชวน์ํ้าพุที่
สวยงามตระการตา 

วันที ่5 อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซือ้แพค็เกจทัวรเ์สริม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อิสระตามอัธยาศัยทีเ่มืองลาสเวกัส (ไม่มีบริการรถโค้ช)  หรือ ให้ท่านเลือกซือ้แพค็เกจทัวรเ์สริม 

- อุทยานแห่งชาตแิกรนดแ์คนย อน (Grand Canyon National Park) + สกายวอลค์ (Skywalk) + แวะชมเขือ่นฮูเวอร ์

(Hooverdam) รวมอาหารกลางวัน  แพค็เกจโดยรถโค้ชข้ันตํา่ 10 ท่าน  ราคาประมาณ 4,000 บาท ต่อท่าน กรณีทีมี่

จาํนวนน้อยกว่า 10 ท่าน ราคาประมาณท่านละ 4,500 บาท ต่อท่าน กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าทีล่่วงหน้า 10 วัน ชาํระพร้อม

เงนิส่วนทีเ่หลือ หวัหนา้ทวัรอ์าจไมส่ามารถรว่มเดนิทางดว้ยได ้โดยหวัหนา้ทวัรจ์ะตอ้งดแูลคณะกลุม่ใหญ่ ก่อน  อทุยานแห่ งชาติ

แกรนดแ์คนยอนความมหศัจรรยท์างธรรมชาตท่ีิยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจบุนั ถกูจดัใหเ้ป็นหนึ่งในอนรุกัษส์ถานของโลกตามมติ

ของสหประชาชาต ิแกรนดแ์คนยอนถกูคน้พบเม่ือปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกบัท่ีอเมรกิาประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดขึน้โดยอิทธิพล

ของแมน่ํา้โคโลราโดท่ีไหลผา่นท่ีราบสงู ทาํใหเ้กิดการสกึกรอ่นพงัทลายของหินอนัเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ตอ่มาพืน้โลกเริม่ยก

ตวัสงูขึน้ อนัเน่ืองมาจากแรงดนัและความรอ้นอนัมหาศาลภายใตพื้น้โลก ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวา้ง

ใหญ่ การยกตวัของแผน่ดนิทาํใหท้างท่ีลาํธารไหลผา่นมีความลาดชนัและนํา้ไหลแรงมากขึน้ พดัเอาทรายและตะกอนไปตามนํา้เกิด

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

เท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อใหเ้กิดหินแกรนิตและหินชัน้แบบตา่งๆ พืน้ดนิท่ีเป็นหินทรายถกูนํา้และลมกดัเซาะจนเป็นรอ่ง

ลกึ สลบัซบัซอ้นนานนบัลา้นปี  เดนิบนสกายวอลค์ (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแกว้รูปตวัย ูไดย่ื้นออกมาจากหนา้ผา เหมือนท่านได้

เดนิอยู่บนอากาศ ซึ่งสงูจากพืน้แมน่ํา้กวา่ 1,200 เมตร 

- อิสระช้อปป้ิง ณ ศูนยก์ารค้า เอาทเ์ลท ภายในเมือง หรือ สามารถเลือกเส่ียงโชคตามอธัยาศยั 



   

 

 *** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคํ่าเพือ่สะดวกแก่การท่องเทีย่ว*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั EXCALIBUR หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 
อุทยานแห่งชาตไิบรซแ์คนยอน  – Horseshoe bend – ทะเลสาบพาวเวลล ์ – 

เพจ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู ่ อุทยานแห่งชาตไิบรซแ์คนยอน (Bryce Canyon National Park) ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนใตข้อง รัฐยูทาห ์ (Utah) 

โดยภมูปิระเทศของไบรซแ์คนยอนเป็นหนา้ผาสงู อยู่เหนือระดบันํา้ทะเลถึง 8000-9000 ฟตุ ไบรซแ์คนยอนเปรียบไดก้บัสถานท่ีจดั

แสดงแสงสีธรรมชาต ิดว้ยรูปลกัษณแ์ละสีของหินท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแสงของวนั เอกลกัษณข์องไบรซแ์คนยอนคือ แท่งหิน

ยอดแหลมๆ เรียกวา่ ฮูดู (Hoodoos) ท่ีขึน้เรียงกนัเป็นแนว มีรูปรา่งรูปทรงแปลกประหลาด  จากนัน้นาํท่านชม Horseshoe bend ซึ่ง

เป็นสว่นโคง้ของแม่นํ้าโคโรลาโด (Colorado River) ท่ีมีลกัษณะคลา้ยรูปเกือกมา้ นํา้เป็นสีเขียวเขม้เหลือบนํา้เงิน ประกอบกบันํา้

นิ่งทาํใหท้ศันียภาพสวยงาม ความลกึจากหนา้ผาถึงกน้แมน่ํา้ มีความลกึมากกวา่ 300 เมตร 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

  

