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อเมรกิาตะวันตก 7 วัน 4 คืน 
ลอสแองเจลิส-บารส์โตว-์ออนตารโิอ มิลล์-ลาสเวกสั 

                  โดยสายการบินอีวีเอแอร ์(BR) 
ลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาทีทุ่กคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน โรงถ่ายยูนิเวอรแซล สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร 

ทีใ่ชใ้นการถ่ายท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่งต่างๆ เช่น คงิคอง จอวส ์ฯลฯ 
บารส์โตร ์ ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายในราคาขายสง่ที ่BARSTOW FACTORY OUTLET 
ลาสเวกสั  สถานทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษ เพราะเมอืงทัง้เมอืงเจรญิเตบิโตขึ้นมาจากความกา้วหน้าของกจิการ การ

พนันใหท้่านเสีย่งโชคในสถานคาสโิน หรอืชอ้ปป้ิง และเป็นเมอืงทีม่ผีูค้นไปเยอืนมากทีส่ดุแห่งหนึง่
ของอเมรกิาดว้ยเป็นทีต่ ัง้ของอุทยานแห่งชาตแิกรนดแ์คนยอ่น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาติ
ของโลก 

ออนตาริโอมิลล ์  ชอ้ปป้ิงกบัเอาทเ์ลต็ขนาดใหญ่ พรอ้มแหลง่รวมสนิคา้และแหลง่บนัเทงิมากมาย 
 

ก าหนดการเดินทาง    21-27 กนัยายน / 23-29 ตุลาคม / 12-18 พฤศจิกายน 2562  
 
วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 
12.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิอวีเีอแอร ์แถว R ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เจา้หน้าที่

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง  
(กรุณามาใหต้รงเวลาเน่ืองจากกฎของสายการบนิ ท่านตอ้งมาแสดงตวัของท่านเอง) 

15.10 น. ออกจากกรุงเทพฯ สูไ่ทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR202 
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20.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ใหท้่านแวะเปลีย่นเครื่อง 
23.55 น. เดนิทางสูน่ครลอสแองเจลสิ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR016 

+++++++++ เคร่ืองบินท ำกำรบินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล +++++++++ 
20.55 น. ถงึนครลอสแองเจลสิ (ในวนัเดยีวกนั) น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร  

น ำท่ำนเขำ้พกัทีโ่รงแรม  Hartford Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
ส ำหร บักรั๊ปที่เดินทีำวับที่เ 2 -18 พ.ย.  56  

09.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิอวีเีอแอร ์แถว R ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เจา้หน้าที่
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง  
(กรุณามาใหต้รงเวลาเน่ืองจากกฎของสายการบนิ ท่านตอ้งมาแสดงตวัของท่านเอง) 

12.10 น. ออกจากกรุงเทพฯ สูไ่ทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR212 
16.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ใหท้่านแวะเปลีย่นเครื่อง 
19.20 น. เดนิทางสูน่ครลอสแองเจลสิ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR015 

+++++++++ เคร่ืองบินท ำกำรบินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล +++++++++ 
14.50 น. ถงึนครลอสแองเจลสิ (ในวนัเดยีวกนั) น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร  

น ำท่ำนเขำ้พกัทีโ่รงแรม  Hartford Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง ลอส แองเจลิส - บารส์โตว ์- ลาสเวกสั     

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  
น ำท่ำนเดนิไปยงั เมืองบารส์โตว ์เมอืงเลก็ๆ แต่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ด Barstow Factory Outlet ให้
ท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมรำคำขำยส่งหลำกหลำยตรงจำกโรงงำนเชญิเลอืกซื้อสนิคำ้นำนำชนิด อำทเิช่น 
Coach, ลวีำยส,์ โปโล, ผ้ำปูทีน่อน, เครื่องนอน, เครื่องครวั, ของเดก็เลน่, รองเทำ้กฬีำ, รองเทำ้หนังทมิเบอร์
แลนด,์ เนคไท, แว่นตำเรยแ์บนด,์ กระเป๋ำ Samsonite ทีร่ำคำถูกกว่ำเมอืงไทยถงึ 50%  
(ไม่มีบริการอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของคณะ)  

