
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ                        (ไทย-ยูเออี) 

22.00น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

 

วนัท่ีสอง   กรุงเทพฯ-ดไูบ-ซานฟรานซิสโก-ยอดเขาทวินพีค                                  (ไทย-ยูเออี-สหรฐัอเมริกา) 

02.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 371 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.35 น.  ถึงสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   



 

 
 
 

 

09.10 น.  เดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 225           

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

******* เคร่ืองบินบินผ่านเสน้แบ่งเวลาสากล ******* 

14.00 น.  ถึง สนามบินซานฟานซิสโก หลงัผา่นวิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นสู ่ยอดเขาทวินพีค ยอดเขาท่ีมี

ความสูงเป็นอนัดบั 2 ในเมืองซานฟรานซิสโก ชมทิวทศัน์อนังดงามของเมืองซานฟานซิสโก 

ค า่   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ท่ีพกั ณ La Quinta Inn Oakland Airport Coliseum หรือระดบั

เดียวกนั  

 

วนัท่ีสาม   ซานฟรานซิสโก-ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก-ฟิชเชอรแ์มนวารฟ์-สะพานโกลเดน้เกท-เฟสโน  

                     (สหรฐัอเมริกา) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่น ลง

เรือ ล่องอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงดงามของตวัเมืองผา่นชม            

เกาะอลัคาทราซ สถานท่ีคุมขงัอาชญากรนามระบือ “อลัคาโปน”        

ในอดีต จากนั้นน าทา่นสู่ ฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ เป็นศูนยก์ลางการ

ทอ่งเท่ียวเต็มไปดว้ย รา้นคา้ รา้นอาหาร สวนสนุก พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 

และเป็น ท่ีตัง้ของ PIER 39 จุดท่ีมี สิงโตทะเลมานอนตากแดดนับรอ้ย

ตวัใหท้า่นอิสระ เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก จากนั้นชมสะพานโกลเดน้

เกทสะพานแขวนท่ีมีความยาวมากท่ีสุดในโลก ออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานสเตราซ ์ยาวถึง 4,200 ฟุต กวา้ง 

90 ฟตุ ใหท้า่น ถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกกบัสะพานแขวน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเฟสโน เป็นเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา   

มีจ านวนประชากรประมาณ 505,479 คน ท าใหเ้ฟรสโนเป็นเมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 5 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และอนัดบัท่ี 

35 ในสหรัฐอเมริกา เป็นศูนยก์ารธนาคาร มีอาคารสูงไมเ่กิน 20 ชัน้ ท าใหไ้มมี่การบดบงัทิวทศัน์ชนบทของเมือง 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ Wyndham Garden Fresno Airport หรือระดบัเดียวกนั  

 

วนัท่ีส่ี   เฟสโน-บารส์โตวเ์อาเลท-ลาสเวกสั                (สหรฐัอเมริกา) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองลาสเวกสั (LasVegas) ระหวา่งทาง 

น าทา่นแวะชอ้ปป้ิง ณ บารส์โตวเ์อาเลท (Barstow Factory Outlet) แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีใหญท่ี่สุดใหท้า่นชอ้ปป้ิงสินคา้

ราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงานเชิญเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิดพบกบัรา้นขายเส้ือผา้ดงัๆ อาทิเชน่ ลีวายส์ 

โปโล ผา้ปูท่ีนอน เคร่ืองนอน เคร่ืองครัว ของเด็กเลน่ รองเทา้กีฬา รองเทา้หนังทิมเบอร์แลนด ์เน็คไท แวน่ตาเรยแ์บนด ์

กระเป๋า SAMSONITE เป็นตน้  

กลางวนั **อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพ่ือไม่เป็นการรบกวนการชอ้ปป้ิงของท่าน** 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางตอ่สู่เมืองลาสเวกสั (LasVegas) เป็นเมืองท่ีตัง้อยูใ่น มลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา      

เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและคนทั่วโลกใหฉ้ายาวา่ "เมืองแห่งบาป" ( Sin City ) เพราะเมืองทัง้เมืองเจริญเติบโต

ข้ึนมาจากความกา้วหนา้ของกิจการการพนัน ตอ่มาก็ไดพ้ฒันาไปสูธุ่รกิจบริการ ไดแ้ก ่โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนย์

ประชุม รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แตมี่ความโออ่า่อลงัการและขนาดใหญ ่

