เที่ยวสบายๆ แบบส่ วนตัว 4 ท่ านเดินทาง!!!
มีเจ้ าหน้ าที่คนไทย พาเที่ยว และบริการท่ านตลอดรายการ

เทีย่ วครบ 3 เมือง ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส และ ลอสแองเจลิส
เพลินเพลินกับดินแดนที่ใครๆก็ใฝ่ ฝันจะมาเยือน
ชมแสงสีและโชว์สุดอลังการของโรงแรมต่ างๆ ย่ าน STRIP WALK แห่ งเมืองลาสเวกัส
ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก ชมสะพานโกลเด้นเกท และ คุกอัลคาทรัส
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รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก (D1)

เมืองซานฟรานซิสโก - สะพานแขวนโกลเด้ นเกท - ถนนลอมบาร์ ด - PALACE OF FINE
ARTS THEATRE - SAN FRANCISCO CITY HALL

............ พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั ให้การต้อนรับ ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิ สโก (SFO) ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า
(เวลาช้ ากว่ าประเทศไทย 14 ชั่ วโมง) จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองซาน ฟรานซิ สโก (SAN FRANCISCO
CITY) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองที่ถือว่าเป็ นเมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองที่โรแมน
ติกเมืองหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริ กา ตั้งอยูบ่ ริ เวณอ่าวซานฟรานซิ สโก จากนั้นนาท่านชม สะพานโกลเด้ นเกท
(GOLDEN GATE BRIDGE) ผลงานวิศวกรรมอันล้ าเลิศปลายยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ
แบร์ มานน์สเตร๊ าซ์ เป็ นหนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกท่านมาเมืองนี้ จะต้องมาเยือน หากไม่ได้มาชม
สะพานนี้ก็เหมือนกับยังมาไม่ถึงเมืองซาน ฟรานซิสโก นาท่านชม ถนนลอมบาร์ ด (LOMBARD STREET) หรื อ
ที่คนไทยนิ ยมเรี ยกกันว่า ถนนลาบาก เป็ นถนนที่ คดเคี้ ยวที่สุดในโลก สร้ างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 เพื่อเชื่ อม
ถนน ไฮด์ HYDE กับ ถนนลิเวนเวิร์ท LEAVENWORTH โดยไต่ลงมาตามเนิ นชัน 40 องศา ซิ กแซก 8 โค้งหัก
ศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างทางคดเคี้ยวนี้ตกแต่งต้นไม้และดอกไม้สวยงาม และมีบนั ไดคนเดิน 2 ข้างทาง ใกล้
กันจะเป็ นร้านไอศกรี ม SWENSEN’S สาขาแรกของโลก ท่านจะได้สัมผัสความเก่าแก่ แบบดั้งเดิมต้นตารับของ
SWENSEN’S
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
จากนั้นนาท่านชม PALACE OF FINE ARTS THEATRE สร้ างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1915 เพื่อใช้จดั นิ ทรรศการ
PANAMA-PACIFIC EXPOSITION สร้ างขึ้ นในสถาปั ตยกรรมแบบกรี กโรมัน มี สระน้ าด้านหน้า เป็ นจุดที่
สวยงามที่สุ ดจุดหนึ่ งในเมื อง มักมี คู่ เจ้าบ่ าวเจ้า สาวมาถ่ ายรู ปที่ บริ เวณแห่ งนี้ นอกจากนี้ ย งั เป็ นฉากสาคัญใน
ภาพยนตร์หลายๆ เรื่ อง โดยเฉพาะเรื่ อง THE ROCK นาท่านชม SAN FRANCISCO CITY HALL สร้างขึ้นในปี
1899 ปั จจุบนั เป็ น ศาลาว่าการซานฟรานซิ สโก เป็ นอาคารขนาดใหญ่มีการตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมที่งดงาม
CITY HALL จะเปลี่ยนสี ไปตามเทศกาล