บา่ย น ำท่ำนผ่ำนภูมปิระเทศที่เป็นภูเขำและทะเลทรำยอนักว้ำงใหญ่ของรฐัเนวำด้ำ  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง
ลาสเวกสั เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในมลรฐัเนวำดำ สหรฐัอเมรกิำ เป็นสถำนทีท่ีช่ำวอเมรกินัและคนทัว่โลก ใหฉ้ำยำ
ว่ำ "เมอืงแห่งบำป" (Sin City) ลำสเวกสัเป็นสถำณทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษ เพรำะเมอืงทัง้เมอืงเจรญิเตบิโตขึน้มำ
จำกควำมก้ำวหน้ำของกจิกำรกำรพนันเป็นแรงดงึดูดหลกัให้นักท่องเที่ยวหลัง่ไหลเข้ำมำต่อมำกไ็ด้พฒันำ
ไปสูธุ่รกจิบรกิำรใกลเ้คยีง ได้แก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสนิคำ้ ศูนยป์ระชุม รำ้นอำหำร หำ้งสรรพสนิคำ้ ซึง่ลว้น
แลว้แต่มคีวำมโอ่อ่ำอลงักำรและขนำดใหญ่มำกกว่ำที่อื่นในโลก จะหำได้ค่อนข้ำงยำกที่จะมบี่อนกำรพนัน  
และโรงแรมมำรวมตวักนัอย่ำงแน่นหนำในบรเิวณใกลเ้คยีงกนัเหมอืนกบัเมอืงลำสเวกสั   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเขำ้พกัโรงแรม Circus Circus Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่าม ลาสเวกสั-ให้ท่านอิสระเตม็วนัหรือเลือกซ้ือทวัรแ์กรนดแ์คนยอน+SKY WALK 
เช้า รบัประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม   ให้ท่ำนอสิระตำมอธัยำศยั ท่ำนอำจจะเลอืกเสีย่งโชคในสถำนคำสโินหรอื  

ชอ้ปป้ิง หรือเลือกซ้ือทวัรไ์ปชมแกรนด์แคนยอนเวสตริ์ม และสกายวอลค์ (Sky Walk) ซ่ึงเป็นปฎิมา
กรรมอนัมหึมามหาศาลท่ีธรรมชาติ สร้างขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหบุเขาท่ีมีความ
ยาวถึง 446 กม. จุดท่ีกว้าง ท่ีสุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็นส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 1 ใน 
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10 ของโลก  (กรณุาติดต่อแจ้งความประสงคต่์อบริษทัทวัรล์่วงหน้าก่อนออกเดินทาง เพราะต้องท า
การจองล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 5,500 บาท โดยต้องมีผู้ร่วมคณะเดินทางจ านวนไม่ต า่กว่า 15 
ท่าน ราคาดังกล่าวรวมอาหารกลางวนัให้ท่านเรียบร้อยแล้ว )  หรือให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ณ 
ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเส่ียงโชคตามอธัยาศัย   และในยำมค ่ำคนืท่ำนสำมำรถ ท่องรำตรเีมอืง
ลำสเวกสั โดยกำรเดนิเล่นทีถ่นน The Strip หรอื จะเสีย่งโชคกบัเกมสพ์นันต่ำงๆ ในสถำนคำสโิน หรอืพบกบั
กำรแสดงโชวข์องโรงแรมต่ำงๆ ซึง่แต่ละโรงแรม กจ็ะแตกต่ำงกนัออกไปแลว้แต่ คอนเซป็ทข์องโรงแรม อำทิ
เช่น ชมโชว์โจรสลดั โชวภ์ูเขำไฟระเบดิ โชว์น ้ำพทุี่สวยงำมตระกำรตำ ( ท่ำนสำมำรถซือ้รำยกำรโชว์พเิศษ 
Jubilee Show  กรุณำตดิต่อหวัหน้ำทวัร ์) 
อิสระอาหารกลางวนั และ อาหารค า่ตามอธัาศยั 
น ำท่ำนเขำ้พกัโรงแรม Circus Circus Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่  ลาสเวกสั-ลอสแองเจลิส 
เช้า              รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงออกจำกเมอืงลำสเวกสั น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มรฐัเนวำดำ้เขำ้สูร่ฐัแคลฟิอรเ์นีย ไปยงั นคร
ลอสแองเจลิส  โดยผ่ำนออนตาริโอ มิลล ์ใหท้่ำนมเีวลำเลอืกซือ้สนิคำ้จำกชอ้ปป้ิงมอลลท์ีม่ขีนำดใหญ่
กวำ้งขวำงอกีแห่งหนึ่งเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยทีล่ดรำคำถูกกว่ำเมอืงไทย พรอ้มพกัผอ่นกบั
รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร เกมสร์ูม   
(ไม่มีบริการอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของคณะ)  

