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ซานฟรานซิสโก –มอนเทอเรย์-โซลแวง-ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส 

เท่ียวอเมรกิาอยา่งแตกต่าง…. สมัผสับรรยากาศเมืองรมิทะเล 
 ท่ีข้ึนช่ือว่าสวยท่ีสดุของอเมรกิาในเสน้แปซิฟิกโคสต ์ 

ซานฟรานซิสโก –ชมสวน Japanese Garden Tea- 

ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก 

 Fisherman’s Wharf-Pier 39 –สะพานโกลเดน้เกท 

Walt Disney Family Museum เท่ียวเมืองชาวแดนิชแห่งเดียวในอเมริกาท่ีโซลแวง   

เมืองซานตา้บารบ์าร่า-ลอสแองเจลิส และสนกุกบัโรงถ่ายยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอ 

     โดยสายการบินอีวีเอ แอร ์(BR)  
 

ซานฟรานซิสโก เมอืงเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่ ใหท้่านล่องเรอืชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมสะพานแขวนโกลเดน้เกท ผลงาน
วศิวกรรมอนัล ้าเลศิ และชมววิเกาะอลัคาทรสัทีอ่ดตีเคยเป็นทีค่มุขงันกัโทษอเมรกิา 
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มอนเทอเรย ์ เมอืงชายฝัง่ทะเลทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการท่องเทีย่วทีส่วยงามและไดร้บัความนิยมมากแห่งหนึง่ในรฐั
แคลฟิอรเ์นีย เป็นเมอืงทีอ่บอวลไปดว้ยบรรยากาศชลิล์ๆรมิฝัง่ทะเลของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

โซลแวง เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่ Danish town ทีอ่ยู่ทางตอนเหนือของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เมอืงเลก็ๆ แห่งนี้เป็นทีต่ ัง้รกราก
ของชาวเดนมารก์-อเมรกินั ทีย่า้ยมาปักหลกัตัง้แต่ปี 1911 เป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมแบบแดนิช 

ซานต้าบารบ์าร่า เมอืงทีถู่กขนานนามวา่ “รเิวยีรา่แห่งอเมรกิา” ดว้ยสถานทีต่ ัง้ทีต่ ัง้อยู่ชายฝัง่ทะเลทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาอนั
สวยงาม  

กิลรอยพรีเมีย่มเอ้าท์เลท ท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด์ดงัทีพ่รเีมีย่มเอ้าท์เลท 
ลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาทีทุ่กคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน โรงถ่ายยูนิเวอรแซล สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร ทีใ่ชใ้น

การถ่ายท าจรงิของภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดงัเรือ่งต่างๆ เชน่ คงิคอง จอวส์ ฯลฯ 
 

ก าหนดการเดินทาง   22-29 ตุลาคม / 4-11 ธนัวาคม / 24-31 ธนัวาคม 2562 
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 
22.40 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิเคาน์เตอรส์ายการบนิอวีเีอแอร ์แถว R ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เจา้หน้าที่

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง  
(กรุณามาใหต้รงเวลาเน่ืองจากกฎของสายการบนิ ท่านตอ้งมาแสดงตวัของท่านเอง) 
 

 

วนัทีส่อง สุวรรณภมิู-ไทเป-ซานฟรานซิสโก-ยอดเขาทวินพีค-สะพานโกลเด้นท์เกท-ล่องเรือชมอ่าว-Fisherman’s 
Wharf-Pier 39 สวน Japanese Garden Tea อนัโด่งดงั- The Walt Disney Family Museum- 

                     ซานฟรานซิสโก 
 

01.45 น. ออกจากกรุงเทพฯ สูไ่ทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR206 
06.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ใหท้่านแวะเปลีย่นเครื่อง 
10.15 น. เดนิทางสูน่ครซานฟรานซสิโก โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR008 

       +++++++++ เครือ่งบินท าการบินข้ามเส้นแบง่เวลาสากล +++++++++ 
06.30 น. ถึงนครซานฟรานซิสโก (ในวนัเดียวกนั) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้