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ SHERATON FISHERMAN’S WHARF HOTEL (ซานฟรานซิสโก) หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีส่ อง (D2) PIER 39 - ล่องอ่าวซานฟรานซิสโก - เกาะอัลคาทรัส - เมืองเบเคอร์ สฟิ ลด์
เช้า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ ท่าเรื อ PIER 39 เพื่อ ล่ องเรื อชมอ่ าวซาน ฟรานซิ สโก ผ่านชม เกาะอัลคาทรั ส (ALCATRAZ
ISLAND) เกาะที่เคยเป็ นที่คุมขังนักโทษอเมริ กาในอดีต ผ่ านชมสะพานโกลเด้ นเกท จากมุมไกล ใกล้กนั จะเป็ น
ท่าเรื อ ฟิ ชเชอร์ แมน วาร์ ฟ FISHERMAN’S WHARF เป็ นแหล่งประวัติศาสตร์ ริมน้ าที่สาคัญที่สุดของเมืองนี้
ปั จจุบนั นอกจากจะใช้เป็ นที่จอดเรื อของชาวประมงแล้ว ยังเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็ นแหล่งรวมความบันเทิง
ชื่อดังของย่านเมืองนี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเบเคอร์ สฟิ ลด์ (BAKERSFIELD CITY) (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 4.30 ชม.) ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์ เนีย ทางตอนเหนือของเมืองลอส แองเจลิส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ MARRIOTT BAKERSFIELD (เบเคอร์ สฟิ ลด์ ) หรือระดับเทียบเท่า

ค่า
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วันทีส่ าม (D3) เมืองลาสเวกัส - LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (LAS VAGAS CITY) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เป็ นสถานที่ที่ชาว
อเมริ กนั และคนทัว่ โลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่ งคนบาป" (SIN CITY) ลาสเวกัสเป็ นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษ เพราะเมือง
ทั้งเมืองเจริ ญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็ นแรงดึงดูดหลัก ให้นกั ท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้า
มา ต่ อ มาก็ ไ ด้พ ฒ
ั นาไปสู่ ธุ ร กิ จ บริ ก ารใกล้เ คี ย ง ได้แ ก่ โรงแรม ศู น ย์แ สดงสิ น ค้า ศู น ย์ป ระชุ ม ร้ า นอาหาร
ห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่
จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาใน บริ เวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งที่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS อีกหนึ่ง
แหล่ ง ช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใ นลาสเวกัส ประกอบไปด้วยร้ านค้า มากกว่า 200 ร้ าน เช่ น เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ
ผลิ ตภัณฑ์เสริ มความงาม ของเล่นเด็กซึ่ งล้วนแต่เป็ นแบรนด์ดงั ระดับโลก เช่ น ABERCROMBIE & FITCH ,
DKNY, LACOSTE , TOMMY BAHAMA, TIMBERLAND และอื่นๆอีกมากมายที่ลดราคาถูกกว่าเมืองไทย
นอกจากนี้ภายใน ยังประกอบด้วยร้านอาหารชื่อดัง โรงภาพยนตร์ รวมทั้งศูนย์กลางความบันเทิงอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ EXCALIBUR HOTEL (ลาสเวกัส) หรือระดับเทียบเท่า

ค่า
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วันทีส่ ี่ (D4)
เช้า

เทีย่ ง

TOWN SQUARE - FOUNTAINS OF BELLAGIO หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริมแกรนด์ แคนยอน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง TOWN SQUARE CENTER ช้อปปิ้ งมอลล์แบบ OPEN-AIR ที่นี่เป็ นแหล่ง
พบปะกันของเด็กวัยรุ่ นในลาสเวกัส เพราะมีแบรนด์ให้ชอ้ ปอย่างจุใจทั้ง H&M, SEPHORA, ABERCROMBIE,
JUICY COUTURE, APPLE, STEVE MADDEN แล้วยังมีร้านอาหารและโรงหนังอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
จากนั้นนาท่านชม FOUNTAINS OF BELLAGIO น้ าพุขนาดใหญ่ที่ใช้ทุนสร้างถึง 40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ตั้งอยู่
หน้าคาสิ โน LAS VEGAS บนทะเลสาบขนาด 8 เอเคอร์ มีไฟส่ องสว่างถึง 1,500 ดวง น้ าพุน้ ี เล่น จ - ศ 15.00 20.00 เล่นทุก 30 นาที 20.00-24.00 เล่นทุก 15 นาที ส - อา เล่น 12.00 - 20.00 ทุก 30 นาที หลัง 20.00-24.00 เล่น
ทุก 15 นาที จะเป็ นน้ าพุระบาประกอบเพลงสวยงามตระการตาเป็ นอย่างมาก เชื่อกันว่าใครไม่ได้ชมเหมือนมาไม่
ถึงลาสเวกัสกันเลยที่เดียว