บา่ย   น าท่านถ่ายภาพกบัป้าย Hollywood ซึง่เหน็ได้จากภาพยนตรห์ลายๆ เรื่อง ดว้ยป้ายแห่งนี้เป็นสญัลกัษณ์ที่
ส าคญัของดินแดนแห่งนี้  ตัง้อย่างโดดเด่นอยู่บนเนินเขามาตัง้แต่ปี  ค.ศ. 1923 เขียนด้วยตัวอักษรว่า
“HOLLYWOOD” มสีขีาว สูงถงึ 14 เมตร เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเทีย่วที่ตอ้งมาถ่ายภาพกบัป้ายแห่งนี้ 
จากนัน้น าท่านสู ่ย่านถนนฮอลลีวู้ด ทีเ่บเวอรร์ ีฮ่ลิล ์ถนนทีร่วมรา้นชอ้ปป้ิงหรูหรา ชมรอยฝ่ามอืและฝ่าเท้า
ของดาราดงัฮอลลวีู้ด Hollywood Walk of Fame ให้ท่านได้ถ่ายรูปสญัลกัษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ 
“ไชนีส เธียรเ์ตอร”์ โรงภาพยนตรท์ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของฮอลลวีูด้  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเขำ้พกัโรงแรม Hartford Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก  ลอสแองเจลิส- ยูนิเวอรแ์ซลสตดิูโอ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม    

น าท่านสูโ่รงถ่ายยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ ในเน้ือที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบือ้งหลงัเทคนิคและขัน้ตอน
ของการถ่ายท าภาพยนตรอ์ย่างละเอยีด สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬารที่ใชใ้นการถ่ายท าจรงิของภาพยนตร์
ทีโ่ด่งดงัเรื่องต่างๆ เช่น คงิคอง จอวส ์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรอืนทีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่องดงัจากฮอล
ลวีูด้ตื่นเตน้และสนุกสนานผจญภยัเครื่องเลน่ทนัสมยั Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เป็น
ตน้ (เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

บา่ย  ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัเครื่องเล่นพรอ้มเลอืกซื้อสนิคา้จากโลกภาพยนตรต์่อ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทาง
กลบัสูน่ครลอสแองเจลสิ 

ค า่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
             สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
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ส ำหร บักรั๊ปที่เดินทีำวับที่เ 2 -18 พ.ย.  56  

23.30 น. เหริฟ้าจากลอสแองเจลสิ สูส่นามบนิเถาหยวน กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ 
  เท่ียวบินท่ี BR015 
 

วนัทีเ่จด็ ลอสแองเจลิส-ไทเป 

00.30 น. เหริฟ้าจากลอสแองเจลสิ สูส่นามบนิเถาหยวน กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์ 
  เท่ียวบินท่ี BR015 

****** บินข้ามเส้นแบง่เขตวนัสากล ****** 
 

วนัทีแ่ปด ไทเป - กรงุเทพฯ 
06.05 น. เดนิทำงถงึสนำมบนินำนำชำต ิเมอืงไทเป ใหท้่ำนแวะเปลีย่นเครื่อง 
08.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR067 
11.50 น. บนิถงึสนำมบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ..... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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อตัราค่าเดินทาง  
ก าหนดการเดินทาง    21-27 กนัยายน / 23-29 ตุลาคม / 12-18 พฤศจิกายน 2562 
 

อเมริกาตะวนัตก 7 วนั 4 คืน / EVA ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผู้ใหญ่พกัแบบห้องคู่  ราคาท่านละ 62,900 37,900 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง
เสริม)   57,900 32,900 

ห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 7,900 7,900 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 

**ไมร่วมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 7,800 บาท // 
และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง** 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 
 
หมายเหตุ***การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน หาก
ผู้โดยสารมีจ านวนต ่ากว่าจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและ
เปลี่ยนแปลงอตัราค่าเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั*** 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

