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แพค็เกจเที�ยวแบบส่วนตวั ตั�งแต่ � ท่านขึ�นไป 

เที�ยว � เมืองสําคญัของอเมริกาฝั�งตะวนัตก ลอสแองเจลสิ และลาสเวกสั 

สนุกสุดเหวี�ยงที�สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดโิอโปรแกรมเอาใจนักช้อปตวัจริง ตะลุย � เอาท์เลท็ใหญ่

แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั�นดงั ที�ลดราคา ��-��% 

บินโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ 

กาํหนดการเดินทาง : มีนาคม – เมษายน 2558 

แพ็คเกจ-อเมรกิาตะวนัตก �วนั �คืน 
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08.30น. คณะพร้อมกนัณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั�น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์

ไลน์*** ควรไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอนิอย่างน้อย � ชั�วโมงครึ�ง ก่อนเวลาเครื�องออก 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ลอสแองเจลสิ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� CI834 

15.40 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวนั เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

17.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ลอสแองเจลสิโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� CI006 

 

.................................... บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ....................................ใช้เวลาบิน 16.35 ชั�วโมง 
 

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

ชั�วโมง) นาํท่านผา่นขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากร 

จากนั�น นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองลอสแองเจลสิหรือแอลเอ (L.A.)ซึ� งเป็นเมืองใหญ่ที�มีประชากรมากที�สุด

อนัดบั 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ�งในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง ลอสแอง

เจลิสตั�งอยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื�อเมืองลอสแองเจลิส มาจากคาํวา่ โลสองัเคเลส (LOS ÁNGELES) ใน

ภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค ์ซึ� งชื�อเมืองนั�นมีความหมายวา่ "เมืองแห่งเทพ" เช่นเดียวกบักรุงเทพฯ 

คํ�า  **อาหารคํ�า อสิระตามอธัยาศัย** 

 นําท่านเข้าพกัโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, LOS ANGELES หรือระดับเทยีบเท่า 

 
 

 

 

เช้า  **อาหารเช้า อสิระตามอธัยาศัย** 

 นาํท่านผา่นชมย่านธุรกจิสําคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ดเบเวอร์รี�ฮิลล์ 

ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (RODEO DRIVE) ในยา่น BEVERLY HILL ซึ� งเป็นยา่นชอ้ปปิ� งที�หรูหราที�สุดในแอลเอ 

พ ร้ อ ม กั น นี� ย ั ง เ ป็ น ย่ า น ที� มี ด า ร า ฮ อ ล ลี วู ด อ า ศั ย อ ยู่ ม า ก ม า ย  นํ า ท่ า น ช ม ไ ช นี ส เ ธี ย เ ต อ ร์ 

(CHINESETHEATRE)ซึ� งท่านจะไดถ่้ายรูปกบัรอยมือรอยเทา้ของเหล่าดาราชื�อดงัที�ประทบัไวพ้ร้อมชื�อ

จารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวดู นาํท่านชม ฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟม (HOLLYWOOD WALK 

OFFAME)เป็นทางเทา้ที�อยูส่องขา้งทางถนน ฮอลลีวดู บูเลวาร์ดในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และไวน์ สตรีท 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ไทเป (ไต้หวนั) - ลอสแองเจลสิ (สหรัฐอเมริกา) 

วนัที�สอง  ลอสแองเจลสิ - ชมย่านธุรกจิสําคญัของลอสแองเจลสิ-ไชนีสเธียเตอร์ – ฮอลลวูีดวอล์กออฟ

เฟม - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
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ในทิศเหนือ-ใต ้ตั�งอยูใ่นฮอลลีวดูลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเทา้ทั�งสิ�น 3 

1/2 ไมล์ ฮอลลีวดู วอล์กออฟเฟม ประดบัดว้ยแผน่หินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉกจาํนวนมากกวา่ 2000 ดวง 

จารึกชื�อของนกัแสดงและบุคคลที�มีชื�อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ� งถือเป็นเกียรติสูงสุดสําหรับผู ้