(หากลูกค้ ามีสถานทีท่ อี่ ยากไปอืน่ ๆสามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าทีพ่ าไปได้ ตามความต้ องการลูกค้ า เฉพาะในลาสเวกัส)
หรื อเลือกซื้อทัวร์ เสริ ม อุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนยอน (GRAND CANYON) (ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าเข้ า ) ชม
ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยงิ่ ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบนั ถูกจัดให้เป็ นหนึ่งใน อนุรักษ์สถานของโลกตาม
มติ ของสหประชาชาติ อุ ทยานแห่ งชาติ แกรนด์ แคนยอน ถู กค้นพบเมื่ อปี ค.ศ. 1776 เป็ นปี เดี ยวกับที่ อเมริ ก า
ประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิ ดขึ้นโดยอิทธิ พลของแม่น้ าโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสู ง ทาให้เกิดการสึ กกร่ อน
พังทลายของหิ นอันเป็ นเวลา 225 ล้านปี มาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่ มยกตัวสู งขึ้น อันเนื่ องมาจากแรงดันและความ
ร้อนอันมหาศาลภายใต้พ้ืนโลก ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนรู ปและกลายเป็ นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ไพศาล การยกตัว
ของแผ่นดินทาให้ทางที่ลาธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ าไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ า
เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุ บเหวกว่า 1 ไมล์ (ประมาณ 1,600 เมตร)
และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหิ นแกรนิ ตและหิ นชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็ นหิ น
ทรายถูกน้ าและลมกัดเซาะจนเป็ นร่ องลึก สลับซับซ้อน สู ง ต่า นานนับล้านปี เหล่านี้ ก่อนให้เกิดความงดงาม และ
ความน่ าอัศจรรย์ ทางธรรมชาติข้ ึนที่แห่ งนี้ (กรุ ณาจองล่ วงหน้ าก่ อนวันเดินทาง 15 วัน อัตราค่ าบริการ 1. โดยรถ
โค้ ช ราคาท่ า นละ 6,800 บาท 2. โดยHELICOPTERท่ า นละ 14,500 บาท ราคาอาจมี ก ารเปลี่ย นแปลงกรุ ณ า
ตรวจสอบอีกครั้ง)
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ EXCALIBUR HOTEL (ลาสเวกัส) หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า (D5)

เช้ า

เมืองลอสแองเจลิส - 3RD STREET PROMENADE - โรงละครไชนี ส เธียเตอร์ HOLLYWOOD SIGN - กริฟฟิ ธพาร์ ค

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ มหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) หรื อแอลเอ (L.A.) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
4 ชม.) ซึ่ งเป็ นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริ กา และเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยูใ่ นมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย ชื่ อเมืองลอสแองเจลิ ส มาจากคา
ว่า โลสอังเคเลส (LOS ÁNGELES) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ่ งชื่อเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมือง
แห่ งเทพ" นาท่านเดินทางสู่ 3RD STREET PROMENADE (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) ซึ่ งเป็ นถนนคน
เดิ นที่ มีร้านค้าตั้งเรี ยงรายตลอดทางและมีการแสดงเปิ ดหมวกต่างๆ อี กทั้งย่านนี้ มีห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่
ร้านค้าต่างๆ แทรกตัวอยูม่ ากมาย
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เทีย่ ง

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
หลังทานอาหารนาท่านชมด้านหน้า โรงละครไชนีส เธียเตอร์ (GRAUMAN'S CHINESE THEATRE) (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที) โรงภาพยนตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวดู ้ ที่ดา้ นหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของ
ดาราชื่อดังต่างๆมากมาย จากนั้นเดินทางสู่ HOLLYWOOD SIGN (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็ นป้ ายที่
มีชื่อเสี ยง และถือเป็ นแลนด์มาร์ ค ซึ่ งกลายเป็ นสถานที่ใครๆ มาแอลเอก็ตอ้ งมีภาพนี้ เก็บไว้เป็ นที่ระลึก นาท่านสู่
หอดูดาว กริฟฟิ ธพาร์ ค (GRIFFITH OBSERVATORY AND PARK) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่
ทางตะวันออกของซานตา โมนิ กา้ และด้วยพื้นที่มากกว่า 4,000 เอเคอร์ ของภูมิประเทศอันเขียวขจี อีกทั้งยังเป็ น
สวนสาธารณะเทศบาลที่ ใ หญ่ เ ป็ นอัน ดับ 10 ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ท าให้ ก ริ ฟ ฟิ ธพาร์ ค ได้ชื่ อ ว่ า เป็ น
สวนสาธารณะที่เหมาะสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ นัง่ ปิ กนิก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ HOLIDAY INN BUENA PARK HOTEL (ลอสแองเจลิส) หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีห่ ก (D6)

