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อเมรกิาตะวนัตก ซานฟรานซสิโก เฟรสโน ลาสเวกสั 
ลอสแองเจอลสิ 
จุดเด่น 

 

 ลอ่งเรอืชม อา่วซาน ฟรานซสิโก, เกาะอลัคาทรสั Alcatraz  

 ชมววิ ยอดเขาทวนิพคี Twin Peaks แบบ 360 องศา 

 ชม สะพานโกลเดน้ เกท ทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก 

 ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ณพาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์  

 ชม ถนนลอมบารด์ Lombard Street เป็นถนนทีค่ดเคีย้วทีส่ดุในโลก 

 ลาสเวกสั เพลดิเพลนิกบัการเสีย่งโชคในคาสโิน หรอืเลอืกซือ้ทัวร ์แกรนด ์แคนยอน  

 Las Vegas North Premium Outlets ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

 เยีย่มชมโรงถา่ย ยูนเิวอรแ์ซล Universal Studios  

 ชมบรรยากาศรมิ หาดเวนชิ  

 ยา่น ถนนฮอลลวีูด้ ชมรอยฝ่ามอืของดาราดงัฮอลลวีูด้ 
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ชื่อโปรแกรม อเมรกิาตะวนัตก ซานฟรานซสิโก เฟรสโน ลาสเวกสั ลอสแองเจอลสิ   

จ านวน 10 วนั 6 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
23:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์Q สาย

การบนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

วนัที ่2 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา - ลอส แองเจลสิ - เฟรสโน 

 

01:40 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR837  
 

04:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศ
กาตาร์ **เวลาที่ กาตาร์ ชา้กว่าประเทศไทย ประมาณ 4 

ชัว่โมง** (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
07:45 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน ลอส แองเจลสิ เมอืงลอส แอง

เจลิส ประเทศสหรฐัอเมริกา  โดยสายการบิน QATAR 
AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR739 **บนิขา้มมหาสมุทรอนิเดยี 

ยุโรปเหนือ และแคนาดา ขา้มเสน้แบ่งเวลาสากล ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 16 ชัว่โมง 25 นาท*ี* 
 

13:10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ลอส แองเจลสิ เมอืงลอส แองเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา **เวลาทีล่อส แองเจ
ลสิ ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 15 ชม** หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ออกเดนิทางสู ่

เมอืงเฟรสโน Fresno City เกาะเมอืงใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลฟิอรเ์นีย เป็นศนูยก์ลางการธนาคาร ถนน
ทุกสายดูเหมอืนจะใหม่หมด รถเมลจ์อดป้ายตรงเวลาเป๊ียบ อาคารสงูสดุไม่เกนิ 20 ชัน้ จงึไม่บดบังทวิทัศน์

ชนบทของทีน่ี่ในฐานะเมอืงใหม่จงึมคีวามเป็นเมอืงส าหรับ มนุษยเ์ดนิดนิ มากกวา่หุ่นยนต ์หรอืคนบา้ ดาวตลก/

นักรอ้ง แดนนี ่เคย ์เคยกลา่วถงึเฟรสโนไวว้า่ ฮัลโหล สวัสด,ี ลากอ่น เฟรสโน ในขณะทีช่าวลอสแองเจลสิ และ
ชาวซาน ฟรานซสิโก ซึง่มองเฟรสโนทีอ่ยู่ระหวา่งมหานครทัง้สองนี้เป็นเรือ่งตลก และคอ่นขา้งดแูคลนชาวชาน 

เมอืงเฟรสโนวา่รอ้นเหมอืนนรกไมม่อีารยธรรมไม่มชีวีติกลางคนื ฯลฯ 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Holiday Inn Fresno หรอืเทยีบเทา่             

                                       

วนัที ่3 เฟรสโน - ซาน ฟรานซสิโก - ลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก - สะพานโกลเดน้เกท - เกาะอลัคาทรสั 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่ เมอืงซาน ฟรานซสิโก San Francisco City 
นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ น าท่านสู ่

ทา่เรอื เพยีร ์39 เพือ่ลอ่งเรอืชม อา่วซาน ฟรานซสิโก ผ่าน

ชม เกาะอลัคาทรสั Alcatraz เกาะทีเ่คยเป็นทีค่มุขังนักโทษ
อเมริกาในอดตี ผ่านชมสะพานแขวนโกลเดน้เกทจากมุมไกล 