ไดรั้บคดัเลือกใหจ้ารึกชื�อ คือ วงการภาพยนตร์, วงการโทรทศัน์, วงการดนตรี, วงการวทิย,ุ วงการละครเวที 

 
เที�ยง  **อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย** 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่โรงถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดยูนิเวอร์แซล สตูดิโอมีเนื�อที�กวา่ 1,000 ไร่ ชมเบื�องหลงัการถ่าย

ทาํภาพยนตที์�โด่งดงัทั�งในอดีตและปัจจุบนั เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื�อง จอวส์ ฉลามยกัษที์�ตื�นเตน้

ระทึกใจ ชมฉากแผน่ดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบา้นเรือน ที�ใชใ้นการถ่ายทาํภาพยนตร์ต่างๆ เช่น 

เจาะเวลาหาอดีตบญัญติั 10 ประการ หรือสนุกสนานผจญภยักบัเครื�องเล่นทนัสมยั BACK TO THE 

FUTURE,  JURASSIC PARK และนั�งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผูก้าํกบัภาพยนตร์ ชม

โชวก์บัฉากเสี�ยงตายสตั�นทแ์มน โชวว์อเตอร์เวลิด ์ โชวค์วามน่ารักของสัตวแ์สนรู้ 

 
คํ�า  **อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย** 

 นําท่านเข้าพกัโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, LOS ANGELES หรือระดับเทยีบเท่า 

 

 

เช้า  **อาหารเช้า อสิระตามอธัยาศัย** 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที�ตั�งอยูใ่นมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที�ที�ชาวอเมริกนั

และคนทั�วโลก ให้ฉายาวา่ "เมืองแห่งคนบาป" (SIN CITY) ลาสเวกสัเป็นสถาณที�ที�มีลกัษณะพิเศษ เพราะ

เมืองทั�งเมืองเจริญเติบโตขึ�นมาจากความกา้วหน้าของกิจการการพนนัเป็นแรงดึงดูดหลกั ให้นกัท่องเที�ยว

หลั�งไหลเขา้มา ต่อมาก็ได้พฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม 

ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ ซึ� งลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการและขนาดใหญ่มากกวา่ที�อื�นในโลก จะหา

วนัที�สาม  ลอสแองเจลสิ– ลาสเวกสั– อสิระช้อปปิ� งLAS VEGAS PREMIUM OUTLETS 
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ได้ค่อนข้างยากที�จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาใน บริเวณใกล้เคียงกัน

เหมือนกบัเมืองลาสเวกสั 

 

 
เที�ยง  **อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย** 

บ่าย เดินทางถึง เมืองลาสเวกัสจากนั� นนําท่านช้อปปิ� ง ลาสเวกัสพรีเมียมเอาท์เลท (LAS VEGAS 

PREMIUMOUTLETS)เป็นแหล่งช้อปปิ� ง OUTLETS ที�ใหญ่ที�สุดในลาสเวกสั มีแบรนด์เนม ที�นาํมาลด

ราคามากมาย เช่น COACH,BURBERRY,LACOSTE, DIESEL, A/X, SALVADOR FARRAGAMO, 

ENERGIES MISS SIXTY, CALVIN KLEIN ETC. ถือไดว้า่เป็นสถานที�ที�นกัชอ้ปปิ� งไม่ควรพลาด 

 
คํ�า  **อาหารคํ�า อสิระตามอธัยาศัย** 

 นําท่านเข้าพกัโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, LAS VEGAS หรือระดับเทยีบเท่า 

 

 

 
 

เช้า  **อาหารเช้า อสิระตามอธัยาศัย** 

  ท่านใดที�สนใจจะไปชมแกรนด์แคนยอน (สกายวอล์ค เพิ�ม 5,800 บาท/ท่าน) (กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์

ต่อบริษัท ทวัร์ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง เพราะต้องทาํการจองล่วงหน้า ราคาดังกล่าวรวมอาหาร กลางวันให้

ท่านเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาในการท่องเที�ยวประมาณ 10 ชม.) 