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ Stratosphere Casino หรือระดบัเดียวกนั  

 



 

 
 
 

 

วนัท่ีหา้  อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนย่อน-SKY WALK-ลาสเวกสั                 (สหรฐัอเมริกา) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่ อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนย่อน อิสระให ้

ทา่นไดถ้า่ยรูปเก็บภาพเป็นท่ีระลึกกบัความมหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ีย่ิงใหญแ่ห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบนัถูกจดัใหเ้ป็น       

หน่ึงในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติแกรนดแ์คนยอ่นถูกคน้พบเม่ือปี ค.ศ.1776 แกรนดแ์คนยอ่น 

เกิดข้ึนโดยอิทธิพลของแมน่ ้าโคโลราโดท่ีไหลผา่นท่ีราบสูง ท าใหเ้กิดการ

สึกกร่อนพงัทลายของหินอนัเป็นเวลา         225 ลา้นปีมาแลว้ เดิมที 

แมน่ ้าโคโลราโดมีสภาพเป็นล าธารเล็กๆท่ีไหลคดเค้ียวไปตามท่ีราบกวา้ง

ใหญ่ท่ีอยู ่ระดับเดียวกับน ้าทะเล ต่อมาพ้ืนโลกเร่ิมยกตัวสูงข้ึน อัน

เน่ืองมาจากแรงดนัและความรอ้นอนัมหาศาลภายใตพ้ื้นโลกท าใหเ้กิด การ

เปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวา้งใหญ่ การยกตวัของแผน่ดินท า

ใหท้างท่ีล าธารไหลผา่นมีความ       ลาดชนัและน ้าไหลแรงมากข้ึน พดัเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกิด การกดั

เซาะลึกลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลงไป กน้หุบเหวกวา่ 1 ไมล ์( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึก

วา่สองเทา่ของ       ความหนาของเปลือกโลก กอ่ใหเ้กิดหินแกรนิตและหินชัน้แบบตา่งๆ พ้ืนดินท่ีเป็นหินทรายถูกน ้า

และลมกดัเซาะจนเป็นรอ้งลึกสลบัซบัซอ้นนานนับลา้นปีเป็นแคนยอ่นงดงามน่าพิศวงเน่ืองจากผลของดินฟ้าอากาศ 

ความรอ้นเย็นซ่ึงมีอิทธิพลรอบดา้น  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นอิสระใหท้า่นไดเ้ดินชมวิว 

สกายวอลค์ (Skywalk) ส่ิงมหศัจรรยยุ์คใหม ่น าทา่นเดินชมวิวของแกรนด์

แคนยอ่น บนกระจกแกว้ (รูปตวัยู) เสมือนเดินบนอากาศ ชมวิวทิวทศัน์ของ

แกรนดแ์คนยอ่น จากเบ้ืองบนสูเ่บ้ืองลา่งผา่นกระจกแกว้ท่ีสามารถรองรับ

น ้าหนักไดอ้ยา่งปลอดภยั ซ่ึงส่วนของกระจกแกว้ไดย่ื้นออกมาจากหนา้ผา 

เป็นสถาปัตยกรรมสมยัใหมท่ี่เกิดจากฝีมือมนุษยบ์รรจงสรา้ง น่าประทบัใจ

และอศัจรรยใ์จย่ิงนัก สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองลาสเวกสั 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ Stratosphere Casino หรือระดบัเดียวกนั  

 

วนัท่ีหก  ลาสเวกสั-ออนตาริโอ มิลล ์เอาเลท ์มอลล-์ลอสแองเจลิส    (สหรฐัอเมริกา) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส เมืองใหญอ่นัดบัสองของ

สหรัฐอเมริกาและเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะเลือก

ซ้ือสินคา้ ณ ออนตาริโอ มิลล ์เอาเลท ์มอลล ์ทา่นจะไดซ้ื้อสินคา้ท ัง้เส้ือผา้ รองเทา้และของใช ้ตา่งๆมากมายกวา่ 

2 0 0  ร้ า น ค ้า  อ า ทิ  DKNY ,Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle 

Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic , Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, 

Victoria’s Secret, Lego Store พรอ้มทัง้ส่ิงบนัเทิงตา่งๆมากมาย อาทิเชน่ โรงภาพยนตร์ รา้นอาหาร โซนเกมส ์และ