เช้ า

เทีย่ ง

EL PUEBLO DE LOS ANGELES - J. PAUL GETTY CENTER - เบเวอร์ รี่ฮิลล์ - ถนน
โรดิโอไดร์ ฟ หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริม ดิสนีย์แลนด์ หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริม ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านชม EL PUEBLO DE LOS ANGELES เป็ นย่านเก่าแก่ของนครลอสแองเจลิส
เคยเป็ นเมืองที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของสเปน เม็กซิ โก และสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี้ ยังมีสถาปั ตยกรรมที่เล่า
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ อนั สวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสเรื่ องราวในอดีต จากนั้นนาท่าน
ชม J. PAUL GETTY CENTER พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสี ยง ก่อตั้งโดย เจ พอล เก็ตติ ซึ่ งจุดเด่นของตึกนี้ คือ
เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ที่ออกแบบโดยสถาปนิ ค RICHARD MEIER สร้างอยูบ่ นพื้นที่ 750 เอเคอร์ บนเนิน
เขาซานตา โมนิ กา้ โดยพิพิธภัณฑ์แห่ งเป็ นที่เก็บศิลปะหลายประเภทเช่น ภาพวาด รู ปแกะสลัก ภาพถ่าย ของเก่า
ยุคสมัยกรี กและโรมัน คนรักงานศิลปะทั้งหลาย ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ยา่ น ถนนฮอลลีว้ ูด ที่เบเวอร์ รี่ฮิลล์ (BEVERLY HILLS) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ที่
ถนนโรดิโอไดร์ ฟ (RODEO DRIVE) ถนนที่รวมแหล่ง ช้อปปิ้ งหรู หรา ชมรอยฝ่ ามือฝ่ าเท้าของดาราดังฮอลลีวดู ้
ถ่ายรู ปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ ไชนีส เธี ยร์ เตอร์ โรงภาพยนตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวดู ้

(หากลูกค้ ามีสถานทีท่ อี่ ยากไปอืน่ ๆสามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าทีพ่ าไปได้ ตามความต้ องการลูกค้ า เฉพาะในลอสแองเจลิส)
หรื อเลือกซื้อทัวร์ เสริ ม ดิสนีย์แลนด์ (DISNEYLAND) (ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าเข้ า สามารถสอบถามราคาจากทาง
เจ้ าหน้ าที)่ อาณาจักรสวนสนุกอันยิง่ ใหญ่แห่งใหม่ล่าสุ ดของโลก ดิสนียแ์ ลนด์ ท่านจะได้สนุ กกับสวนสนุ กดิสนี ย ์
เต็มวันอย่างจุใจและคุ ม้ ค่า ฟรี เครื่ องเล่นทุกชนิ ด ท่านจะได้พบกับเครื่ องเล่นอันทันสมัยนและสุ ดสนุ กที่สุดแห่ ง
ใหม่ของโลก ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้ านค้าขายของที่ระลึ กและ
ร้านอาหารมากมายและสุ ดสนุกกับ รถไฟไอน้ าโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิง่ ใหญ่ ท่านจะพบกับ
ตัวการ์ ตูนขวัญ ใจพร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุ กกับเครื่ องเล่นแนวโลกอนาคต
อันทันสมัย SPACE MOUNTAIN เครื่ องเล่นที่สนุ กสุ ดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่ อง เล่น
ที่ปกป้ องจักรวาลยิงต่อสู ้ผรู ้ ุ กรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่ องเล่นขับยานอวกาศสุ ดสนุ ก FANTASY
LAND สุ ดสนุ กกับเมืองเทพนิ ยายท่านจะได้พบกับโชว์อนั ยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ ตูนที่ ท่านชื่ นชอบ อาทิ
เช่ น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิ ทรา ซิ นเดอเรลา มิ กกี้ เมาท์ หมี พลูและเพื่อนๆตัวการ์ ตูน อันเป็ นที่ ใฝ่ ฝั นของทุ กคน
ADVENTURE LAND ดิ นแดนแห่ งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรื อในป่ าอันน่ า
(USG) GC033 PACKAGE WEST AMERICA 6N

สนุ กสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิ ด TARZAN'S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของทาร์ ซาน ท่าน
จะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING เพลิดเพลิน กับโชว์อนั ยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ ตูนใน
เรื่ องไลอ้อนคิงค์RAFTS TO TARZANS TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่ เกาะทาร์ ซาน LIKI TIKIS ท่าน
จะได้เพลิดเพลินกับเสี ยงดนตรี แห่งป่ าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ าอันเย็นฉ่ า

หรื อเลือกซื้ อทัว ร์ เสริ ม โรงถ่ า ยยู นิเวอร์ แซล (UNIVERSAL STUDIOS) (ราคาทัวร์ ไ ม่ รวมค่ า เข้ า สามารถ
สอบถามราคาจากทางเจ้ าหน้ าที่) มีเนื้ อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังการถ่ายทาภาพยนตร์ ที่โด่งดังทั้งในอดีตและ
ปั จจุบนั เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์ เรื่ อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟราน
ซิโก และอาคารบ้านเรื อน ที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ต่างๆ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ HOLIDAY INN BUENA PARK HOTEL (ลอสแองเจลิส) หรือระดับเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด (D7)