น าท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมืองซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่หแ์ห่งมลรฐัแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ เป็นเมอืง
ส าคญัของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เป็นผูน้ าทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้และวฒันธรรม ตัง้อยู่ระหว่างอ่าวซานฟราน
ซสิโกและชายฝัง่แปซิฟิคถอืเป็นเมอืงที่น่าไปเยยืนมากที่สุดอกีเมอืงหนึ่งของอเมรกิา  ด้วยธรรมชาตอิัน
งดงาม ทัง้ภูมปิระเทศแบบหุบเขาและทศันียภาพรมิอ่าว สภาพอากาศทีไ่มร่อ้นและหนาวจนเกนิไป อกีทัง้ยงั
มสีถานทีท่่องเทีย่วอนัถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก อย่างสะพานโกลเดน้ทเ์กทดว้ย น ำท่ำนขึน้ยอด
เขาทวินพีค (Twin Peaks) เพื่อใหท้่ำนได้ชมทวิทศัน์อนังดงามของเมอืงซานฟรานซสิโก  ชมสะพานโกล
เด้นท์เกท (Golden Gate Bridge) สญัลกัษณ์ของเมอืงซานฟรานซิสโก สะพานแขวนที่ทาสแีดงสด เพื่อ
ป้องกันไม่ไห้เหลก็ซึ่งเป็นโครงสร้างหลกัของสะพานเกิดสนิมเนื่องจากเกลอืของลมทะเลในมหาสมุทร
แปซฟิิก สะพานแห่งนี้ถอืว่าเป็นสิง่มหศัจรรยท์างวศิวกรรมของโลกยุคปัจจบุนั ตัง้อยู่ในเมอืงซานฟรานซสิ
โก เป็นสะพานแขวนที่ยาวทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก คอืมรีะยะทาง 2.7 กโิลเมตร สงู 223.5 เมตร มโีครงสรา้ง
แข็งแรงที่ทอดขา้มอ่าวทางตอนเหนือของเมอืงซานฟรานซสิโก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ท่าเรือฟิชเชอร์
แมนวารฟ์ (Fisherman’s Wharf) ในสมยัก่อนฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเพยีงท่าเรอืทีช่าวประมงใช้เป็นที่
ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสนิค้าพวกสตัว์ทะเลที่จบัมาได้ในแต่ละวันเท่านัน้เอง  แต่ปัจจุบนันี้สถานที่แห่งนี้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ โดยเฉพาะตรงบรเิวณท่าเรอื 39 หรอื Pier 39 ท่าเรอืสญัลกัษณ์ของเมอืง
ซานฟรานซสิโก ซึ่งจะเตม็ไปดว้ยรา้นขายของ ร้านอาหารขึน้ชื่อและมกีารแสดงต่างๆ รวมถงึมา้หมุน ซึ่ง
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เป็นอกีหนึ่งจดุทีด่งึความสนใจใหก้บัผูท้ ีม่าเยอืนท่าเรอืแห่งนี้นอกจากรา้นคา้และรา้นอาหารจ านวนมากตรง
บรเิวณท่าเรอื 39 ที่นี่ยงัมจีดุที่น่าสนใจอกีอย่างคอื สงิโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกนันับร้อยตวัในช่วงฤดู
หนาว น าท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชมเกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะทีอ่ดตีเคยเป็นทีคุ่ม
ขงันักโทษอเมรกิาและชมสะพานแขวนโกลเดน้เกท ผลงานวศิวกรรมอนัล า้เลศิปลายยุคปฎวิตัอิุตสาหกรรม
ทีอ่อกแบบโดย นาย โยเซฟ แบรม์านน์สเตร๊าซ ์และใหท้่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบัสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุใน
โลก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมสวนญ่ีปุ่ น Japanese Garden Tea สวนสวยท่ามกลางธรรมชาตทิี่ตกแต่งสไตลญ์ี่ปุ่ นที่มคีวาม

งดงามอย่างมาก ถอืเป็นสวนญี่ปุ่ นที่เก่าแก่ที่สุดในอเมรกิาตัง้อยู่ภายใน Golden Gate Park พรัง่พร้อมไป
ดว้ยดอกไมแ้ละตน้ไมแ้ละสมุนไพรหลากหลายชนิด รวมทัง้ทะเลสาบ, น ้าตกและสายน ้า ซึง่ภายในสวนยงัมี
อาคารไมส้ไตลญ์ีปุ่่ นจดัเป็น Tea House ซึง่บรกิารชาและเครื่องดื่ม รวมถงึของว่างต่างๆ ไว้บรกิารในราคา
ไมแ่พง ท่านสามารถนัง่พกัผ่อนคลายอรยิาบถหรอืจะลองชมิชาญี่ปุ่ นท่ามกลางบรรยากาศอนัร่มรื่นได้ตาม
อธัยาศัย จากนัน้น าท่านชม The Walt Disney Family Museum เป็นมวิเซียมที่สมบูรณ์ที่สุดของผู้ให้
ก าเนิดมกิกี้เมา้ส ์และสตูดโิอระดบัโลกอย่างวอลท์ดสินีย์ โดยรวบรวมประวตั ิผลงาน แบบร่างเเรกของตวั
การต์ูนต่างๆทีไ่มน่่าจะหาดูไดจ้ากที่ไหน รวมถงึรวบรวมเเละเลา่เรื่องราวไปจนถงึวาระสดุทา้ยของชวีติของ
ชายผูม้นีามว่า Walt Disney 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ซานฟรานซิสโก-ถนนลอมบารด์-อลาโม่สแควร-์กิลรอยพรีเมีย่มเอ้าท์เลท-มอนเทอเรย ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
 จำกนัน้น าท่านชมถนนลอมบารด์ Lombard Street หรอืที่คนไทยนิยมเรยีกกนัว่ำถนนล ำบำก ตัง้อยู่ใน