ใกลก้ันจะเป็นท่าเรือ ฟิชเชอร์แมน วารฟ์ Fisherman’s 
Wharf เป็นแหลง่ประวัตศิาสตรร์มิน ้าทีส่ าคัญทีส่ดุของเมอืงนี ้

ปัจจุบันนอกจากจะใชเ้ป็นทีจ่อดเรอืของชาวประมงแลว้ ยังเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วและเป็นแหลง่รวมความบันเทงิชือ่ดังของย่าน

เมอืงนี้ น าทา่นสู ่ซวีคิเซ็นเตอร ์Civic Center ศนูยร์วมทีต่ัง้

หน่วยงานราชการส าคัญของ เมอืงซาน ฟรานซสิโก ผ่านชม อลัลาโม ่สแควร ์Alamo Square เป็นย่านทีม่ี
บา้นสไตลว์กิตอเรียประมาณ 1,900 หลัง ในขณะทีใ่จกลางเมืองมีตกึสูงๆ ขึน้มากมายเมื่อท่านชมบา้นเรือน

เกา่แกจ่ะท าใหน้กึถงึประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของทีน่ี่ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทวนิพคี Twin Peaks เพือ่ใหท้า่นได ้
ชมทวิทศันอ์นังดงามแบบ 360 องศา ของเมอืงซาน ฟรานฯ ชม 

สะพานโกลเดน้ เกท Golden Gate Bridge ผลงาน
วิศวกรรมอัน

ล ้าเลิศปลาย

ยุ ค ป ฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม

ที่ อ อ ก แ บ บ
โดย นายโย

เ ซ ฟ แ บ ร์
มานน์สเตร๊าซ ์

เป็นหนึง่ในท็อปเท็นของสถานทีท่่องเทีย่วทีท่กุทา่นมาเมอืงนี้

จะตอ้งมาเยอืน หากไม่ไดม้าชมสะพานนี้ก็เหมอืนกับยังมาไม่
ถงึเมอืงซาน ฟรานซสิโก 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                    

ทีพ่กั Crowne Plaza Union City Premont หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 ซาน ฟรานซสิโก - เบเคอรส์ฟิลด ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดนิทางเพื่อชมสถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตล์

วคิตอเรยี ผสานกับศลิปวัฒนธรรมแบบอเมรกิา หนึ่งในสถานที่
ยอดฮติที่ Hollywood นิยมมาถ่ายท าภาพยนตร์ และเป็น

สถานทีท่ีช่าวอเมรกิันนยิมมาถ่าย Pre Wedding กันมากทีส่ดุ 

พาเลซ ออฟ ไฟน ์อารท์ Palace of Fine Arts ชม ถนน
ลอมบารด์ Lombard Street หรอื ทีค่นไทยนยิมเรยีกกันวา่ 

ถนนล าบาก เป็นถนนทีค่ดเคีย้วทีส่ดุในโลก สรา้งขึน้มาตัง้แต่ปี 
พ . ศ .  2 4 6 5 

เ พื่ อ เ ชื่ อ ม 

ถ น น  ไ ฮ ด ์
Hyde กับ ถนนลเิวนเวริท์ Leavenworth โดยไตล่งมาตาม

เนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โคง้หักศอกแบบวันเวย์ขาลง 
ระหว่างทางคดเคีย้วนี้ตกแต่งตน้ไมแ้ละดอกไมส้วยงาม และมี

บันไดคนเดิน 2 ขา้งทาง ใกลก้ันจะเป็น ร้านไอศกรีม 
Swensen’s 

สาขาแรกของ

โลก ท่านจะ
ไดส้ัมผัสความ

เก่าแก่ แบบดัง้เดมิตน้ต ารับของ Swensen’s  ผ่านชม Coit 
Tower หอคอยชมววิ เมอืงซาน ฟรานฯ จากมุมสงูอกีจุดหนึง่ที่

นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

อ าลา เมอืงซาน ฟรานซสิโก เดนิทางสู ่เมอืงเบเคอรส์ฟิลด ์
Bakersfield City ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องรัฐแคลฟิอรเ์นีย ทาง