บ่าย หลงัจากนัน้นาํท่านเดนิทางตอ่สูเ่มืองเพจ (Page) อยู่ทางตอนบนของรฐั Arizona เป็นเมืองตน้นํา้ของ แกรนดแ์คนยอน เน่ืองจาก

แมน่ํา้โคโลราโดจะไหลผา่นจากเมืองเพจ ลงไปยงัแกรนดแ์คนยอน เมืองนีเ้ตม็ไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียงทางธรรมชาตมิากมายและ

ลว้นเก่ียวกบัแมน่ํา้ทัง้สิน้  อาท ิเช่น ทะเลสาบเหนือเขือ่น Glen Canyon ชือ่ว่า Lake Powell ท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนปีละ

ประมาณ 2 ลา้นคน หรือ Horseshoe bend จดุชมโคง้แมน่ํา้รูปเกือกมา้บนหนา้ผาสงูกวา่ 1,000 ฟตุ หรือราวๆ 300 เมตร รวมทัง้ 

Antelope Canyon ภูเขาหนิทราย (Sandstone) ท่ีมีริว้ลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีนํา้หลากกดัเซาะหินมานานนบัลา้นๆปี 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HYATT PLACE  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่7 เพจ - Antelope Canyon – แกรนดแ์คนยอนฝ่ัง South rim – เมืองคิงสแ์มน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู ่ Antelope Canyon ภูเขาหนิทราย (Sandstone) ท่ีมีริว้ลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีนํา้หลากกดัเซาะหินมา

นานนบัลา้นๆปี จนทาํใหผ้นงัถํา้เกิดริว้ลายคลา้ยเกลียวคล่ืนเวา้แหวง่ตามซอกถํา้ ทาํใหเ้กิดช่องหินท่ีเป็นริว้สวยงาม เลน่แสงกระทบ

กบัดวงอาทิตยท่ี์สาดสอ่ง ทาํใหแ้ตล่ะช่วงเวลาของวนั ภเูขาหินทรายเหลา่นีมี้สีสนัท่ีตา่งกั นออกไป โดยในแตล่ะฤดกูาลจะมีสีสั นท่ี

แตกตา่งกนัออกไปดว้ย อนัขึน้อยู่กบัการหกัเหของแสงในแตล่ะวนั เช่น ฤดรูอ้น สีสนัจะเป็นโทนสีแดง สม้ และมว่ง ฤดใูบไมร้ว่ง จะ

เป็นโทนสีอ่อน เป็นตน้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

 นําท่านชมอุทยานแห่งชาตแิกรนดแ์คนยอน (Grand Canyon) ฝ่ัง South rim ความมหศัจรรยท์างธรรมชาตท่ีิยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของ

โลก ปัจจบุนั ถกูจดัใหเ้ป็นหนึ่งในอนรุกัษส์ถานของโลก ตามมตขิองสหประชาชาต ิแกรนดแ์คนย อนถกูคน้พบเม่ือปี ค .ศ.1776 ปี



   

 

เดียวกบัท่ีอเมรกิาประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดขึน้โดยอิทธิพลของแมน่ํา้โคโลราโดท่ีไหลผา่นท่ีราบสงู ทาํใ หเ้กิดการสกึกรอ่น

พงัทลายของหินอนัเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ตอ่มาพืน้โลกเริม่ยกตวัสงูขึน้ อนัเน่ืองมาจากแรงดนัและความรอ้นอนัมหาศาลภายใต้

พืน้โลก ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวา้งใหญ่ การยกตวัของแผน่ดนิทาํใหท้างท่ีลาํธารไหลผา่นมีความลาดชนั

และนํา้ไหลแรงมากขึน้ พดัเอาทรายและตะกอนไปตามนํา้เกิดการกดัเซาะลกึลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลงไปกน้หบุเหว

กวา่ 1 ไมล ์( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลกึวา่สองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อใหเ้กิดหินแกรนิตและหินชัน้แบบตา่งๆ 

พืน้ดนิท่ีเป็นหินทรายถกูนํา้และลมกดัเซา ะจนเป็นรอ่งลกึ สลบัซบัซอ้นนานนบัลา้นปี จากนัน้นาํท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมือง คิงสแ์มน 

(Kingman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั SPRINGHILL SUITES หรือเทยีบเท่า 

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

 เดนิทางสูน่ครลอสแอนเจลิส  (Los Angeles) หรือทีรู้่จักในชือ่ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสดุอนัดบั 2 ใน
สหรฐัอเมรกิา และเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง โดยระหวา่งทางผา่น ออนตาริโอ มิลล ์ ( 

Ontario Mills ) ใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย 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) เมืองแห่งความสนกุสนานเป็นท่ีตัง้ของดสินียแ์ลนดป์ารค์ (Disneyland Park ) 



   