หาดเวนิช - ท่ าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส (LAX)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารเช้านาท่านชม หาดเวนิช (VENICE BEACH) ตั้งอยูท่ างชายฝั่งตะวันตกของลอส แอง
เจลิส เป็ นชายหาดที่ถูกปกคลุมไปด้วยแสงอาทิตย์อนั สดใส และสามารถทิ้งตัวลงนอนริ มชายหาดได้อย่างสงบสุ ข
ชายหาดนี้ เป็ นจุดที่ได้รับความนิ ยมจากเหล่านักโต้คลื่ น ความสวยสดงดงามของริ มหาดที่จะทาให้คุณเดิ นทอด
อารมณ์ได้อย่างเพลิดเพลิน
.......... ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
………….หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม…………………
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อัตราค่าบริการสาหรับเดินทาง 4 ท่ าน (ราคา/ท่ าน)
กาหนดการเดินทาง
วันนี้ - ตุลาคม 2561

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ
2 ท่ าน ราคา/ท่ านละ
66,900 บาท

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่ ท่ านละ
35,500 บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม






ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ไกด์และคนขับรถคนไทย (คนเดียวกัน, 2 IN 1) นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าประกันอุบตั ิเหตุ และประกันสุ ขภาพในการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม













ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่ม มื้อกลางวันและมื้อเย็น
ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุ ญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่ าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,920 บาทต่ อท่ านอัตราค่ าธรรมเนียมอาจมีการเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยู่กบั เรท
เงิน ณ วันทีช่ าระ) และค่ าบริการ 1,500 บาทต่ อท่าน
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่ าทิปเจ้ าหน้ าทีข่ ับรถและนาเทีย่ ว (คนเดียวกัน 2IN1) มาตรฐานวันละ 3 USD
ค่ าเข้ าแกรนด์ แคนย่อน
ค่ าเข้ ายูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ
ค่ าเข้ าดิสนีย์แลนด์
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เงื่อนไขการเดินทาง









บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจาก
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะ
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชาระมาแล้ว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุ มของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยนื่ วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
กรณีจองทัวร์ และให้ ทางบริษัททาวีซ่าให้ หากวีซ่าไม่ ผ่านจะมีค่าบริการ 1,500 บาท
กรณีจองทัวร์ และให้ ทางบริ ษัททาวีซ่าให้ หากกรุ๊ ปไม่ สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เลือ่ นวันเดินทาง ซึ่ง
ค่ าทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยู่กบั วันเดินทางทีต่ ้ องการทาการจองใหม่ หรือหากต้ องการยกเลิกการเดินทาง จะมี
ค่ าบริการในการทาวีซ่า 2,500 บาท

การชาระเงิน


ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง



ชาระเงินมัดจา ท่ านละ 25,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 30วันก่อนเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงิ นค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดิ นทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม
เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
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การยกเลิก
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
 หักเงินมัดจา 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
 หักเงินมัดจา 100%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณี ตวั๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หรื อตัว๋ แบบ NON-REFUND  หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่ อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้
ต้องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานทูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับ
การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ฯขอแนะนาให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่ งจะรู ้ผลเร็ วกว่าการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ ป
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เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าอเมริกา
ผูท้ ี่ประสงค์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า ต้ องมาสถานฑูตด้ วยตัวเอง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาที่สถานทูตนัดหมาย
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ 5,920 บาท และค่าบริ การ 1,500 บาท (ไม่รวมในราคาทัวร์) อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ขึน้ อยู่กบั เรทเงิน ณ วันทีช่ าระ)