ย่ำน Russian Hill เป็นถนนทีค่ดเคีย้วทีส่ดุในโลก สรำ้งขึน้มำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2465 เพื่อเชื่อมถนนไฮดก์บัถนน
ลเิวนเวริ์ทโดยไต่ลงมำตำมเนินชนั 40 องศำ ซกิแซก 8 โคง้หกัศอกแบบวนัเวยข์ำลง ระหว่ำงทำงคดเคีย้วนี้
ตกแต่งต้นไม้และดอกไม้สวยงำมและมบีนัไดคนเดินทัง้สองข้ำงทำง  จากนั ้นน าท่านสู่อลัลาโม่สแควร ์
Alamo Square เพื่อชมและถ่ายรูปภายนอกกบัสถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตลว์คิตอเรยีผสมผสานกับ
วฒันธรรมแบบอเมรกิาที่รู้จกักนัในนาม Painted Ladies หนึ่งในสถานที่ยอดฮติที่ฮอลลวีู้ด นิยมมาถ่ายท า
ภาพยนตร ์และเป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกินั นิยมมาถ่าย Pre Wedding กนัมากทีส่ดุ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่กิลรอยพรีเม่ียมเอ้าท์เลท (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ให้ท่านได้ชอ้ปป้ิงที ่

Gilroy Premium Outlet ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนดด์งั อาทเิช่น Adidas, Nike, Puma, Aldo, 
Asics, Banana Republic, Boss, Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, Columbia, Converse, 
DKNY, Ecco, Gap, Guess, Samsonite ทีร่าคาถูกกว่าเมอืงไทยถงึ 50% ได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่
เมืองมอนเทอเรย ์Monterey เมอืงชายฝัง่ทะเลทีม่ชีื่อเสยีงทางดา้นการทอ่งเทีย่วทีส่วยงามและไดร้บัความ
นิยมมากแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศชิลล์ๆริมฝั ่งทะเลของรัฐ
แคลฟิอรเ์นีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีสี่ ่ มอนเทอเรย-์คนัเนรี โรว ์- Lovers Point Park-โซลแวง 
เช้า              รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าท่านชมเมืองมอนเทอเรย ์เมอืงที่มคีวามส าคญัทางด้านประวตัศิาสตร์และชื่อเสยีงในเรื่องความ

อุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของชีวิตทางทะเล ซึ่งได้แก่ สงิโตทะเล , นากทะเล , สาหร่ายทะเล, 
ปลาโลมา และสตัวท์ะเลอื่นๆอกีเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยงัเป็นทีต่ ัง้ของหมูบ่า้นชาวประมงดัง้เดมิ รวมไป
ถงึอุตสาหกรรมโรงงานปลากระป๋องทีม่ชีื่อเสยีง แต่เมือ่เกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 จงึท าใหโ้รงงานปิดตวัลงไป  
น าท่านชมย่านคนัเนรีโรว ์Cannery Row ย่านรมิน ้าทีม่คีณุคา่ทางประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัอุตสาหกรรมการ
ผลติปลาซาร์ดีนกระป๋อง ซึ่งถูกท าให้เป็นที่รู้จกัโดยนักเขียนอเมรกิันชื่ อ จอห์น สไตน์เบค จากนวนิยาย
ภาษาองักฤษ เรื่อง คนัเนร ีโรว ์ซึง่ถูกตพีมิพใ์นปี 1945 และถูกถ่ายท าเป็นภาพยตรใ์นปี 1982   
จากนัน้ชมฟิชเชอรแ์มนวารฟ์  ท่าเทยีบเรอืชาวประมงที่มคีวามส าคญัทางด้านประวตัศิาสตร ์ในปี 1960 
เป็นตลาดขายส่งปลา ซึ่งปัจจบุนักลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีง ซึ่งเรยีงรายไปด้วยรา้นอาหารทะเล 
รา้นขายของทีร่ะลกึ, รา้นเครื่องประดบั, หอศลิป์, หา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูกบัจดุชม
ววิ Lovers Point Park จุดชมววิและสวนสาธารณะรมิหน้าผาเลก็ๆที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน Pacific Grove 
และเป็นทีท่ีน่ักท่องเทีย่วนิยมมาอาบแดด พายเรอืคายคั ขีจ่กัรยานหรอืปิกนิกรมิชายหาดกนัเป็นอย่างมาก 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองโซลแวง Solvang เมอืงที่ได้ชื่อว่า Danish Town ที่อยู่ทางตอนเหนือของรฐั
แคลฟิอรเ์นีย เมอืงเลก็ๆ แห่งนี้เป็นทีต่ ัง้รกรากของชาวเดนมารก์-อเมรกินั ทีย่า้ยมาปักหลกัตัง้แต่ปี 1911 ท า
ใหไ้ดร้บัวฒันธรรมของชาวแดนิช อาคารบา้นเรอืนต่างๆ ตกแต่งด้วยสสีนัสดใส มทีัง้ร้านคา้ รา้นขายของที่
ระลกึ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านไอตมิ เป็นต้น (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านชม
เมอืงโซลแวง ชม Old Admission Santa Ines ก่อตัง้โดยนักบุญฟรานซสิ เป็นโบสถเ์ก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่
ปี 1804 และเป็น 1 ใน 21 โบสถท์ีถู่กสร้างขึ้นตามชายฝัง่ทะเลแปซฟิิกอนัมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั น าท่านชม
และถ่ายรูปกบัจตัุรสัทโิวลแีละกงัหนัลมอนัเป็นสญัลกัษณ์บง่บอกความเป็นชุมชนของชาวดชัช ์ใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพบรรยากาศน่ารกัของเมอืงโซลแวงตามอธัยาศยัหรอืจะเดนิเล่นชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อของทีร่ะลกึน่ารกัๆ ฝาก
คนทางบา้น 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  โซลแวง- ซานต้าบารบ์าร่า-ลอสแองเจลิส 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม    

จำกนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงชายฝัง่ทะเลแปซฟิิกทีไ่ดช้ื่อว่าสวยงามทีส่ดุท่ีเมืองซานต้าบารบ์าร่า เมอืงที่
ถูกขนานนามว่า “รเิวยีร่าแห่งอเมรกิา” ด้วยอาคารบา้นเรอืนส่วนใหญ่ของเมอืงนี้มุงหลงัคาสสี้มแดงและ
ตัง้อยู่ชายฝัง่ทะเลทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาอนัสวยงามสดุบรรยาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
จากนัน้น าท่านสูส่ะพานท่าเรือ Stearns Wharf สะพานไมท้ีท่ ีท่อดยาวเขา้ไปในทะเล โดยดา้นหน้าจะมรีูป
ปั้นปลาโลมาตัง้ตะหงา่นเป็นสญัลกัษณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยชายหาดสทีองสอ่งแสงระยบิระยบัของทะเลแปซฟิิก 
ใกล้ๆกนัจะเป็นท่าจอดเรอืยอร์ช ร้านอาหาร น าท่านชม Santa Barbara Courthouse  ซึ่งเป็นสถานที่
ส าคญัอีกแห่งหนึ่งของเมอืง สร้างเสร็จเมื่อปี 1929 ออกแบบโดยสถาปนิก Charles Willard Moore ตัว
อาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Spanish Colonial Revival  ซึ่งประกอบด้วยอาคารหลกัทัง้หมด 4 หลงั 
ภายในมสี่วนที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ The Mural Room, The Law Library, Sunken Garden ภายใน
ตกแต่งด้วยกระเบื้องและหินสีลวดลายสวยงามตระการตา และในบริเวณเดียวกันนี้ยังมหีอนาฬิกา El 
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Mirador Clock Tower จุดชมววิประจ าเมอืงที่มคีวามสูงถึง 26 เมตร ซึ่งสามารถเห็นวิวมุมสูงของเมอืง
ซานตา้บารบ์าร่าได ้360 องศา  ก่อนน าท่านสูถ่นน State Street ถนนทีเ่ป็นศูนยร์วมแหลง่ชอ้ปป้ิงของ 
แบรนดเ์นมและหา้งชื่อดงั รวมถงึรา้นคา้รา้นอาหารเก๋ๆ มากมาย อสิระใหท้่านเดนิเลน่พกัผ่อนหรอือสิระ 
ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
(เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหรืออิสระท่องเท่ียวอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

บา่ย ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่นครลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยอืน (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  ลอสแองเจลิส-ซานต้าโมนิก้า-The Getty Villa-ยูนิเวอรแ์ซลสตดิูโอ-ลอสแองเจลิส 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เมอืง ซานต้าโมนิก้า ตัง้อยู่ทำงตะวันตกของลอสแองเจลสิ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาท)ี เป็นเมอืงท่ำและมชีำยหำดทีม่ชีื่อเสยีงเมอืงหนึ่งของรฐัแคลฟิอรเ์นียให้ท่ำนอสิระกบักำร
เทีย่วชมบรรยำกำศ California Beach ทีซ่ำนตำโมนิกำ้ ท่ำนสำมำรถเดนิเลน่ชมท่ำเรอื Santa Monica Pier 
ที่จ ัดแต่ งสไตล์ Old-Fashioned Amusement Park และถนนสำม Third Street ที่ม ีส ินค้ำแบรนด์ดัง 
ร้ำนอำหำรแบบชำวอเมรกินัให้ท่ำนได้ เดินเล่นชมบรรยำกำศท้องถิ่นอย่ำงจุใจ  จากนัน้น าท่านชม The 
Getty Villa หรือที่ เร ียกกันว่า  J.Paul Getty Museum at the Getty Villa in Malibu ที่จ าลองเอา Villa 
DeiPapiri ซึง่เป็นบา้นของคหบดสีมยัโรมนัมาไวท้ี่นี่ ว่ากนัว่าบา้นที่จ าลองมานี้มอียู่จรงิและอยู่คนละฟากกบั
ภูเขาไฟวสิเุวยีสกบัปอมเปอใีนเมอืงเนเป้ิลประเทศอติาล ี ซึง่การทีว่ลิลา่นี้สามารถสรา้งขึน้มาไดน้ัน้เกดิจาก
การรวบรวมผงับา้นต่างๆ ของเมอืงในสมยัโรมนัแลว้มาเรยีบเรยีงใหม ่โดยสรา้งขึน้มาใหเ้หมอืนจรงิทีส่ดุ ซึ่ง
สถานทีต่ ัง้ของ Getty Villa นี้ อยู่บนเนินสงูมองลงมาเป็นทะเลเหมอืนทีเ่นเป้ิลเช่นกนั 
จากนัน้น าท่านสู่โรงถ่ายยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบือ้งหลงัเทคนิคและ
ขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์อย่างละเอยีด สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬารที่ใช้ในการถ่ายท าจรงิของ
ภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรื่องต่างๆ เช่น คงิคอง จอวส ์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรอืนทีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง
ดังจากฮอลลวีู้ดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย Back to the Future, Jurassic Park, 