ตอนเหนอืของเมอืงลอส แองเจลสิ 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่กั Marriott Bakersfield หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 เบเคอรส์ฟิลด ์- ลาส เวกสั - Las Vegas North Premium Outlets 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางจาก เมอืงเบเคอรส์ฟิลด ์ไดเ้วลาน าทา่นเขา้สูภู่มิ
ประเทศทีเ่ป็นภูเขาและทะเลทรายอันกวา้งใหญ่ไพศาล ของ

รัฐเนวาดา้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาส เวกสั Las Vagas 
City เป็นสถานทีท่ีช่าวอเมรกินั และคนทั่วโลกใหฉ้ายาวา่ เมอืง

แห่งบาป Sin City ลาส เวกัสเป็นสถานทีท่ีม่ลีักษณะพเิศษ 
เพราะเมืองทัง้เมืองเจริญเตบิโตขึน้มาจากความกา้วหนา้ของ

กจิการ การพนัน เป็นแรงดงึดูดหลักใหนั้กท่องเทีย่วหลั่งไหล

เขา้มา ต่อมาก็ไดพั้ฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก ่
โ ร ง แ ร ม  ศู น ย์ แ ส ด ง สิน ค ้า  ศู น ย์ป ร ะ ชุ ม  ร ้า น อ าห า ร 

หา้งสรรพสนิคา้ ต่างๆมากมาย ซึ่งลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่า
อลังการ และขนาดใหญ่มากกวา่ทีอ่ ืน่ในโลก จะหาไดค้่อนขา้ง

ยากทีจ่ะมบีอ่นการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนา 

ตัง้อยู่ท่ามกลางภูเขาและทะเลทรายในบริเวณใกลเ้คียงกัน
เหมอืนกับเมอืงลอส แอลเจลสิ น าทา่นสู ่Las Vegas North 

Premium Outlets อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 
ราคาขายส่งมากมายจากโรงงาน เลือกซื้อสนิคา้นานาชนิด 

อาทเิชน่ แบรนด ์Coach, Levi’s, Polo, Samsonite เป็นตน้ ผา้
ปทูีน่อน เครือ่ง

น อ น 

เ ค รื่ อ ง ค รั ว 
ขอ ง เ ด็ ก เ ล่ น 

รองเทา้กีฬา แบรนด์แทส้ัญชาติอเมริกัน ที่ราคาถูกกว่า
เมืองไทย พเิศษ!! น าท่านชมความงดงามตระการตา 

โดยรอบของ เมอืงลาส เวกสั บนถนน Strip ยามค า่คนื 

 
เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 
ทีพ่กั Excalibur Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 ลาส เวกสั - ใหท้า่นอสิระเต็มวนั (เลอืกซือ้ทวัรแ์กรนด ์แคนยอน - ชอ้ปป้ิง) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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ใหท้่านอิสร ะ

ตามอัธยาศัย 
ท่านอาจเลอืก

ซื้อทัวร์ไปชม 
อุ ท ย า น

แห่งชาติแก

ร น ด์  แ ค น
ยอน Grand 

Canyon ชม
ค ว า ม

มหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาตทิีย่ ิง่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันถูกจัดใหเ้ป็นหนึ่ง

ใน อนุรักษ์สถานของโลกตามมตขิองสหประชาชาติ อุทยาน

แห่งชาตแิกรนด์ แคนยอน ถูกคน้พบเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็นปี
เดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดย

อทิธพิลของแม่น ้าโคโลราโดทีไ่หลผ่านทีร่าบสงู ท าใหเ้กดิการ
สกึกร่อนพังทลายของหนิอันเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ตอ่มา

พืน้โลกเริม่ยกตัวสงูขึน้ อันเนื่องมาจากแรงดันและความรอ้นอัน

มหาศาลภายใตพ้ื้นโลก ท าใหเ้กดิการเปลีย่นรูปและกลายเป็น
แนวเทอืกเขากวา้งใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดนิท าให ้

ทางทีล่ าธารไหลผ่านมคีวามลาดชันและน ้าไหลแรงมากขึน้ พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกดิการกัดเซาะ
ลกึลงไปทลีะนอ้ยๆในเปลอืกโลก วดัจากขอบลงไปกน้หุบเหวกวา่ 1 ไมล ์ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลกึกวา่