 หนังสื อเดิ นทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสาหรับติ ดหน้าวีซ่าเป็ นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี
หนังสื อเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิวีซ่าจากสถานทูตฯ
 รู ปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิ้ว (เป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส) จานวน3 รู ป พื้นหลังสี ขาว หน้าตรงไม่ใส่ แว่น ไม่ยิ้ม (เห็นสัดส่ วนใบหน้าเกิ น
50% ของรู ปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊กเย็บกระดาษ หรื อเปื้ อนน้ าหมึกปากกา (ถ่ ายไม่ เกิน 3 เดือน) เป็ นรู ปที่ ถ่ายจากร้าน
เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายด่วนหรื อโพราลอยด์)
 หลักฐานส่ วนตัว – สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรส
เสี ยชีวิต), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณี เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาใบสูติบตั ร
 หลักฐานการทางาน– หนังสื อรับรองจากจากหน่ วยงานหรื อบริ ษทั ให้ระบุตาแหน่ ง, วันเริ่ มทางาน, อัตราเงิ นเดื อน(เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั้น),กรณี เป็ นเจ้าของธุ รกิ จ ใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยน (คัดลอกไม่เกิน 3 เดื อน),
กรณี เป็ นนักศึกษาให้ใช้หนังสื อรับรองจากทางสถาบัน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
 หลักฐานการเงิน–หนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน ก่อน
วันนัดสัมภาษณ์, สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน แสดงยอดล่าสุ ดก่อนยื่นวีซ่า ภายใน 7 วัน (หากเล่มปั จจุบนั ไม่ถึง 6
เดือน ต้องถ่ายสาเนาเล่มเก่าด้วย) สถานทูตไม่ รับพิจารณาเงินฝากบัญชี กระแสรายวัน (นาสมุดบัญชี เงินฝากเล่ มจริ งไปในวัน
สั มภาษณ์ ด้วย)
 กรณี ผเู ้ ดิ นทางเป็ นผูอ้ ยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู เช่ น ภรรยาที่ ไม่ได้ทางานให้แสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของสามี หรื อผู ้
เดินทางที่มีคนรับรองค่าใช้จ่าย ให้ใช้เอกสารข้างต้นทั้งหมดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย
 กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 18ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ ง ต้องทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ
จากอาเภอหรื อเขตที่ท่านอยู่ และแสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของบิดา-มารดาด้วย
 กรณี เป็ นผูส้ ู งอายุ อายุ 70 ปี ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สาหรับผูส้ ู งอายุ
ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริ การ)
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หมายเหตุ
1. ก่อนวันสัมภาษณ์วซี ่า 1 วัน จะมีเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าโทรไปนัดเรื่ องเวลา-สถานที่ เพื่ออธิ บายข้อมูลและรับเอกสารใน
การสัมภาษณ์
2. ในวันสัมภาษณ์กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย (ไม่ จาเป็ นต้ องมาก่ อนเวลา เนื่องจากสถานทูตจะให้ เข้ าสั มภาษณ์ ตามเวลา
นัดในเอกสาร)
3. การอนุมัติวซี ่ าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ เู ดินทางเท่ านั้น
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ข้ อมูลส่ วนตัว (สาหรับขอวีซ่าอเมริกา)
กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการขออนุมตั ิวีซ่า
(โปรดกรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
Personal Information 1
1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนังสื อเดินทาง
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Given names / ชื่อต้น ตรงกับในหนังสื อเดินทาง
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถ้ามี (เช่น
นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรื อเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล)
ชื่อเก่า:
………………………………………………………………...................................................................................
นามสกุลเก่า:
……………………………………………………………………………………………………………………...
5. Sex / เพศ

Male /ชาย

Female / หญิง

6. Marital Status / สถานภาพ

Single / โสด
Married / Civil Partner / สมรส
Unmarried Partner / อยูร่ ่ วมกันโดยไม่ได้สมรส
Divorced / Dissolved Partnership / หย่าร้าง
*** ถ้าหย่า หย่าวันที่เท่าไร (ว/ด/ป) ………………………………เพราะเหตุอะไร……………………………

Separated / แยกกันอยู่

Widowed / Surviving Civil Partner / หม้าย
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9.

Date of Birth / วันเดือนปี เกิด (DD/MM/YYYY) ………………………………………………….......................
City of Birth / เมืองหรื อเขตที่เกิด……………………………………………………………………………….
State / Province of Birth / รัฐหรื อจังหวัดที่เกิด ……………………………………………………………….

10.

Country of Birth / ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………….

7.
8.

Personal Information 2
1. Nationality / สัญชาติ
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above?
สัญชาติอื่นที่ได้รับ หรื อเคยได้รับ ถ้ามีสัญชาติอื่น คือประเทศ :
…………………………………………………………
ได้ถือหนังสื อเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรื อไม่
ใช่
ไม่
ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสื อเดินทาง : ……………………………………………….........................................
3. National Identification Number / เลขที่บตั รประชาชน………………………………......................................
4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริ กา) ถ้ามี………………….....................
5. U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี (ในสหรัฐอเมริ กา) ถ้ามี…………………….............

Address and Phone Information
1.
Street Address / ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………..........

...........................................................................................................................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………....