 
ส าคญัมาก ****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา มกัจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงทีส่าม กรณีที ่
เป็นผู้ใหญ่ และต้องการพกั 3 ท่านต่อหนึง่ห้อง หรือเดก็ทีพ่กักบัผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึง่ห้อง จะต้องพกัด้วยกนัโดยไม่
มีเตียงเสริม ทัง้น้ีเพือ่หลีกเลีย่งการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรมในประเทศ
สหรฐัอเมริกา ***** 
 

****** ตัว๋โดยสารไม่สามารถเลื่อนกลบัได้และกรณีท่ีออกตัว๋แล้วไม่สามารถท ารีฟันด์ได้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่
ต่อในลอสแองเจลิสหรือต้องการเดินทางในชัน้ธุรกิจ  ต้องท าเป็นตัว๋เด่ียวเท่านั้น เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคา
โปรโมชัน่ตัว๋แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้ 
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อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ-ลอสแองเจลสิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง) เน่ืองจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณทีีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พกัเดีย่วเพิม่หรอืพกัหอ้งละ 3 ท่ำนโดยไมม่ี
เตยีงเสรมิ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุและ คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่รถรบัสง่และระหว่างการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ 
  คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได)้ 
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บำท เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่
อำยุเกนิ 75 ปีไดร้บัควำมคุม้ครอง 500,000 บำท (ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 30 

เม.ย. 2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไข
ของสำยกำรบนิ   

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัต่อ1ใบ (จ ากดั 2 ใบ / ท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง 
 ค่าวีซ่าประเทศสหรฐัอเมริกา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าท่ีทวัรย์ื่นให้คิดค่าบริการ 7,800 บาท / ท่าน โดยเรียก
เกบ็เพ่ิมจากมดัจ าค่าทวัรป์กติ 

 ค่าทิปมคัคุเทศก์หรือหวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน โดยเรียกเก็บ
พร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย  

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น คำ่เครื่องดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัรำเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรจำกแต่ละโรงแรม 
 คำ่น ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจำกโดยสว่นใหญ่จะขำยเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบ ุเช่น คำ่เครื่องดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ หรอื
คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่มไิดค้ำดคดิ เช่นกำรปรบัคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซี่ำหรอืคำ่แปลเอกสำร, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำหรอือื่นๆ 
ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกนัอุบตัเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำกบรษิัทประกนัภยั
ต่ำง ๆ  
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การช าระเงิน  

 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำง 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

การยกเลิก 

 หำกมกีำรยกเลกิมำกกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็เงนิมดัจ ำคำ่ตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ (เงือ่นไขตำมที่
ทำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) และหำกมกีำรด ำเนินกำรในกำรยืน่วซี่ำแลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็คำ่ธรรมเนียมในกำรยื่นวี
ซ่ำท่ำนละ 7,800 บำท 

 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์
  หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 21 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดยื่นวซี่ำแลว้และไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำที ่20,000.- บำท และคำ่ 

ธรรมเนียมในกำรยื่นวซี่ำท่ำนละ 7,800 บำท 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซีำ่ผ่ำนเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นื

เงนิมดัจ ำ กรณแีจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณทีีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และ
มเีหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้ับกำร
ยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิตอ่ว่ำสำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เน่ืองจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไมส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื 

คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบตอ่กำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำน
ได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนัก
สว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่
ชดัเจนในเรื่องกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณทีีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
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ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักลำ่วตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักลำ่วได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักลำ่วใหไ้ด ้หรอื คนื
เงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุ
ใดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักลำ่วได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่
ท่ำน เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกช่วงทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชำวยโุรป ร้ำนคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม โดยในกรณีท่ีพกั 3 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบท่ีเสริมเตียงได้ ดงันัน้อาจต้องเสียค่าห้องพกั
เด่ียวเพ่ิมหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริม 

2. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

** หมายเหตุส าคญั  ส าหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะเดินทางต่อ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 
                             (กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีฯก่อนว่าไมก่ลบัพร้อมคณะ ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีติดต่อ) 