Terminator เป็นตน้ (เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 
บา่ย  ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัเครื่องเล่นพรอ้มเลอืกซื้อสนิคา้จากโลกภาพยนตรต์่อ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทาง

กลบัสูน่ครลอสแองเจลสิ 
ค า่             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

             สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.05 น. เหริฟ้าจากลอสแองเจลสิ สูส่นามบนิเถาหยวน กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR011 

*** (เดินทาง 22-29 ต.ค. 2562 เวลาบินเปลีย่นเป็น 00.05-05.40) *** 
 

วนัทีเ่จด็  ลอสแองเจลสิ-ไทเป 

****** บินข้ามเส้นแบง่เขตวนัสากล ****** 
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วนัทีแ่ปด ไทเป-กรงุเทพฯ 

05.40 น. เดนิทางถงึไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
07.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR211 

*** (เดินทาง 04-11 ธ.ค. 2562 ไฟลท์และเวลาบินเปลีย่นเป็น BR201 09.40-12.35) *** 

 
12.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์

ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง 22-29 ตุลาคม / 4-11 ธนัวาคม / 24-31 ธนัวาคม 2562 
 

อเมริกาตะวนัตก 8 วนั 4 คืน/ BR 
ซานฟรานซิสโก-มอนเทอเรยโ์ซลแวง 
ซานต้าบารบ์าร่า - ลอสแองเจลิส 

อตัราค่าบริการ 

22-29 ตลุาคม 4-11 ธนัวาคม 24-31 ธนัวาคม 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 73,300 82,900 86,300 
เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 63,000 73,900 86,300 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ 10,500 10,500 10,900 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบิน 48,600 47,600 50,900 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 

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

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 
 
หมายเหต*ุ**การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน หาก
ผู้โดยสารมีจ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและ
เปลี่ยนแปลงอตัราค่าเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั*** 

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

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

 
ส าคญัมาก  ****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมริกา ไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงทีส่าม กรณีทีเ่ป็น
ผู้ใหญ่ และต้องการพกั 3 ท่านต่อหนึง่ห้อง หรือเดก็ทีพ่กักบัผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึง่ห้อง จะต้องพกัด้วยกนัโดยไม่มี
เตียงเสริม ทัง้น้ีเพือ่หลกีเลีย่งการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพกั ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรมในประเทศ
สหรฐัอเมริกา ***** 
 

****** ตัว๋โดยสารไม่สามารถเลื่อนกลบัได้และกรณีท่ีออกตัว๋แล้วไม่สามารถท ารีฟันด์ได้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่
ต่อในลอสแองเจลิสหรือต้องการเดินทางในชัน้ธรุกิจ  ต้องท าเป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคา
โปรโมชัน่ตัว๋แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้ 
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อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ- ซานฟรานซสิโก// ลอสแองเจลสิ- กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยดั 
 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 คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบ ุ
 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 วนัที ่ 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 