อ่ืนๆอีกมาย อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

กลางวนั **อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพ่ือไม่เป็นการรบกวนการชอ้ปป้ิงของท่าน** 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินตอ่ทางสู่นครลอสแองเจลิส หรือท่ีรู ้จกักนัในนาม แอล เอ ตัง้อยูท่างตอนใตข้อง         

รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ มีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเช้ือชาติ

อาศยัอยู ่อีกทัง้ยงัเป็นเมืองศูนยก์ารทางดา้นอุตสาหกรรมความบนัเทิง เพราะเป็นท่ีตัง้ของ ฮอลลิวูด้ บริษัทผูผ้ลิต

ภาพยนตร์ช่ือดงัของโลก นอกจากน้ี ลอสแอนเจลิส ยงัเป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายของแหลง่ทอ่งเท่ียว อาทิ สวน



 

 
 
 

 

สนุก ส่ิงกอ่สรา้งสถาปัตยกรรม พิพิธภณัฑ ์อาร์ทแกลลอร่ี โรงละคร หา้งสรรพสินคา้ รวมทัง้รา้นอาหาร บาร์ 

ไนทค์ลบั ท่ีชว่ยสรา้งสีสนัในยามค ่าคืนดว้ย เดินทางถึงนครลอสแองเจลิส 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ Crowne Plaza Los Angeles International Airport หรือ

ระดบัเดียวกนั  

 

วนัท่ีเจ็ด  ลอสแองเจลิส-ถนนฮอลลีวดูเบเวอรร่ี์ฮิลล-์ถนนโรดิโอไดรฟ์-ไชนีส เธียรเ์ตอร ์           (สหรฐัอเมริกา) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชม นครลอสแองเจลิส มหานครแหง่โลกมายาเมืองใหญ่

อนัดบัสองของสหรัฐอเมริกนั ผา่นชมยา่นธุรกิจส าคญั ย่านไชน่าทาวน ์ผา่นชม ศาลาวา่การเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ 

สถานที่ ใชม้อบรางวลัออสกา้  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ ยา่นถนนฮอลลีวูด้    

ท่ีเบเวอร์ร่ีฮิลล ์ผา่นถนนโรดิโอไดร์ฟ ถนน ท่ีรวมแหลง่ชอ้ปป้ิงหรูหรา 

ชมรอยฝ่ามือฝ่าเทา้ของดาราดงัฮอลลีวูด้ ถา่ยรูปสญัลกัษณข์องดาราท่ี 

ทา่นช่ืนชอบ ณ “ไชนีส เธียรเ์ตอร”์ โรงภาพยนตร์ท่ีเกา่แกท่ี่สุดของ

ฮอลลีวูด้ 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ Crowne Plaza Los Angeles International Airport หรือ

ระดบัเดียวกนั  

 

วนัท่ีแปด  ลอสแองเจลิส -ยูนิเวอรเ์เซล สตูดิโอ-สนามบินลอสแองเจลิส     (สหรฐัอเมริกา-ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงถ่ายภาพยนตร์ ฮอลลีวูด                

ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ มีเน้ือท่ีกว่า 1,000 ไร่ชมเบ้ืองหลงั การถ่ายท า

ภาพยนตร์ท่ีโดง่ดงัท ัง้ในอดีตและปัจจุบนั เชน่ คิงคอง ฉากถา่ยภาพยนตร์เร่ือง 

จอวส์ ฉลามยกัษ์ ท่ีต่ืนเตน้ระทึกใจชมฉากแผน่ดินไหวในซานฟรานซิโก และ

อาคารบา้นเรือน ท่ีใชใ้นการถา่ยท าภาพยนตร์ตา่งๆ เชน่เจาะเวลาหาอดีต

บญัญติั10ประการหรือสนุกสนานผจญภยักบัเคร่ืองเลน่ทนัสมยั BLACK TO 

THE FUTURE,  JURASIC PARK, BLACK DULFและนั่ ง ร ถ ไ ฟช ม ร อ บ

บริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผูก้  ากบัภาพยนตร์ ชมโชว์กบัฉากเส่ียง

ตายสตัน้ทแ์มน โชวว์อเตอรเวิลด ์ โชวค์วามน่ารักของสตัวแ์สนรู ้

กลางวนั **อิสระอาหาร เท่ียงและเย็น เพ่ือความต่อเน่ืองในการเท่ียวท่ียูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ** 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินลอสแองเจลิส 