1. ตัว๋ภายในประเทศอเมริกา ทีท่่ำนจะใชเ้ดนิทำงต่อไปยงัเมอืงอื่นหลงัจำกจบโปรแกรมแลว้นัน้ท่ำน
สำมำรถทีจ่ะเลอืกซือ้เอง หรอื ใหบ้รษิทัฯ จดักำรใหไ้ด ้แต่กรุณำสอบถำมบรษิทัฯ ก่อนวำ่ควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ต้อง
รอให้บริษทัฯ คอนเฟิรม์ว่าทุกอย่างเรยีบร้อยก่อนและบอกคณุว่าออกตัว๋ภายในอเมริกาของคณุได้!!!  เพรำะ
ในบำงกรณีโปรแกรมอำจเปลีย่นแปลงได ้เช่นเปลีย่นเป็นกลบัสู่กรงุเทพ จำกเมอืงอื่นๆทีไ่ม่ตรงตำมโปรแกรม  ดงันัน้
ถ้าท่านไปซ้ือตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา โดยท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ได้คอนเฟิรม์ ว่าทุกอย่างเรยีบร้อย  ความ
เสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน   

2. ส าหรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา ท่ีท่านซ้ือนัน้ เท่ียวบินของท่าน ควรเป็นเท่ียวบินท่ี
ออก เวลาท่ีคณะบินกลบักรงุเทพ เพรำะจะเป็นเวลำเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทำงมำถงึสนำมบนิของปลำยทำงเพื่อ
จะเดนิทำงกลบักรุงเทพฯ (เทีย่วบนิในประเทศของอเมรกิำ ตอ้งมำใหถ้งึสนำมบนิก่อนเวลำ 2 ชัว่โมง, ต่ำงประเทศ 3 
ชัว่โมง) ดงันัน้ ถ้ำเทีย่วบนิของท่ำนออกเดนิทำงก่อนเวลำ ท่ำนจะตอ้งเสยีเงนิค่ำนัง่แทก็ซีม่ำทีส่นำมบนิเอง ประมำณ 
60 เหรยีญ และท่ำนจะตอ้งสละสทิธิโ์ปรแกรมต่ำงๆ ของทวัรท์ีท่่ำนไดจ้่ำยเงนิมำแลว้ 
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3. เม่ือท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ท่ำนสำมำรถ
แจง้วำ่กลบัเมื่อไรก่อนออกจำกเมอืงไทยเท่ำนัน้ เพราะถ้าหลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไม่สามารถเล่ือนวนั
เดินทางได้อีก เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทำงตำมวนัทีก่ ำหนดเท่ำนัน้ ถ้ำท่ำนไม่เดนิทำงท่ำนกต็อ้งไปซือ้
ตัว๋ใหม่กลบัเอง โดยท่ีตัว๋เก่ากไ็ม่สามารถรีฟันเงินคืนได้ 

4. เม่ือท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรุณำระวงัเสมอวำ่ตัว๋กลบัของ
ท่ำนออกเดนิทำงกลบัจำกเมอืงไหนสู่กรุงเทพ และเวลำเท่ำไร เพื่อทีถ่้ำท่ำนตอ้งเดนิทำงจำกเมอืงอื่นเพื่อมำใชต้ัว๋กลบั
กรุงเทพ ท่ำนตอ้งมำถงึสนำมบนิทีเ่ป็นเมอืงท่ำก่อนกลบักรุงเทพ 4 ชัว่โมงก่อนกำรเดนิทำง 

*** หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 
 

หมายเหต ุ 
ส าหรบัท่านท่ีไม่มีวีซ่าประเทศอเมริกา 
ส าหรบัการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องด าเนินการยื่นขอด้วยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต 
ท่านสามารถเข้าไปท าการสมคัรเพ่ือขอยื่นวีซ่าได้ท่ี  
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
** ผูย้ื่นค ำรอ้งทีม่อีำยุมำกกวำ่ 20 ปีขึน้ไป จะตอ้งมคีณุสมบตัขิองตวัเองในกำรทีจ่ะไดร้บัวซี่ำช ัว่ครำวประเภทธุรกจิหรอืท่องเทีย่ว ** 
ข้อมลูทัว่ไป 

1. วซี่ำไมใ่ช่เครือ่งหมำยรบัประกนักำรเขำ้สหรฐัฯ เจำ้หน้ำทีข่องส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืงและสญัชำติของสหรฐัฯ (USCIS) ณ 
ดำ่นตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิวำ่ ท่ำนสำมำรถเดนิทำงเขำ้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม ่รวมถงึระยะเวลำทีท่่ำนมสีทิธพิ ำนกัในสหรฐัฯ  