 ค่าทิปมคัคเุทศกห์รือหวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ  1,000 บาทต่อท่าน โดยเรียกเกบ็
พร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัรำเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรจำกแต่ละโรงแรม 
 คำ่น ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดื่มระหวำ่งทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจำกโดยสว่นใหญ่จะขำยเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุ เช่น คำ่เครื่องดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ หรอื
คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซี่ำ หรอืคำ่แปลเอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ หรอื
อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกนัอุบตัเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำกบรษิทัประกนัภยั
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 ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวี
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 จนกว่ำจะไดร้บักำร
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 ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้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 ำหนดให้ต ่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 จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนที่ดงักลำ่วใหไ้ด ้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 รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 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 ทีท่่ำนจะใชเ้ดนิทำงต่อไปยงัเมอืงอื่นหลงัจำกจบโปรแกรมแลว้นัน้ท่ำนสำมำรถทีจ่ะ
เลอืกซื้อเอง หรอื ใหบ้รษิทัฯ จดักำรใหไ้ด ้แต่กรุณำสอบถำมบรษิทัฯ กอ่นวำ่ควรซื้อไดห้รอืยงั คอื ต้องรอให้บริษทัฯ คอนเฟิรม์ว่า
ทกุอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคณุว่าออกตัว๋ภายในอเมริกาของคณุได้!!!  เพรำะในบำงกรณีโปรแกรมอำจเปลีย่นแปลงได ้เชน่
เปลีย่นเป็นกลบัสู่กรงุเทพ จำกเมอืงอื่นๆทีไ่มต่รงตำมโปรแกรม  ดงันัน้ถ้าท่านไปซ้ือตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา โดยท่ีบริษทัฯ 
ยงัไม่ได้คอนเฟิรม์ ว่าทุกอย่างเรียบร้อย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษทั จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน   

2. ส าหรบัตัว๋ภายในประเทศของอเมริกา ท่ีท่านซ้ือนัน้ เท่ียวบินของท่าน ควรเป็นเท่ียวบินท่ีออก เวลาท่ีคณะ
บินกลบักรงุเทพ เพรำะจะเป็นเวลำเดยีวกบัทีค่ณะฯ จะเดนิทำงมำถงึสนำมบนิของปลำยทำงเพื่อจะเดนิทำงกลบักรงุเทพฯ (เทีย่วบนิ
ในประเทศของอเมรกิำ ตอ้งมำใหถ้งึสนำมบนิกอ่นเวลำ 2 ชัว่โมง , ต่ำงประเทศ 3 ชัว่โมง) ดงันัน้ ถำ้เทีย่วบนิของท่ำนออกเดนิทำงกอ่น
เวลำ  ท่ำนจะตอ้งเสยีเงนิคำ่นัง่แทก็ซีม่ำทีส่นำมบนิเอง ประมำณ 60 เหรยีญ และท่ำนจะตอ้งสละสทิธิโ์ปรแกรมต่ำงๆ ของทวัรท์ีท่่ำนได้
จ่ำยเงนิมำแลว้ 
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3. เม่ือท่านตดัสินใจแยกกลบัหลงัคณะแล้วตัว๋กลบัของท่านจากอเมริกาสู่กรงุเทพฯ ท่ำนสำมำรถแจง้วำ่กลบั
เมือ่ไรกอ่นออกจำกเมอืงไทยเท่ำนัน้  เพราะถ้าหลงัจากเดินทางแล้ว ตัว๋ของท่านไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางได้อีก เน่ืองจาก
เป็นตัว๋ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทำงตำมวนัทีก่ ำหนดเท่ำนัน้  ถ้ำท่ำนไมเ่ดนิทำงท่ำนกต็อ้งไปซื้อตัว๋ใหม่กลบัเอง โดยท่ีตัว๋เก่ากไ็ม่สามารถ
รีฟันเงินคืนได้ 

4. เมื่อท่านแยกกลบัหลงัคณะแล้ว ท่านยงัมีตัว๋กลบักรงุเทพฯ อยู่ กรณุำระวงัเสมอวำ่ตัว๋กลบัของท่ำนออก
เดนิทำงกลบัจำกเมอืงไหนสูก่รงุเทพและเวลำเท่ำไร เพื่อทีถ่ำ้ท่ำนตอ้งเดนิทำงจำกเมอืงอื่นเพื่อมำใชต้ัว๋กลบักรงุเทพ ท่ำนตอ้งมำถงึ
สนำมบนิทีเ่ป็นเมอืงท่ำกอ่นกลบักรงุเทพ 4  ชัว่โมงกอ่นกำรเดนิทำง 

*** หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ได้ตลอดเวลา *** 
 

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

1. วซี่ำไมใ่ชเ่ครือ่งหมำยรบัประกนักำรเขำ้สหรฐัฯ เจำ้หน้ำทีข่องส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืงและสญัชำตขิองสหรฐัฯ (USCIS) ณ 
ดำ่นตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิวำ่ ท่ำนสำมำรถเดนิทำงเขำ้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม ่รวมถงึระยะเวลำทีท่่ำนมสีทิธพิ ำนักในสหรฐัฯ  

2. อำยุของวซี่ำ คอื ระยะเวลำทีท่่ำนสำมำรถใชเ้พื่อเดนิทำงไปสหรฐั แต่ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่ผูข้อวซี่ำ จะสำมำรถพ ำนกัในสหรฐัฯ 
ไดต้ำมก ำหนดระยะเวลำทีร่ะบไุวใ้นวซี่ำ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักำรตดัสนิของเจำ้หน้ำทีส่ ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืงและสญัชำติ
สหรฐัฯขในกำรก ำหนดระยะเวลำทีท่่ำนสำมำรถพ ำนกัไดใ้นสหรฐั 