 นาํท่านชม แกรนด์แคนยอน (GRAND CANYON)สิ�งมหัศจรรยท์างธรรมชาติที�ยิ�งใหญ่แห่งหนึ� งของโลก 

ประติมากรรมอนัมหึมามหาศาลนี� ธรรมชาติไดส้ร้างขึ�นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ลา้นปีจากการกดัเซาะ

ของแม่นํ� าโคโรลาโด ้และกระแสลม ฝน หิมะ จนกลายเป็นหุบเขาที�มีความยาว 446 กม. จุดที�กวา้งที�สุด 29 

กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็น สิ� งมหัศจรรยท์างธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก ให้ท่านเดินชมบน WEST 

วนัที�สี� ลาสเวกสั - อสิระช้อปปิ� งหรือเสี�ยงโชคและเพลดิเพลนิกบัโชว์ย่านStrip /ทัวร์เสริม แกรนด์แคน

ยอน 
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RIM + SKY WALKสะพานกระจกที�สร้างยื�นเขา้ไปในหุบผา ที�จะทาํให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยูบ่นอากาศ

ซึ�งทาํให ้ตื�นเตน้และหวาดเสียวพร้อมเลือกซื�อสินคา้ของที�ระลึก 

 
เที�ยง  **อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย** 

บ่าย  สําหรับท่านที�ไม่ได้ไปแกรนด์แคนยอนใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรืออิสระชอ้ปปิ� ง ณ ศูนยก์ารคา้ภายใน

เมือง หรือเสี�ยงโชคตามอธัยาศยั และเพลิดเพลินกบัโชวที์�จดัแสดงไวห้น้าโรงแรมแต่ละแห่งใน ยา่น Strip 

ของลาสเวกสั เช่น โชวภ์ูเขาไฟระเบิดที� , โชวโ์จรสลดัที�โรงแรม Treasure Island, โชวน์ํ� าพุเตน้ระบาํที� 

Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื�องเล่นวาดเสียวต่างๆที�ตั�งอยู่สูง ที�สุดในโลกในโรงแรม Stratosphere 

ชมหนึ�งในพระพรหมของไทยซึ� งตั�งอยูที่�โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟล และประตูชยั ซึ� งจาํลองจาก

ปารีสพร้อมทั�งชมความสวยงามภายในโรงแรมVenetian 

 
คํ�า  **อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย** 

 นําท่านเข้าพกัโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, LAS VEGAS หรือระดับเทยีบเท่า 

 

 

เช้า  **อาหารเช้า อสิระตามอธัยาศัย** 

 นาํท่านชอ้ปปิ� งที� ซิทาเดลเอาท์เลท เซ็นเตอร์(Citadel Outlet)ซึ� งสถานที�ชอ้ปปิ� งมีสถานที�ตั�งที�ใหญ่และเป็น

เอาทเ์ล็ทใหญ่ที�สุดในนครลอสแองเจลิส มีบริเวณใหญ่โตและกวา้งขวาง ประกอบดว้ยร้านคา้แบรนด์เนมดงั

ทั�งหลายที�มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30%-70% จากราคาปกติของสินคา้แบรนด์เนม 

เหมาะสาํหรับทุกท่าน ทุกวยั เช่น Guess, Nine West, H&M, Coach, Billabong, Calvin Klein, DKNY  

วนัที�ห้า  ลาสเวกสั– ซิทาเดลเอาท์เลทเซ็นเตอร์– ลอสแองเจลสิ– สนามบินไทเป (ไต้หวนั) 
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เที�ยง  **อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย** 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองลอสแองเจลสิ 

จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแองเจลิสเพื�อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตวั

เดินทางกลบักรุงเทพฯ  

**ควรไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอนิอย่างน้อย 2 ชั�วโมงครึ�ง ก่อนเวลาเครื�องออก** 

23.05 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� CI007 

 

.................................... บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ....................................ใช้เวลาบิน 18.55ชั�วโมง 

 

 
 

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวนั เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

07.15 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� CI��� 

10.05น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

************************************** 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

ข้อควรควรทราบ :  

 สําหรับท่านที�ต้องออกตั�วภายในประเทศ (เครื�องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที�ฝ่ายขายก่อนทําการ