2. อำยุของวซี่ำ คอื ระยะเวลำทีท่่ำนสำมำรถใชเ้พื่อเดนิทำงไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มำยควำมว่ำผูข้อวซี่ำ จะสำมำรถพ ำนกัในสหรฐัฯ 
ไดต้ำมก ำหนดระยะเวลำที่ระบุไวใ้นวีซ่ำ ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบักำรตัดสนิของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและสญัชำติ
สหรฐัฯขในกำรก ำหนดระยะเวลำทีท่่ำนสำมำรถพ ำนกัไดใ้นสหรฐั 

3. ในระหว่ำงกำรเดนิทำง บรษิัทสำยกำรบินหรอืบรษิัทเรอืท่องเที่ยวจะให้ท่ำนกรอกแบบฟอร์ม I-94 สขีำวขนำดสัน้ ซึ่งจะ
เกีย่วขอ้งกบักำรเดนิทำงของท่ำน ท่ำนจะตอ้งกรอกและลงชือ่ก ำกบัในแบบฟอรม์นี้ เมื่อท่ำนเดนิทำงเขำ้สหรฐัฯ แบบฟอรม์นี้
จะถูกติดดว้ยลวดเย็บกระดำษลงในหนงัสอืเดนิทำงของท่ำน โดยขะมหีมำยเหตุจำก ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืงและสญัชำติ
สหรฐัฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลำทีท่่ำนมสีทิธพิ ำนกัอยู่ในสหรฐัฯ 

*** หำกท่ำนประสงคจ์ะอยู่นำนกวำ่นัน้ ท่ำนจะต้องยื่นค ำรอ้งขอ ยดืเวลำกำรพ ำนักกบัส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืงและสญัชำตสิหรฐัฯ 
โดยกำรยื่นค ำรอ้งของท่ำนไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งหมำยรบัประกนัวำ่ ระยะเวลำทีท่่ำนมสีทิธพิ ำนกัอยู่ในสหรฐัฯ จะถูกยดืออกไป 
** ลูกจำ้งทีต่อ้งกำรขอวซี่ำเพื่อรว่มเดนิทำงไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันำยจำ้ง จะตอ้งสง่ส ำเนำกำรจำ้งงำนพรอ้มกบัเอกสำรค ำรอ้งขอวซี่ำ ** 
ผูย้ื่นค าร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบค าร้องขอวีซ่าดงัต่อไปน้ี หากยื่นค าร้องไม่ครบถ้วน ค าร้องของท่าน
จะไม่ถกูพิจารณา.. 

1. หนงัสอืเดนิทำง  ตอ้งมอีำยุใชง้ำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน  นบัจำกวนัเดนิทำง        
 (กรณุำน ำหนงัสอืเดนิทำงฉบบัเกำ่ทีม่  ี

 วซี่ำเขำ้ประเทศสหรฐัฯมำแสดงดว้ย ถำ้ม)ี 
2.  รปูถ่ำยหน้ำตรงส ีขนำด 2 นิ้ว หรอื 5 x 5 ซม. จ ำนวน 2 ใบ  
  ถ่ำยไมเ่กนิ 3 เดอืน รปูถ่ำยจะตอ้งเป็นพื้นหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เปิดหู, หำ้ม 
 สวมแวน่ตำด ำหรอืหมวก สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 90 เปอรเ์ซ็นต์ของ 
 พืน้ท่ีรปูถ่าย   
3.  ส ำเนำทะเบยีนบำ้น - บตัรประจ ำตวัประชำชน (เดก็ใชส้ ำเนำสตูบิตัร) – ทะเบยีน