3. ในระหวำ่งกำรเดนิทำง บรษิทัสำยกำรบนิหรอืบรษิทัเรอืท่องเทีย่วจะใหท้่ำนกรอกแบบฟอรม์ I-94 สขีำวขนำดสัน้ ซึง่จะ
เกีย่วขอ้งกบักำรเดนิทำงของท่ำน ท่ำนจะตอ้งกรอกและลงชือ่ก ำกบัในแบบฟอรม์นี้ เมือ่ท่ำนเดนิทำงเขำ้สหรฐัฯ แบบฟอรม์นี้
จะถูกตดิดว้ยลวดเยบ็กระดำษลงในหนงัสอืเดนิทำงของท่ำน โดยขะมหีมำยเหตุจำก ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืงและสญัชำติ
สหรฐัฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลำทีท่่ำนมสีทิธพิ ำนกัอยู่ในสหรฐัฯ  

*** หำกท่ำนประสงคจ์ะอยู่นำนกว่ำนัน้ ท่ำนจะตอ้งยื่นค ำรอ้งขอ ยดืเวลำกำรพ ำนักกบัส ำนักงำนตรวจคนเขำ้เมอืงและสญัชำติ
สหรฐัฯ โดยกำรยื่นค ำรอ้งของท่ำนไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งหมำยรบัประกนัวำ่ ระยะเวลำทีท่่ำนมสีทิธพิ ำนักอยู่ในสหรฐัฯ จะถูกยดืออกไป  
** ลูกจำ้งทีต่อ้งกำรขอวซี่ำเพื่อรว่มเดนิทำงไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันำยจำ้ง จะตอ้งสง่ส ำเนำกำรจำ้งงำนพรอ้มกบัเอกสำรค ำรอ้งขอวี
ซ่ำ ** 
 
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

ข้อมลูเบือ้งต้นและหลกัฐานการท าวีซ่าสหรฐัอเมริกา 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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สมรสหรอืใบหย่ำ 
 
4.  หลกัฐานการท างาน 
     4.1   1   กรณีเป็นลูกจำ้ง จะตอ้งยื่นจดหมำยจำกทีท่ ำงำนเป็นภำษำองักฤษ 1 ชดุ โดยระบวุนัทีเ่ริม่ท ำงำนเมือ่ใด    
            ต ำแหน่งอะไร เงนิเดอืนเท่ำไร  ไดล้ำหยุดพกัจำกวนัทีเ่ท่ำไรถงึวนัทีเ่ท่ำไร เอกสำรออกไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยื่นวซี่ำ 
     4.2   กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบธุรกจิกำรคำ้ เชน่ ใบทะเบยีนกำรคำ้ ใบทะเบยีน 
            พำณิชย์ ,หนงัสอืรบัรองบรษิทัทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรอยู่ คดัส ำเนำไมเ่กนิ 3 เดอืนนับจำกวนัยื่นวซี่ำ 
   4.3   กรณีเป็นนกัเรยีนนักศกึษำ ใชห้นงัสอืรบัรองสถำบนักำรศกึษำเป็นภำษำองักฤษ 1 ชดุ เอกสำรออกไมเ่กนิ 1 เดอืนนบั
จำกวนัยื่นวซี่ำ 
 4.4   กรณีอำยุไมถ่งึ 20 ปี ถำ้ผูป้กครองท่ำนใดท่ำนหนึ่งไมไ่ดเ้ดนิทำงดว้ย ใหท้่ำนผูป้กครองทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงท ำ   
     หนงัสอืยนิยอมจำกอ ำเภอหรอืเขตทอ้งทีอ่ำศยั 
 4.5   กรณีอำยุไมถ่งึ 20 ปี และถำ้บดิำมำรดำไมไ่ดเ้ดนิทำงดว้ย ใหบ้ดิำและมำรดำท ำหนงัสอืยนิยอมจำก อ ำเภอ 
             หรอืเขตทอ้งทีอ่ำศยั และระบใุหเ้ดก็เดนิทำงไปกบับุคคลใด 
5.    หลกัฐานการเงิน ถ่ำยส ำเนำสมุดเงนิฝำกออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดทไม่เกนิ 15 วนันบัจำกวนัยืน่วซี่ำ  
จดหมำยรบัรองจำก  ธนำคำร 1 ชดุ หรอืหำกมทีรพัย์สนิอย่ำงอื่นใหเ้ตรยีมมำดว้ย 
************************************************************************************************* 
 