ออกตั�ว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

************************************ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หก ไต้หวนั– กรุงเทพฯ 
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อตัราค่าบริการ 

ผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ตั�งแต่ 

4 ท่านขึ�นไป 

พกัห้องละ � ท่าน 

ท่านละ 

เดก็ อายุ �-�� ปี พกัเดี�ยว 

เพิ�มท่านละ พกักบั �ผู้ใหญ่ พกักบั � ผู้ใหญ่ (ไม่มเีตยีง) 

ราคาสําหรับ ผู้ใหญ่ 4 ท่าน  83,900.- 83,9��.- 79,900.- 14,500.- 

ราคาสําหรับ ผู้ใหญ่ 5 ท่าน  79,900.- 79,9��.- 75,900.- 14,500.- 

ราคาสําหรับ ผู้ใหญ่ 6 ท่าน  77,900.- 77,9��.- 73,900.- 14,500.- 
 

 

อตัรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินไป-กลบั ชั�นประหยดั รวมภาษีสนามบินและค่าภาษีนํ�ามนั เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 

 รถแวน � ที�นั�ง พร้อมคนขบั (คนไทย) นาํเที�ยวตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 

 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2ท่าน)  

 ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระที�โหลดลงใตท้อ้งเครื�อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน 20 กก.  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1ลา้นบาท 

อตัรานี�ไม่รวม  
 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื�นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มและอาหารนอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารและเครื�องดื�ม 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสหรัฐอเมริกา ประมาณ �,��� บาท 

 ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด  

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม, ค่าทิปพนกังานขบัรถ  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
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เงื�อนไขการเดินทาง 

 แพค็เกจ เริ�มเดินทางตั�งแต่ผูใ้หญ่ � ท่านขึ�นไป 

 หากเดินทางตรงกบัช่วงงานแฟร์ หรือเทศกาล อาจส่งผลให้ห้องพกัเต็ม ทางบริษทัฯ ขอเสนอโรงแรมอื�นที�อยู่ใน

ระดบัราคาเดียวกนัหรือหากไม่มีหอ้งพกัจริง ขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับจองแพค็เกจ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี�ยนโปรแกรมเพื�อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเนื�องมาจาก

การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุฯลฯ โดยจะ

คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมืองอนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิด

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมืองฯลฯและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯจะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที�

เกิดขึ�นตามจริงเท่านั�น เช่น ค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีที�ยื�นวซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 

การสํารองที�นั�งและชําระเงิน 

 ยนืยนัการสํารองที�นั�งกบัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทางที�มีอายุการใช้งานเหลอืไม่ตํ�ากว่า6เดือน 

 ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ ��,��� บาท ภายใน � วนันบัจากวนัที�จอง เงินมดัจาํถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ค่าทวัร์ส่วนที�เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางภายใน30วนั 

 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนที�เหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าวทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เงื�อนไขและขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงินมดัจาํ 

• หลงัจากสํารองที�นั�งเรียบร้อยแลว้เจา้หนา้ที�ฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลาไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอื�นที�แจง้ไวใ้น

โปรแกรมเพื�อดาํเนินการยื�นขอวซ่ีา (สาํหรับประเทศที�ตอ้งทาํวซ่ีา) 
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การยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง �� วนั  คืนเงินมดัจําทั �งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 30 - �� วนั  หกัเงินคา่ทวัร์ ��% 

 ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง �� - � วนั  หกัเงินคา่ทวัร์ ��% 

 ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง � - วนัเดนิทาง  หกัเงินคา่ทวัร์ ���% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตั�วเครื�องบินแล้วหากเป็นตั�วที�สามารถทํา Refund ได้ ผู้ เดินทางต้องรอเงิน

คา่ Refund ตามระบบและเงื�อนไขของสายการบนิเทา่นั �น (ประมาณ � เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื�นขอวี

ซา่ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคดิคา่ใช้จา่ยเพิ�ม คือคา่วีซา่ และคา่เปลี�ยนชื�อตั�วเครื�องบินเท่านั �น ทั �งนี �

ต้องไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขตั�วที�ไมอ่นญุาตให้เปลี�ยนชื�อ และไมอ่นญุาตให้คืนบตัรโดยสาร 

 หากทา่นยกเลิกการเดนิทาง อนัเนื�องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ�งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า

ด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกัน

ทั �งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื�อนไขของวนัเวลาที�ยกเลิกดงักลา่วข้างต้น  
 

ตั�วเครื�องบิน 

 ตั�วเครื�องบินเป็นตั�วโปรโมชั�น GV2 (L Class) สถานะของตั�วขึ�นอยู ่ณ วนัที�จองเงื�อนไขของตั�วขึ�นอยูก่บัแต่ละสาย

การบิน  

 ตั�วเครื�องบินและหอ้งพกัเป็นราคาโปรโมชั�น เมื�อออกตั�วแลว้ ไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี�ยนแปลงใดๆไดเ้ลย 

 การจดัที�นั�งบนเครื�องเป็นไปโดยสายการบินกาํหนดทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ�ามนัเชื�อเพลิงและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราที�ทางสายการบินแจง้ ณ วนัที�

ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ�นราคาในภายหลงัถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนที�เพิ�ม ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ใน

การเรียกเก็บตามความเป็นจริงณวนัที�ออกตั�ว 

โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / DoubleRoom) ประเภทห้องพกัขึ�นอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่

ละโรงแรมกรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื�นๆ อาจทาํใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ  

 โดยทั�วไปโรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากที�สุด คือ 3 คนเท่านั�น 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และ

เพิ�มเตียงเสริมให ้(Extra Bed)  

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเดี�ยว และ

ตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดี�ยวเพิ�มดว้ย 
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 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื�องปรับอากาศ เนื�องจากเป็นประเทศที�อยูใ่นแถบอุณหภูมิตํ�าเครื�องปรับอากาศจะ

เปิดใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวัจาก

ราคาตน้ทุนที�คิดไว ้บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื�อความเหมาะสมของ

โปรแกรม 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 

 นํ� าหนักกระเป๋าสัมภาระที�โหลดลงใตท้อ้งเครื�อง สายการบินอนุญาตท่านละ � ใบ นํ� าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

(สําหรับผูโ้ดยสารชั�น Economy Class) หากสัมภาระมีนํ� าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธิ� เรียกเก็บค่าระวางนํ� าหนกัเพิ�ม

ได ้

 กระเป๋าสัมภาระที�สายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องไดต้อ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง+ยาว+สูงไม่

เกิน 115 เซนติเมตรหรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ�ว)  

 เงื�อนไขขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน 
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เอกสารประกอบการยื�นวีซ่าอเมริกา 

ผู้ที�ประสงค์ยื�นคําร้องขอวซ่ีา ต้องมาสถานฑูตด้วยตัวเอง  เพื�อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาที�สถานทูตนัดหมาย 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประมาณ �,��� บาท (ไม่รวมในราคาทวัร์) 

 หนงัสือเดินทาง (Passport) ที�มีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน และมีหนา้ว่างสาํหรับติดหนา้วีซ่าเป็น

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ หากมี หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพื�อประโยชน์ในการอนุมติัวี

ซ่าจากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด �x2 นิ�ว (เป็นสี� เหลี�ยมจตุัรัส) จาํนวน� รูป พื�นหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ�ม (เห็นสัดส่วนใบหนา้เกิน ��% 

ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขดูขีด รอยแมก๊เยบ็กระดาษ หรือเปื� อนนํ�าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน � เดือน) เป็นรูปที�ถ่ายจากร้านเท่านั�น (ไม่

อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์  

 หลกัฐานส่วนตวั – สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน, สาํเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส

เสียชีวิต), สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ถา้มี) กรณีเป็นเดก็อายตุํ�ากวา่ 15 ปีใชส้าํเนาใบสูติบตัร 

 หลกัฐานการทาํงาน– หนงัสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั ให้ระบุตาํแหน่ง, วนัเริ� มทาํงาน, อตัราเงินเดือน(เป็น

ภาษาองักฤษเท่านั�น),กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไม่เกิน � เดือน), กรณี