 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทยีบเท่า 

วันที ่9 
อนาแฮม – Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตรยู์นิเวอรแ์ซล – 
สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
จากนัน้นาํท่านเดนิเลน่บนถนน  The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเทา้อยู่สองขา้งทางของ ถนนHollywood Boulevard โดยมี
ความยาวประมาณ 2,100 เมตร ท่ีตบแตง่เป็นรูปดาวหา้แฉก กวา่ 2,000 ดวง โดยจะจารกึช่ือของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง โดยสว่นใหญ่มา
จากวงการบนัเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรตสิงูสดุ สาํหรบัผูไ้ดร้บัคดัเลือกใหจ้ารกึช่ือ 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 ท่ีดา้นหนา้จะเตม็ไปดว้ยรอยประทบัมือของดาราช่ือ ดงัตา่งๆมากมาย  ชมดอลบ ีเธียเตอร์  

(DolbyTheatre) สถานท่ีมอบรางวลัออสการ์ จากนัน้นาํท่าน เขา้ชมโรงถ่ายภาพยนต รยู์นิเวอรแ์ซล  (Universal Studios) ในเนือ้ท่ี
กวา่ 1,000 ไร ่

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวนั 
บ่าย ใหท้่านไดอ้ิสระ ชมเบือ้งหลงัเทคนิคและขัน้ตอนของการถ่ายทาํภาพยนตร ์ท่ีสรา้งขึน้มาเพ่ือประกอบฉากอย่างละเอียดท่ีใชใ้นการถ่าย

ทาํจรงิของ อาทิเช่น ฉากนํา้ท่วมถลม่เมือง , แผน่ดนิถลม่ทรุดตวัในรถไฟใตด้นิหรือชมโชวก์ารแสดงพาดโผนท่ีตืน้เตน้เรา้ใจ หรือ

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

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 หลงัอาหารคํ่านาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิลอสแอนเจลิส 

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   

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


   

 

 

 

 

 

 

 

ราคาแนะนาํเพยีง 

BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส – 

อุทยานแห่งชาตโิยเซมิต ี– แกรนดแ์คนยอน   

11 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

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.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

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)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 
 
 
 
 
 



   

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น    คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่วีซ่าประเทศอเมรกิา (ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจาํนวน 7,600 บาท ชาํระพร้อมเงนิมัดจาํ) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (33 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการชาํระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่ องบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสม บตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรม ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไมมี่อ่าง

อาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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



   

 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อก

เอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลูกคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 



   

 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่อเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส าหรบัการยืน่วซีา่

อเมรกิา กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความ

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการ

สมัภาษณ์ของทา่น 



   

 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง  ________________________________ 

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:_________________________________นามสกลุ

เก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       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_______________________________________________________ 

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

       ที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากที่อยู่ในขอ้ 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 ุ______________________________________________________ 

  

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจุบนั  ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบาร์โคด๊ดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานที่ออกหนงัสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนงัสอืเดนิทาง ____________________ 

              Issuance Date / วนัที่ออกหนงัสอืเดนิทาง (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 / ที่อยู_่______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถา้มีผูอ่ื้นออกคา่ใชจ้่ายให ้หรือบรษัิทออกคา่ใชจ้่ายให ้ใหก้รอกขอ้มลูดา้นลา่งตอ่ไปนี้ 

ช่ือบรษัิท หรือ ช่ือและนามสกลุของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้

:_________________________________________________ 

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 

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

                  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 / ไมใ่ช่ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

Explain / โปรดอธิบายเหตผุลท่ีทาํหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 



   

 

Explain / ถา้เคย โปรดอธิบาย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรือถู กเพกิถอนวซ่ีาหรือไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกุลบดิา __________________________________________ 

Given Names / ช่ือบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

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

            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 านกัอยู่ในสหฐัใช่หรือไม่ 



   

 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาท่ีอยู่ท่ีประเทศสหรฐัฯ  :         

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

Nonimmigrant            Other/ I don’t 

know___________________________ 

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

fiancée, spouse (husband/wift), chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมญีาติล  าดบัตน้ที่

ไมใ่ช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ) พ านกัอยู่ในสหรฐัหรือไม ่
            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

  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 / ไมใ่ช่ 

     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 / สญัชาต ิ_____________________________________ 

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 _________________________________________________ 

          Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท่ี์ทาํงาน _____________________________________________ 



   

 

          Employment Date From/เริม่ทาํงานตัง้แตเ่ม่ือไร (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 างานหรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบรษัิทท่ีเคยทาํงาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ท่ีอยู่ของบรษัิทท่ีเคยทาํงาน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท่ี์เคยทาํงาน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ตาํแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริม่ทาํงานตัง้แตเ่ม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) 

____________________________________ 

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

5. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

 



   

 

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 ปีที่แลว้หรือไม ่

            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

มา 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

 



   

 

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

            Yes / ใช่(โปรดระบุ)                   No / ไมใ่ช่ 

If yes please provide the following information / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ตาํแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 

 