สองเทา่ของความหนาของเปลอืกโลก กอ่ใหเ้กดิหนิแกรนติและหนิชัน้แบบตา่งๆ พืน้ดนิทีเ่ป็นหนิทรายถูกน ้าและ
ลมกัดเซาะจนเป็นร่องลกึ สลับซับซอ้น สูง ต ่า นานนับลา้นปี เหล่านี้ก่อนใหเ้กดิความงดงาม และ ความน่า

อศัจรรย ์ทางธรรมชาตขิึน้ทีแ่หง่นี ้(กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 1. โดยรถโคช้ ราคาทา่นละ 6,800 

บาท 2. โดย Helicopter ท่านละ 14, 500 บาท ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรุณาตรวจสอบอกีครัง้) หรือให ้
ทา่นอสิระ ชอ้ปป้ิง ณ ศนูยก์ารคา้ เอาทเ์ล็ท ภายในเมอืงมากมาย หรอืเสีย่งโชคตามอัธยาศัย และในยามค า่คนื

ทา่นสามารถ ทอ่งราตรเีมอืงลาส เวกัส โดยการเดนิเลน่ทีถ่นน Strip หรอืพบกับการแสดงโชวข์องโรงแรมตา่งๆ 
ซึง่แตล่ะโรงแรม ก็จะแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยูก่บัคอนเซ็ปทข์องโรงแรม อาทเิชน่ ชมโชวโ์จรสลัด โชวภ์ูเขาไฟ

ระเบดิ โชวน์ ้าพุทีส่วยงามตระการตา 

 
เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 

ทีพ่กั Excalibur Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7 ลาส เวกสั - ลอส แองเจลสิ - Universal Studio 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางจากรัฐเนวาดา้เขา้สู่รัฐแคลฟิอร์เนีย สู่ เมอืง

ลอส แองเจลสิ Los Angeles เมืองใหญ่อันดับสองของ
สหรัฐอเมรกิา ผ่านชม หาด เวนชิ Venice Beach ตัง้อยู่ทาง

ชายฝ่ังตะวันตกของลอส แองเจลสิ เป็นชายหาดทีถู่กปกคลุม

ไ ป ด ้ ว ย
แสงอาทิตย์

อันสดใส และ
สามารถทิง้ตัว

ล ง น อ น ริ ม
ช ายห าดได ้

อย่างสงบสขุ ชายหาดนี้เป็นจุดทีไ่ดรั้บความนิยมจากเหล่านัก

โตค้ลืน่ และผูท้ีช่อบแสงแดดความสวยสดงดงามของรมิหาดที่
จะท า ใหคุ้ณ

เ ดิ น ท อ ด
อ า ร ม ณ์ ไ ด ้

อย่างเพลดิเพลนิ น าท่านเขา้เยี่ยมชมโรงถ่าย ยูนเิวอรแ์ซล 

Universal Studios ในเนื้อทีก่วา่ 1,000 ไร่ ท่านจะไดช้ม
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เบือ้งหลังเทคนคิ และขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตรอ์ย่างละเอยีดสมัผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬารทีใ่ชใ้นการ

ถ่ายท าจรงิของภาพยนตร์ทีโ่ด่งดังเรื่องต่างๆ เชน่ คงิคอง จอวส ์ฯลฯ ชมอาคารบา้นเรือนทีใ่ชใ้นการถ่ายท า
ภาพยนตรเ์รือ่งดังจากฮอลลวีูด้ตืน่เตน้ และสนุกสนานผจญภัยเครือ่งเลน่ทันสมัย Back To Future , Jurassic 

Park , Terminator เป็นตน้   
 

เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

  
ทีพ่กั Holiday Inn Buena Park หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่8 ลอส แองเจลสิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม เมอืงลอส แองเจลสิ โดยรอบ ผ่านชม เอล พลู

โบล เดอ ลอสแองเจลสิ El Pueblo de Los Angeles เป็น
ย่านเก่าแก่ของนครลอส แองเจลสิ เคยเป็นเมืองทีอ่ยู่ภายใต ้

การปกครองของสเปน เม็กซโิก และสหรัฐอเมรกิา นอกจากนี ้
ยังมสีถาปัตยกรรมทีเ่ล่าเรื่องราวทางประวัตศิาสตร์อันสวยงาม

อยู่มากมาย ทีจ่ะพาคณุยอ้นกลับไปสมัผัสเรือ่งราวในอดตี ผ่าน
ชม แอล เอ มวิสคิ เซ็นเตอร ์Music Center for the 