เป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาองักฤษเท่านั�น) 

 หลกัฐานการเงิน–สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน แสดงยอดล่าสุดก่อนยื�นวีซ่า ภายใน � วนั (หากเล่มปัจจุบนัไม่ถึง � 

เดือน ตอ้งถ่ายสําเนาเล่มเก่าดว้ย) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน (นําสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงไปในวัน

สัมภาษณ์ด้วย) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยูภ่ายใตก้ารอุปการะเลี�ยงดู เช่น ภรรยาที�ไม่ไดท้าํงานใหแ้สดงเอกสารขา้งตน้ทั�งหมดของสามี หรือผูเ้ดินทาง

ที�มีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทั�งหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

 กรณีที�เดก็อายตุํ�ากวา่ ��ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ�ง ตอ้งทาํหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จาก

อาํเภอหรือเขตที�ท่านอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทั�งหมดของบิดา-มารดาดว้ย 

 กรณีเป็นผูสู้งอาย ุอาย ุ70 ปีขึ�นไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์สาํหรับผูสู้งอายุ ไม่ได้

รวมอยูใ่นค่าบริการ) 

หมายเหตุ 

1. ก่อนวนัสัมภาษณ์วีซ่า � วนั จะมีเจ้าหน้าที�แผนกวีซ่าโทรไปนัดเรื� องเวลา-สถานที� เพื�ออธิบายขอ้มูลและรับเอกสารในการ

สมัภาษณ์ 

2. ในวนัสัมภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย (ไม่จําเป็นต้องมาก่อนเวลา เนื�องจากสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลานัดใน

เอกสาร) 
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รายละเอยีดที�ต้องการเพื�อกรอกแบบฟอร์มยื�นขอวีซ่าอเมริกา 

**กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง** 

 

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

พาสปอร์ตเคยหายหรือถกูขโมยหรือไม่     ไม่เคย           เคย  เหตุผล ................................................................................... 

ชื�อ (ไทย) ............................................................................. นามสกลุ (ไทย) ............................................................................... 

ชื�อ (ENG) ............................................................................ นามสกลุ (ENG) .............................................................................. 

ชื�อ-นามสกุล เดิม (ในกรณีเคยเปลี�ยนชื�อ) (ENG) .......................................................................................................................... 

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

จงัหวดัที�เกิด (ENG) ....................................................................................................................................................................... 

ที�อยูปั่จจุบนั (ENG) ....................................................................................................................................................................... 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)  หยา่ร้าง 

ข้อมูลการทํางาน (ในกรณีที�ทําธุรกจิส่วนตวัหรือทํางานอิสระกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง) 

ชื�อสถานที�ทาํงานปัจจุบนั (ENG) .................................................................................................................................................. 

ที�อยูที่�ทาํงานปัจจุบนั (ENG) .......................................................................................................................................................... 

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

หนา้ที�ที�รับผิดชอบในตาํแหน่งงาน ................................................................................................................................................ 

เบอร์ติดต่อ (มือถือ) ..................................................................... เบอร์ติดต่อ (ที�ทาํงาน) ............................................................. 

เบอร์แฟกซ์ (ที�ทาํงาน) ................................................................ อีเมล ์......................................................................................... 

ที�ทํางานเดมิ 

ชื�อสถานที�ทาํงานเดิม (ENG) ......................................................................................................................................................... 

ที�อยูที่�ทาํงานเดิม (ENG) ................................................................................................................................................................ 

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

หนา้ที�ที�รับผิดชอบในตาํแหน่งงาน ................................................................................................................................................ 

เบอร์ติดต่อที�ทาํงานเดิม ................................................................................................................................................................. 

วนัที�เริ�มเขา้ทาํงาน ...................................................................... วนัที�สิ�นสุดการทาํงาน .............................................................. 

การศึกษาสูงสุด 

ชื�อสถาบนั (ENG) ..........................................................................................................................................................................  

ที�อยูส่ถาบนั (ENG) ........................................................................................................................................................................ 
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สาขาวิชา (ENG)  .......................................................................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี ที�เขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วนั/เดือน/ปี ที�จบการศึกษา (ค.ศ) ...................................... 