สมรสหรอืใบหย่ำ 

ข้อมลูเบือ้งต้นและหลกัฐานการท าวีซ่าสหรฐัอเมริกา 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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4.  หลกัฐานการท างาน 
     4.1  กรณีเป็นลูกจำ้ง จะตอ้งยื่นจดหมำยจำกทีท่ ำงำนเป็นภำษำองักฤษ 1 ชดุ โดยระบวุนัทีเ่ริม่ท ำงำนเมือ่ใด    
            ต ำแหน่งอะไร เงนิเดอืนเท่ำไร  ไดล้ำหยุดพกัจำกวนัทีเ่ท่ำไรถงึวนัทีเ่ท่ำไร เอกสำรออกไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ 
     4.2   กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบธุรกจิกำรคำ้ เชน่ ใบทะเบยีนกำรคำ้ ใบทะเบยีน 
            พำณิชย์ ,หนงัสอืรบัรองบรษิทัทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรอยู่ คดัส ำเนำไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ 
   4.3   กรณีเป็นนักเรยีนนกัศกึษำ ใชห้นงัสอืรบัรองสถำบนักำรศกึษำเป็นภำษำองักฤษ 1 ชดุ เอกสำรออกไม่เกนิ 1 เดอืนนับ
จำกวนัยื่นวซี่ำ 
 4.4   กรณีอำยุไมถ่งึ 20 ปี ถำ้ผูป้กครองท่ำนใดท่ำนหนึ่งไมไ่ดเ้ดนิทำงดว้ย ใหท้่ำนผูป้กครองทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงท ำ   
     หนงัสอืยนิยอมจำกอ ำเภอหรอืเขตทอ้งทีอ่ำศยั 
 4.5   กรณีอำยุไมถ่งึ 20 ปี และถำ้บดิำมำรดำไมไ่ดเ้ดนิทำงดว้ย ใหบ้ดิำและมำรดำท ำหนงัสอืยนิยอมจำก อ ำเภอ 
             หรอืเขตทอ้งทีอ่ำศยั และระบใุหเ้ดก็เดนิทำงไปกบับคุคลใด 
5.    หลกัฐานการเงิน ถ่ำยส ำเนำสมดุเงนิฝำกออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดทไม่เกนิ 15 วนันบัจำกวนัยืน่วซี่ำ  
จดหมำยรบัรองจำก  ธนำคำร 1 ชดุ หรอืหำกมทีรพัย์สนิอย่ำงอื่นใหเ้ตรยีมมำดว้ย 
************************************************************************************************* 
ขัน้ตอนการให้ข้อมลูและการนัดย่ืนและนัดสมัภาษณ์ 
ท่านจะต้องกรอกกข้อมลูและรายละเอียดในใบค าร้องน้ีด้วยตวัท่านเองก่อนท าการยื่นวีซ่าหากท่านท่ีไม่สามารถกรอกได้
เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้ค าปรึกษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซ่ึงไม่รวมในราคาทวัร ์กรณุาแจ้งความจ านงต่อ
เจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ และกรอกข้อมลูให้พร้อมก่อน เน่ืองจาก ข้อมลูส่วนใหญ่นัน้เป็นข้อมลูของผูเ้ดินทางแต่ละท่าน ท่าน
จะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบรูณ์ ทางบริษทัฯ จึงจะด าเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัน้จึงจะท าการนัดวนัและเวลาใน
การยื่น และท่านสามารถเตรียมเอกสารตามข้อมลูเบือ้งต้นพร้อมกบัค่าวีซ่าน ามาในวนัยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าท่ี
เพ่ือขอค าแนะน าเพ่ิมเติม 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทำงเขำ้ประเทศออสเตรเลยีเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย
และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบรษิัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำก
สถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซี่ำ
ของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนได้ช ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ จะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยืน่วซี่ำ ท่ำนจะต้องแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัร์ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
แต่หำกกรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยืน่วซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำน
นัน้จะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมุดบญัชเีงนิฝำกฉบบัจรงิแก่สถำนทตูดว้ย  ** 

 ***   ทำงสถำนทูตจะรบัพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มเีอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงั
ประเทศตำมทีร่ะบุเทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวี
ซ่ำท่องเทีย่ว ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยที่เกดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัร์ออก
เดนิทำงภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั ***                    

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา 

ตอบเป็นภาษาองักฤษทุกขอ้ตวัพิมพใ์หญ่ ABC 
 

ส่ัทตบั ชื่อ 
ทำมสร๊ล 

ี่ำทดคยดทล่เยทชืเอหรัือสร๊ล ดคย…ชืเอดินม ……………….……….…สร๊ลดินม...................……..............  
ไม่ดคย 

สถำทภำพ โสิ แต่ววำทจิีะดก่ยท แต่ววำทไม่จิีะดก่ยท 

หรย่ำ หรม้ำย 

ี่เอยู่   

 

ดกอั์โีัศบพี์ก้ำท  

ดกอั์มือถือ(ต้อวม่)  

E-mail  

อำช่พ / ตำแหรท่ว  

สถำที่เี ำวำททบจจ๊ทบท ชืเอสถำททัะรอกรำั 

ี่เอยู่ 
โีั 

ดวนทดิือท 

ับที่เด นัเมวำท 

สถำที่เีำวำทส๊ิี้ำย  
(ร่อที ำวำททบจจก๊บท) 