2. Country / ประเทศ…………………………………………………………………………….................................

3.ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้หากแตกต่างจากที่อยูใ่ นข้อ 1 ...................................................................................................
...........................................................................................................................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………....
4 โทรศัพท์บา้ น……………………………………………………………………………………
5. Work Phone Number / โทรศัพท์ที่ทางาน………………………………
6. Work Fax Number / โทรสารที่ทางาน………………………………....
7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพท์มือถือ …………………………………………………………………………
8. Email Address / ที่อยูอ่ ีเมล ……………………………………………………………………………………………..
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Passport Information
1. Passport Number / หมายเลขหนังสื อเดินทางเล่มปั จจุบนั ..................................
2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดด้านหลังหนังสื อเดินทาง...........................................
3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรื อหน่วยงานที่ออกหนังสื อเดินทาง........................................
4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนังสื อเดินทาง …………………………
Issuance Date / วันที่ออกหนังสื อเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________
Expiration Date / วันหมดอายุของหนังสื อเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______
5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยทาหนังสื อเดินทางสู ญหาย
หรื อถูกขโมยหรื อไม่
Yes / *เคย

No / ไม่เคย

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสื อเดินทาง / Passport Number ………………………………………………
เหตุผลที่หนังสื อเดินทางหาย / Explain……………………………………………..........................................

Travel Information
1.
2.

3.
4.

5.

Purpose of trip to U.S. / จุดประสงค์ของท่านในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริ กา
………………………………………………………………………………………………………………………
Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวนั เดินทางถึงสหรัฐอเมริ กา
(DD/MM/YYYY) ______/______/______
Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตอ้ งการพานักในสหรัฐอมริ กา…………….. Day(s)/วัน
Address where you will stay in U.S./ ที่อยูใ่ นสหรัฐที่ท่านตั้งใจจะไปพานัก
Street Address / ที่
่ ……………………………………………………………………………………………………
อยู…
City / เมือง……………………………….
State / รัฐ…………………………………
Zip Code / รหัสไปรษณี ย ์ …………………………….
Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้กบั ท่าน?
………………………………………………………………………………………………………………………
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*** ถ้ามีผอู ้ ื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรื อบริ ษทั ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้ // ถ้าไม่มีขา้ มไปที่ขอ้ 6
ชื่อบริ ษทั หรื อ ชื่ อและนามสกุลของผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
………………………………………………………………………………………………………………………
Address of person / company paying for trip // ที่อยูข่ องผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ หรื อบริ ษทั ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Telephone number /เบอร์ โทรศัพท์มือถือ หรื อ บริ ษทั :
………………………………………………………………………………………………………………………
Relationship to you /ความสัมพันธ์กบั คุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็ นต้น :
………………………………………………………………………………………………………………………
Previous U.S.Travel Information
1.

ภายใน 10 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อไม่ ?
*Yes/เคย
No/ไม่เคย
** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้
Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริ กา :…………………………………………………………..
Length of stay / ระยะเวลาที่ท่านอยูใ่ นประเทศสหรัฐฯ เป็ นเวลากี่วนั ………………………..Day(s)/วัน
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขบั ขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรื อไม่?
มี

ไม่มี

Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข ………………………………………………………………
State of Driver’s license/เป็ นใบอนุญาติขบั ขี่ของรัฐ …………………………………………………………….
2.

Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยได้รับวีซ่าสหรัฐหรื อไม่
* Yes/เคย
No/ไม่เคย
** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด
Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซ่า:………………………… Visa Number/หมายเลขวีซ่า……………....

- Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานทูต U.S. แล้วหรื อไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
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- Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยทาวีซ่า U.S. หายหรื อถูกขโมยหรื อไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Enter year visa was lost or stolen/ถ้าเคย โปรดระบุปีที่หาย (ค.ศ.) ..............................
Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ทาหาย……………………………………………………………
- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซ่าอเมริ กาของท่านเคยถูกยกเลิกหรื อเพิกถอน หรื อไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
Explain / ถ้าเคย โปรดอธิบายเหตุผล……………………………………………………………
ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐ หรื อถูกเพิกถอนวีซ่าหรื อไม่
Yes / เคย

No / ไม่เคย

ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด ...............................................................................................................
Family Information : Relatives
1.

Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปี เกิด
Surnames / นามสกุลบิดา
…………………………………………………………………………………………………………………
Given Names / ชื่อบิดา
…………………………………………………………………………………………………………………
Date of Birth / วันเดือนปี เกิด
…………………………………………………………………………………………………………
Is your father in the U.S.? บิดาของท่านพานักอยูใ่ นสหรัฐใช่หรื อไม่
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยูท่ ี่ประเทศสหรัฐฯ : U.S.Citizen
Nonimmigrant
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U.S.Legal permanent resident
Other/ I don’t know

Mother’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปี เกิด
Surnames / นามสกุลมารดา ………………………………………………………………………………….
Given Names / ชื่อมารดา ……………………………………………………………………………………
Date of Birth / วันเดือนปี เกิด ………………………………………………………………………………
Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพานักอยูใ่ นสหัฐใช่หรื อไม่
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยูท่ ี่ประเทศสหรัฐฯ : U.S.Citizen U.S.Legal permanent resident
Nonimmigrant
2.