Performing Arts  มวิสคิ เซ็นเตอร์ สถานทีใ่ชม้อบรางวัล

ออสก า้  ศูนย์
รวมแรงบันดาลใจและความบันเทงิทีส่ าคัญของแอลเอ ซึง่ทกุๆ

ปีนั้น มวิสคิ เซ็นเตอร์ จะเป็นสถานที่ๆ จะถูกน ามาใชจั้ดงาน
ศลิปะบันเทงิต่างๆ และจะมีคนมากกว่า 2 ลา้นคนมาเขา้ชม 

โดยจะมงีานใหญ่ๆ 4 งาน ไดแ้ก่ Disney Concert Hall , 

Dorothy Chandler Pavilion , Ahmanson Theater and 
Mark Taper 

Forum ทัง้นี ้
ที่ นี้ ยั ง เ ป็ น ผู ้

บริจาคส าคัญ
ใหก้ับสถานที ่

จัดงานทางดา้นวฒันธรรมของลอส แองเจลสิเพือ่เป็นการแสดง

ความชืน่ชม และอทุศิใหก้ับศลิปินผูม้ากความสามารถ ชมย่าน
ธรุกจิส าคญั ยา่น ไชนา่ทาวน ์ชม ศาลาวา่การเมอืง น าทา่นสู่

ยา่น ถนนฮอลลวีูด้ ทีเ่บเวอรร์ีฮ่ลิลผ์า่นถนนเรดโิอไดรฟ์ ถนนที่
รวมแหลง่ชอ้ปป้ิงหรูหรา ชมรอยฝ่ามอืฝ่าเทา้ของดาราดังฮอลลี

วูด้ ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราทีท่่านชืน่ชอบ ณ ไชนีส เธียร์

เตอร ์โรงภาพยนตรท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของฮอลลวีูด้  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ลอส แองเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

15.10  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 
เทีย่วบนิที ่QR740 **ใชเ้วลาบนิประมาณ 15 ชัว่โมง** (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

วนัที ่9 โดฮา 

 
18:10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์

 
20:45 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR830 **ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 6 ชัว่โมง 15 นาท ี** 
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วนัที ่10 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

06:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

วซีา่ 
อเมรกิา 

เดอืน  กรกฎาคม 

06 ก.ค. 60 - 15 ก.ค. 60 * วนัอาฬหบชูา 79,999 77,999 75,999 13,900 7,500 

20 ก.ค. 60 - 29 ก.ค. 60  79,999 77,999 75,999 13,900 7,500 

เดอืน  สงิหาคม 

09 ส.ค. 60 - 18 ส.ค. 60 * วนัแม่ 79,999 77,999 75,999 13,900 7,500 

16 ส.ค. 60 - 25 ส.ค. 60  79,999 77,999 75,999 13,900 7,500 

เดอืน  กนัยายน 

05 ก.ย. 60 - 14 ก.ย. 60  77,999 75,999 73,999 13,900 7,500 

19 ก.ย. 60 - 28 ก.ย. 60  77,999 75,999 73,999 13,900 7,500 

เดอืน  ตลุาคม 

02 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60  79,999 77,999 75,999 13,900 7,500 

17 ต.ค. 60 - 26 ต.ค. 60 * วนัปิยมหาราช 79,999 77,999 75,999 13,900 7,500 

25 ต.ค. 60 - 03 พ.ย. 60  79,999 77,999 75,999 13,900 7,500 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
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 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสขุภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 เหรยีญ /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 2 ใบ ใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ VISA จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมในการยืน่ ทา่นละ 7,500 บาท (คา่วซีา่อาจมกีาร

เปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใหก้ับทา่น ไม่ว่าทา่นจะ

ผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม) 
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
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เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนินการยืน่เอกสารวซี่า จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ทา่นละ 7,500 บาท  
 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

คา่มัดจ าตั๋วเครื่องบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซี่า และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 

วนั หลงัจากวนัทราบผล  

 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนียม

ตามราคาจรงิ 
 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง

สถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า
อกีครัง้หนึง่) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ VISA  สถานทตูอเมรกิา 
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูส้มัครตอ้งเดนิทางไปสถานทตูเพือ่เขา้รับการสมัภาษณ์ดว้ยตนเองทกุกรณีตามเวลาทีส่ถานทตูนัดหมาย
เทา่นัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพโดยผูส้มัครจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิทัง้หมด แสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ์ 

**ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 5-10 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์** 

 
การเตรยีมเอกสาร  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรุณา
น ามาแสดงดว้ย) 

2. รูปถา่ยส ีขนาด 2 X 2 นิว้ จ านวน 3 ใบ ไมอ่นุญาตใชรู้ปถา่ยดว่น หรอื โพราลอยด ์ไม่

มกีารตกแตง่ภาพถา่ยใดๆทิง้ส ิน้ พืน้หลังเป็นสขีาวเทา่นัน้ และเห็นสดัสว่นใบหนา้เกนิ 
50% ของรูปถ่าย ตอ้งมัดผม และ เก็บผมใหเ้รียบรอ้ย หา้มใส่เครื่องประดับ หรือ

แวน่ตา ไมม่ลีวดลาย และถา่ยมาแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน 
3. แบบฟอรม์ขอ้มลูสว่นตวัทีท่างบรษัิทสง่ให ้(กรุณากรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ) 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ส าหรับเด็กอายุต า่กวา่ 15 ปี 
ใชส้ าเนาสตูบิตัร) 

5. สมุดบัญชเีงนิฝากธนาคารของผูย้ืน่ค ารอ้ง ทีม่อีายุบัญชมีากกว่า 6 เดอืน และมเีงนิ

หมุนเวยีนสม ่าเสมอทุกเดอืน หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดอืน ตอ้งใชเ้ล่มเก่า
พรอ้มถา่ยส าเนาเลม่เกา่ทัง้เลม่ดว้ย (สถานทตูจะพจิารณาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก)  

6. หลกัฐานทางดา้นการท างาน (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) 
7. ในกรณีทีผู่ย้ ื่นเป็นลูกจา้ง ขา้ราชการ ใหแ้สดงหนังสอืรับรองการท างานจากบริษัทหรือหน่วยงานทีส่ังกัด เป็น

ภาษาองักฤษตวัจรงิ (ใหร้ะบตุ าแหน่ง, วนัเริม่ท างาน, อตัราเงนิเดอืน) 

8. ในกรณีทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตัว ใหแ้สดงหนังสอืรับรองจดทะเบยีนการคา้ 
9. ในกรณีนักเรยีนหรอืนักศกึษา ใหแ้สดงหนังสอืรับรองสถานภาพการเป็นนักศกึษา (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) 

10. ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอืกรณีหยา่ ขอส าเนาทะเบยีนหยา่ 
11. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - นามสกลุ (กรณีทีเ่คยมกีารเปลีย่นชือ่ หรอื นามสกลุ) 

12. กรณีผูอ้ยู่ใตอ้ปุการะเลีย้งดู เชน่ แม่บา้นทีไ่ม่ไดท้ างาน ใหแ้สดงทะเบยีนสมรส, หนังสอืรับรองการท างาน, ส าเนา

สมดุเงนิฝาก, ทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชนของสาม ี
13. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดา ใหแ้สดงหนังสอืรับรองการเดนิทางจากบดิา - 

มารดา, ส าเนาสมดุเงนิฝาก, ทะเบยีนบา้น, บัตรประจ าตัวประชาชนของบดิา - มารดาเพิม่เตมิ และหนังสอืใหค้วาม
ยนิยอมบุตรใหเ้ดนิทางกับบุคคลอืน่ได ้ออกโดยอ าเภอหรือส านักงานเขต ถา้บดิาหรือมารดาถงึแก่กรรม ตอ้งมี

ส าเนามรณะบตัร 
14. เบอรโ์ทรศพัทท์ีบ่า้น, ทีท่ างาน, สถานศกึษา, เบอรม์อืถอื (จ าเป็นมาก) 

15. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุอายุ 70 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรับรองแพทยแ์ละแบบฟอรม์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล

ทีท่างสถานทูตฯ ก าหนดโดยระบุว่า สขุภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเดนิทางไปต่างประเทศได ้และใบประกัน
สขุภาพการเดนิทางส าหรับผูส้งูอายใุนกรณีนีท้างสถานทตูฯ อาจจะตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิ ซึง่ขึน้อยู่

ในดลุยพนิจิของสถานทตูฯ 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 

 
หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั 