 

การศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกว่า 

ชื�อสถาบนั (ENG) .......................................................................................................................................................................... 

ที�อยูส่ถาบนั (ENG) ........................................................................................................................................................................ 

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

วนั/เดือน/ปี ที�เขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วนั/เดือน/ปี ที�จบการศึกษา (ค.ศ) ...................................... 

ครอบครัว 

บิดา ชื�อ (ENG) ....................................................................... นามสกลุ (ENG) ........................................................................... 

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

มารดา ชื�อ (ENG) ..................................................................... นามสกลุ (ENG) ......................................................................... 

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

คู่สมรส ชื�อ (ENG) .................................................................... นามสกลุ (ENG) ........................................................................ 

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

วนัที�จดทะเบียนสมรส.......................................................... จงัหวดัเกิดของคู่สมรส ....................................................................  

ประวตักิารเดนิทางเข้า – ออกประเทศอเมริกา (สําคัญมากกรุณากรอกตามความเป็นจริง เนื�องจากมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

ท่านเคยไดรั้บวีซ่า USA หรือไม่  ไม่เคย   เคย 

(ถา้เคย) ประเภทวีซ่าที�เคยไดรั้บ ....................................................................................................................................................  

วนั/เดือน/ปี ที�เคยไดรั้บ ............................................................................... (กรณีที�จาํขอ้มูลไม่ไดใ้หป้ระมาณวนัที�เคยไดรั้บวซ่ีา) 

เลขวีซ่าที�เคยไดรั้บ ......................................................................................................................................................................... 

วนัเดินทางเขา้ USA ล่าสุด.......................................................................... (กรณีที�จาํขอ้มลูไม่ไดใ้หป้ระมาณวนัที�เคยไดรั้บวซ่ีา) 

ระยะเวลาที�เขา้พกั ....................................................................................... (กรณีที�จาํขอ้มูลไม่ไดใ้หป้ระมาณวนัที�เคยไดรั้บวซ่ีา) 

ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่า USA หรือไม่  ไม่เคย   เคย    

(ถา้ใช่) ประเภทวีซ่าที�เคยถกูปฏิเสธ ...................................................... วนั/เดือน/ปี ที�ถูกปฏิเสธ ........................................... 

ท่านมีใบขบัขี�ที� USA หรือไม่   ไม่มี   มี 

(ถา้มี) หมายเลขใบขบัขี�เลขที� ................................................................ รัฐที�ออกใบขบัขี�ให ้........................................................ 
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ประวตักิารเดนิทาง ประเทศที�เคยเดินทาง (ภายใน � ปีหลงั) 

�.     ................................................................................................................................................................................................ 

�.     ................................................................................................................................................................................................ 

�.     ................................................................................................................................................................................................ 

�.     ................................................................................................................................................................................................ 

�.     ................................................................................................................................................................................................ 

 

ข้อมูลผู้ตดิต่อใน USA ถ้าม ี(สําคัญมากกรุณากรอกตามความเป็นจริง เนื�องจากมผีลต่อการพิจารณาวซ่ีา) 

ชื�อ (ENG) ............................................................................. นามสกลุ(ENG)............................................................................... 

ที�อยู ่(ENG) .................................................................................................................................................................................... 

มีความสมัพนัธ์เป็น ........................................................................................................................................................................ 

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

 

ข้อมูลทั�วไป 

ภาษาที�พดูได ้.................................................................................................................................................................................. 

โรคประจาํตวั (ถา้มี) 

รักษาหายแลว้ตั�งแต่ปี ค.ศ. ..............................................     อยูใ่นระหวา่งการรักษา 

อื�น ๆ ................................................................................................................................................................................ 

อาชีพอิสระที�ท่านประกอบอยู.่....................................................................................................................................................... 

 

ข้อมูลของผู้มอีุปการะคุณ      

ชื�อ-นามสกุล .................................................................................................................................................................................. 

ที�อยู ่................................................................................................................................................................................................ 

ความสมัพนัธ์ ................................................................................................................................................................................. 

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

 

 

 