ขัน้ตอนการให้ข้อมลูและการนัดยื่นและนัดสมัภาษณ์ 

ท่านจะต้องกรอกกข้อมลูและรายละเอียดในใบค าร้องน้ีด้วยตวัท่านเองก่อนท าการยื่นวีซ่า  
หากท่านท่ีไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษทัทวัรยิ์นดีให้ค าปรึกษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซ่ึงไม่รวมใน 
ราคาทวัร ์กรณุาแจ้งความจ านงต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ และกรอกข้อมลูให้พร้อมก่อน เน่ืองจาก ข้อมลู 
ส่วนใหญ่นัน้เป็นข้อมลูของผูเ้ดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบรูณ์ ทาง 
บริษทัฯ จึงจะด าเนินการต่อให้ท่านได้ จากนัน้จึงจะท าการนัดวนัและเวลาในการยื่น และท่านสามารถ 
เตรียมเอกสารตามข้อมลูเบือ้งต้นพร้อมกบัค่าวีซ่าน ามาในวนัยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าท่ีเพื่อ 
ขอค าแนะน าเพ่ิมเติม  
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศออสเตรเลยีเป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่ท่ำนจะถูก
ปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไมค่นืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหมก่ต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หำกสถำนทูตมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรดแต่ง
กำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเตมิ ทำง
บรษิทัฯใครข่อรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซี่ำของท่ำน 
เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิคำ่มดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ จะขอถอื
วำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษิทัทวัร์ใหท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำกกรณี
ท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งยื่นเดีย่วและ
แสดงสมดุบญัชเีงนิฝำกฉบบัจรงิแกส่ถำนทูตดว้ย  ** 

 ***   ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุ
เท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว ทำงบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำร
เดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั ***                       

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

ตอบเป็นภาษาองักฤษทุกขอ้ตวัพิมพใ์หญ่ ABC 
 

ส่วนตัว ชื่อ 
นามสกุล 

ท่านเคยเปล่ียนชื่อหรือสกุล เคย…ช่ือเดิม ……………….……….…สกุลเดิม...................……..............  
ไม่เคย 

สถานภาพ โสด แต่งงานจดทะเบียน แต่งงานไม่จดทะเบียน 

หย่า หม้าย 

ท่ีอยู่   

 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน  

เบอร์มือถือ(ต้องมี)  

E-mail  

อาชีพ / ตาแหน่ง  

สถานท่ีท างานปัจจุปัน ชื่อสถานประกอบการ 

ท่ีอยู่ 
โทร 

เงนิเดือน 

วันท่ีเร่ิมงาน 

สถานที่ทางานสุดท้าย  
(ก่อนท างานปัจจบัุน) 

ชื่อสถานประกอบการ 

ท่ีอยู่  
โทร 

เงนิเดือน 

วันท่ีเร่ิมงาน 

**กรณีเป็นแม่บ้าน หรือเกษียณอายุ กรุณากรอกข้อมูลท่ีท างานสุดท้าย*** 
การศึกษาชัน้สูงสุด ชื่อสถานศึกษา 

ระดับท่ีจบ 

ปีการศึกษาท่ีจบ 

คู่สมรส ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ 

สถานท่ีเกิด 

บุตร 1 ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ 

สถานท่ีเกิด 
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บุตร 2 ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ 

สถานท่ีเกิด 

บุตร 3 ชื่ออ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ 

สถานท่ีเกิด 

บิดา ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานท่ีเกิด 

ท่ีอยุ่ 
มารดา ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ  (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานท่ีเกิด 

ท่ีอยู่ 
พี่น้อง 1 ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ (จ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานท่ีเกิด 

ท่ีอยู่  
พี่น้อง 2 ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานท่ีเกิด 

ท่ีอยู่ 
พี่น้อง 3 ชื่อ-สกุล 

วันเดือนปี เกดิ (กรณีจ าไม่ได้ให้บอกอายุ) 
สถานท่ีเกิด 

ท่ีอยู่ 
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง  

วันท่ีเดินทาง  

จ านวนวันที่เดินทาง  

สถานท่ีพักหรือโรงแรม ชื่อ 

โทร 

บุคคลที่ ร่วมเดินทางด้วย ชื่อ-สกุล 

ความสัมพันธ์ 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศ 
AMERICA หรือไม่ 

ไม่เคย เคย วันท่ี………..……..…........ 
หมายเลขวีซ่าเดมิ............................ 
เหตุผลการเดนทาง ธุรกิจ ท่องเท่ียว 
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ท่านเคยถูกปฏเิสธวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย 
เคย วีซ่าประเทศ.......................................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศ 
CANADA หรือไม่ 

ไม่เคย เคย วันที่………..……..…........ 
หมายเลขวีซ่าเดมิ............................ 
เหตุผลการเดนทาง ธุรกิจ ท่องเท่ียว 

ท่านมีเพื่อน / ญาติ พ านักใน 
อเมริกา / แคนนาดา หรือไม่ 

ไม่มี 
มี ชื่อ-สกุล................................................................................................. 
ท่ีอยู่ ......................................................................................................... 
โทร มือถือ / บ้าน .................................................................................... 

ผู้ออกค่าใช้จ่ายการเดินทาง ชื่อ-สกุล หรือบริษัท 

ท่ีอยู่ 
ประเทศที่เคยเดินทางในระยะ 
เวล 5 ปี 

 

 

 

 
 