ชืเอสถำททัะรอกรำั 

ี่เอยู่  
โีั 

ดวนทดิือท 

ับที่เด นัเมวำท 

**รัณ่ดท็ทแม่ก้ำท หรัือดรษ่ยณอำย๊ รั๊ณำรัอรข้อมูลี่เี ำวำทส๊ิี้ำย*** 
รำัศึรษำชบท้สูวส๊ิ ชืเอสถำทศึรษำ 

ัะ บิกี่เจก 

ท่รำัศึรษำี่เจก 

คู่สมัส ชืเอ-สร๊ล 

ับทดิือทท่ ดรนิ  

สถำที่เดรนิ 

ก๊ตั 1 ชืเอ-สร๊ล 

ับทดิือทท่ ดรนิ  

สถำที่เดรนิ 
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ก๊ตั 2 ชืเอ-สร๊ล 

ับทดิือทท่ ดรนิ  

สถำที่เดรนิ 

ก๊ตั 3 ชืเออ-สร๊ล 

ับทดิือทท่ ดรนิ  

สถำที่เดรนิ 

กนิำ ชืเอ-สร๊ล 

ับทดิือทท่ ดรนิ  (รัณ่จ ำไม่ไิ้ให้รกอรอำย๊) 
สถำที่เดรนิ 

ี่เอย๊่ 
มำัิำ ชืเอ-สร๊ล 

ับทดิือทท่ ดรนิ   (รัณ่จ ำไม่ไิ้ให้รกอรอำย๊) 
สถำที่เดรนิ 

ี่เอยู่ 
พ่เท้อว 2 ชืเอ-สร๊ล 

ับทดิือทท่ ดรนิ  (จ ำไม่ไิ้ให้รกอรอำย๊) 
สถำที่เดรนิ 

ี่เอยู่  
พ่เท้อว   ชืเอ-สร๊ล 

ับทดิือทท่ ดรนิ  (รัณ่จ ำไม่ไิ้ให้รกอรอำย๊) 
สถำที่เดรนิ 

ี่เอยู่ 
พ่เท้อว 3 ชืเอ-สร๊ล 

ับทดิือทท่ ดรนิ  (รัณ่จ ำไม่ไิ้ให้รกอรอำย๊) 
สถำที่เดรนิ 

ี่เอยู่ 
ับตถ๊ทัะสวค์ขอวรำัดินทีำว  

ับที่เดินทีำว  

จ ำทัทับที่เดินทีำว  

สถำที่เพบรหรัือโัวแัม ชืเอ 

โีั 

ก๊คคลี่เ ั่ัมดินทีำวิ้ัย ชืเอ-สร๊ล 

คัำมสบมพบทธ์ 

ี่ำทดคยดินทีำวดข้ำทัะดีศ 
AMERICA หรัือไม่ 

ไม่ดคย ดคย ั บที่เ………..……..…........ 
หรมำยดลขั่ซ่ำดินม............................ 
ดหรต๊ผลรำัดิทีำว ธ๊ัรนจ ี่อวดี่เยั 
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ี่ำทดคยถูรทฏนดสธั่ซ่ำหรัือไม่ ไม่ดคย 
ดคย ั่ซ่ำทัะดีศ.......................................................... 

ี่ำทดคยดินทีำวดข้ำทัะดีศ 
CANADA หรัือไม่ 

ไม่ดคย ดคย 
ับที่่………..……..…........ หรมำยดลขั่ซ่ำ
ดินม............................ 
ดหรต๊ผลรำัดิทีำว ธ๊ัรนจ ี่อวดี่เยั ี่ำทม่ดพืเอท / ญำตน พ ำทบรใท 

อดม นัรำ / แคททำิำ หรัือไม่ 

ไม่ม่ 
ม่ ชืเอ-สร๊ล
................................................................................................. 
ี่เอยู่
......................................................................................................... 

โีั มือถือ / ก้ำท 
.................................................................................... 

ผู้ออรค่ำใช้จ่ำยรำัดินทีำว ชืเอ-สร๊ล หรัือก นัษบี 

ี่เอยู่ 
ทัะดีศี่เดคยดินทีำวใทัะยะ 
ดัล 5 ท่ 

 

 

 

 

 