Other/ I don’t know

Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / fiancée,
spous (husband/wift), chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมีญาติลาดับต้นที่ไม่ใช่บิดา
มารดา ( ได้แก่ คู่หมั้น คู่สมรส บุตร พี่นอ้ ง ) พานักอยูใ่ นสหรัฐหรื อไม่
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด
Surname / นามสกุล………………………………………………………………………………………
Given Names / ชื่อ………………………………………………………………………………………..
Relationship to you / ความเกี่ยวข้องกับท่าน ……………………………………………………………
Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),
Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริ กา ( เช่น

เป็ นอเมริ กาซิ ติ เช่น ได้รับใบเขียว ได้รับวีซ่าสหรัฐชัว่ คราว หรื ออื่นๆ )……………………………………..
3.

Do you have any other relatives in the United States
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่

If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุ
รายละเอียด………………………………………………………………………….
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Spouse Information
Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส …………………………………………………………………………..
Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส …………………………………………………………………………….
Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ปี เกิด คู่สมรส ……………………………………………………………….
Spouse’s Nationality / สัญชาติ …………………………………………………………………………….
Spouse’f Plade of Birth / สถานที่เกิด …………………………………………………………………………….
Spouse’s Address / ที่อยูค่ ู่สมรส …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Present Work/ Education/ Training / Information
Primary Occupation / อาชีพ …………………………………………………………………………….
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรื อที่ทางาน
……………………………………………………
่ ………………………………………………………………………………………….
Street Address / ที่อยู…
1.

City / เมือง…………………State / รัฐหรื อจังหวัด…………………Zip Code / รหัสไปรษณี ย…
์ ……………………
Country / ประเทศ ………………………………….
Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน ………………………..
3.

Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป………………………………………………….

Previous Work / Education / Training Information
Provide your employment information for the last five years, if applicable.
1.

Were you previously employed? ก่อนหน้านี้เคยทางานหรื อไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
Employer / Employment information
Employer Name/ชื่อบริ ษทั ที่เคยทางาน....................................................................................................................
Employer Address /ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่เคยทางาน…………………………………………………...........................
Telephone/เบอร์ โทรศัพท์ที่เคยทางาน …............................................
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2.
3.
4.
5.
6.

Job Title/ตาแหน่งงาน …………………………………………………………......................................................
Employment Date From/เริ่ มทางานตั้งแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี ) ................................................................................
Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ปี ) ..........................................................................................
Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป...........................................................................
Have you attended any educational institutions other than elementary schools ?
ท่านเคยเข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรื อสู งกว่าหรื อไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including
elementary schools/ถ้าใช่ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้ เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ท่านเคยเข้าเรี ยน
Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………
Address/ที่อยูข่ องสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………...
Date of Attendance From/วันที่เริ่ มการศึกษา(ว/ด/ป) ………………………………………………..
Date of Attendance To/วันที่จบการศึกษา (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 ปี ที่แล้ว
หรื อไม่
Yes /* ใช่

No / ไม่ใช่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปี ที่ผา่ นมา
..................................................................................................................................................................................
2. Have you ever served in the military ? คุณเคยทาหน้าที่ในทางทหารหรื อไม่
Yes / ใช่(โปรดระบุ)

No / ไม่ใช่

If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้
Name of Country/ประเทศ………………………………………………
Branch of Service/หน่วยงาน , สังกัด………………………………………………………….
Rank / Position /ยศ/ตาแหน่ง…………………………………………………………………_
Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร………………………………………………………..
Date of Service From ………………………………………..Date of Service To ……………………………......
(USG) GC033 PACKAGE WEST AMERICA 6N

Security and Background : Medical and Health Information
1.

Do you have a communicable disease of public health significance such as tuberculosis (TB)? ท่านเป็ น
โรคติดต่อใด ( เช่น วัณโรค) ที่เป็ นภัยต่อสาธารณชนหรื อไม่
Yes /* ใช่
No / ไม่ใช่
* Explain / *ถ้าใช่ โปรดระบุโรคที่ท่านเป็ น
.......................................................................................................................
Are you or have you ever been a drug abuser or addict ? ท่านเคยใช้หรื อเป็ นผูต้ ิดยาเสพติดหรื อไม่
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุ
รายละเอียด…………………………………………………………………………
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