22.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK218 

(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัท่ีเกา้  ลอสแองเจลิดไูบ-กรุงเทพฯ         (สหรฐัอเมริกา-ยูเออี) 

******* เคร่ืองบินบินผา่นเสน้แบง่เวลาสากล ******* 

 

 



 

 
 
 

 

วนัท่ีสิบ  ดไูบ-กรุงเทพฯ                     (ยูเออี-ไทย) 

01.30 น.  ถึง สนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

03.40 น. เดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 376 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืม

บนเคร่ืองบิน) 

13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

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

 

 

อตัราค่าบริการ  

   

ผูใ้หญ่     ท่านละ   79,900  บาท 

พกัเด่ียว    เพ่ิมท่านละ  20,000  บาท 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั กรุงเทพ-ซานฟานซิสโก/ลอสแองเจอลิส-กรุงเทพ โดยสายการบิน Emirates 

 คา่ที่ พกั (หอ้งละ 2 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่ภาษีสนามบิน 

 คา่รถปรับอากาศพรอ้มคนขบัรถ บริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่หวัหนา้ทวัร์ใหบ้ริการทอ่งเท่ียวตามรายการ 

   คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้23 กิโลกรัม (2 ใบ ตอ่ 1 ทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่ง ๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั ฯลฯ 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

กนัยายน 
8 – 17 ก.ย. 60 

22 ก.ย. – 1 ต.ค. 60 
79,900 

ตุลาคม 13 – 22 ,20 – 29 ต.ค. 60 79,900 

พฤศจิกายน 10 - 19  พ.ย. 60 79,900 



 

 
 
 

 

 คนขบัรถทอ้งถ่ิน (คนละ 3 USD / วนั / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 7 วนั) 

 ค่าบริการวีซ่าและค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา ท่านละ 6,000 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 10,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศสหรฐัอมเริกา 

พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่หรือไมก็่

ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

1. ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั โดยทางเราจะเป็นผูจ้ดัส่งใบกรอกขอ้มูลให ้กรุณากรอกขอ้มูลตามจริงทัง้ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษใหค้รบถว้น ขอ้มูลท่ีทา่นกรอกมีสว่นส าคญัอยา่งมากในการกรอกแบบฟอร์มวีซา่อเมริกา หากทา่นใหข้อ้มูล

มาไมค่รบถว้น ทางบริษัทจะไมส่ามารถกรอกแบบฟอร์มในการย่ืนวีซา่ใหก้บัทา่นได ้

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 x 2 น้ิว น้ิวจ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและควรมีอายุไมเ่กิน 3 เดือน ทา่นสามารถแจง้รา้น

ถา่ยรูปวา่ถา่ยรูปเพ่ือท าวีซา่อเมริกา 2 x 2 น้ิว พ้ืนขาว ชา่งท่ีหลาย ๆรา้น จะเขา้ใจ และหา้มใสเ่คร่ืองประดบัทุกชนิด ท า

ทรงผมเพ่ือใหเ้ห็นใบหนา้ หนา้ผากและใบหูอยา่งชดัเจน โดยไมส่วมใส่ส่ิงตา่งๆบนใบหนา้หรือศรีษะ รวมทัง้แวน่ตา และ 

คอนแทคเลนส)์  

3. ตอ้งขอไฟลร์ูปถ่ายจากรา้นถ่ายรูปมาดว้ย อาจะเสียเงินเพ่ิม 50 ถึง 100 บาท (ไฟลรู์ปจ าเป็นอยา่งมากในการกรอก

แบบฟอร์มวีซา่ เพราะจะตอ้งอพัโหลดไฟลรู์ปถา่ยเขา้ไปในแบบฟอร์มออนไลน์ดว้ย 



 

 
 
 

 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  

5. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน

ตามปกติหลงัครบก าหนด  

6. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบ

เสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

7. รายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) พรอ้มส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 

เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็น

วา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือ

กลบัสูภู่มิล าเนา **สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  

8. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดย

ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

9. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

10. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต 

โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

11. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานที่ เกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

12. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท  

 

**หมายเหตุ การอนุมติัวีซ่าประเทศสหรฐัอเมริกาข้ึนอยู่กบัสถานทตูและเอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเท่านัน้** 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 


