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อุทยานแห่งชาติอเมริกา 

 

ตะลุยอุทยานแห่งชาติชื่อดังต่างๆของอเมริกา  

เยลโลวสโตน (Yellowstone) ชมน ้าพุร้อนที่เที่ยงตรงที่สุดในโลก และบ่อน ้าสีสันสวยแลลกตา 

แกรนด์ตตีอน (Grand Teton) อุทยานที่งดงามราวกับภาพวาด โดยเฉพาะเงาสะท้อนของยอดเขาบนผิวน ้า 

อารช์ (Arches) ตื่นตากับหินผารูลลักษณ์แลลกลระหลาด อันเกิดจากพลังแห่งธรรมชาติ 

แกรนดแ์คนยอน (Grand Canyon) ดินแดนแห่งหุบเขาอันยิ่งใหญ่ ที่ได้ชื่อว่าเล็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก 

แอนทโีลล แคนยอน (Antelope Canyon) ชมความพิศวงของหุบเขาอันเคี ยวคด ลระดุจดังเกลียวคลื่น 

เพลิดเพลินกับ แสง สี เสียงและคาสิโนที่ ลาสเวกสั (Las Vegas) และช้อลลิ้งที่เอาท์เลท 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

ชยัทัวร ์
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

เดินทาง : อาทิตย์ท่ี 22 กันยายน – ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 (13 วัน) 
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 1. อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562                กรุงเทพฯ – อินชอน – ซานฟรานซิสโก  
 

07.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินโคเรียนแอร์ (Row M) ประต ู6  
   เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 
09.50 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน KE 660 (5.45 ชม. / Lunch) 
17.35 น.  ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ พกัเปลีย่นอิริยาบถและเปลีย่นเคร่ือง 
20.00 น.   ออกเดินทางตอ่โดยเที่ยวบิน KE 025 (10.40 ชม. / Dinner, Breakfast) 

เดินทางข้ามเส้นแบง่เวลาสากล     

14.40 น. ถึงสนามบินนครซานฟรานซิสโก รัฐแคลฟิอร์เนีย ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าทา่นเข้าที่พกั 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พัก    DOUBLETREE BY HILTON SAN FRANCISCO AIRPORT ( 4*)  หรือเทียบเทา่   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2. จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562                      ซานฟรานซิสโก – เยลโลวส์โตน  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

อิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ก่อนน าทา่นสูส่นามบิน 

อาหารกลางวนัท่ีสนามบิน (Budget 30 USD) 

12.52 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน UA 1489 (2.21 ชม. / Meal for purchase) 

16.13 น. ถึงสนามบินเมืองโบซแมน (Bozeman) จากนัน้น าทา่นสู ่อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellow Stone National  

Park) (91 ไมล์ / 2 ชม.) นบัเป็นอทุยานแหง่ชาติที่มีพืน้ท่ีกว้างใหญ่ที่สดุในสหรัฐ มีพืน้ท่ีทัง้หมด 3,427 ตารางไมล์ ครอบคลมุ
อาณาเขตถงึ 3 รัฐ คือ รัฐไวโอมิง รัฐมอนตานา่ รัฐไอดาโฮ และได้รับการยกยอ่งอยา่งเป็นทางการจากประธานาธิบดแีกรนท์ในปี 
ค.ศ.1810 วา่เป็นแหลง่รวมของอศัจรรย์ทางธรรมชาติทกุชนิดไมว่า่จะเป็นทะเลสาบ น า้ตก  น า้พรุ้อน  รวมทัง้สตัว์ป่านานาชนิด  
อาทิ  กวางมสู  (Bull Moose)  กวางเอลค์  (Bull Elk)  กวาง Pronghorn  หมีกริซลี ่(Grizzly Bear)  หมีด า (Black Bear)  
ววัไบซนั (Bison) รวมทัง้นกชนดิตา่งๆ  
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อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

ที่พัก    YELLOWSTONE PARK HOTEL (3*)  หรือเทียบเทา่   (พกั 2 คืน) 

 

 
 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 3. อังคารที่ 24 กันยายน 2562    ชมอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางเข้าสู ่อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน น าทา่นชมน า้พรุ้อนท่ี Norris Geyser Basin เป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกบางมาก
จนความร้อนจากใต้พิภพดันตัวขึน้มา ก่อให้เกิดน า้พุร้อนน้อยใหญ่ จากนัน้น าชม แมมมอทฮอทสปริง (Mammoth Hot 

Springs) บ่อน า้ร้อนขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม ซึ่งมีน า้พุร้อนที่แข็งตัวแล้วซ้อนเรียงรายติดกันเป็นน า้ตกหินปูนขนาดใหญ่  
มีรูปทรงแปลกตาสสีนังดงาม 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าชม Fountain Paint Pot บอ่โคลนเดือดที่มีโคลนเดือดเป็นสอีิฐ สแีดง และสีเหลืองแต่งแต้มไปทัว่บริเวณราวกบัมีศิลปินมาแต่ง
แต้มเอาไว้ จากนัน้น าท่านสู ่Grand Prismatic Spring บ่อน า้พรุ้อนที่อดุมไปด้วยแร่ธาต ุท าให้มีเหลา่แพลงตอนหลากสีมาอาศยั 
เกิดเป็นสสีนังดงามประหลาดตา  เป็นจดุที่มีช่ือเสียงที่สุดจุดหนึ่งของอทุยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน  จากนัน้น าท่านชม บ่อโคลน
เดือด (Mud Volcano) ที่มีปากปลอ่งโคลน Dragon Month อนัมีช่ือเสยีง 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 4. พุธที่ 25 กันยายน 2562           เยลโลวส์โตน – แกรนด์ตีตอน  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชมความงามของ เยลโลว์สโตน ณ จดุที่เรียกว่า Inspiration Point และ Artist Point ซึ่งเป็นจุดที่บริเวณหน้าผามีสีเหลืองสวย
สดงดงาม อนัเป็นท่ีมาของช่ืออทุยานฯ และมีน า้ตกที่สวยงามอยู่ 2 แห่ง คือ อัปเปอร์ฟอล (Upper Falls) และ โลเวอฟอล (Lower 
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Falls) ซึง่มีความสงูถึง 94 เมตร  จากนัน้น าท่านชม น า้พุร้อนโอลด์เฟธฟุล (Old Faithful Geyser) ซึ่งตัง้อยู่ใกล้เคียงโรงแรมที่
พกั น า้พุแห่งนีเ้ป็นน า้พุร้อนที่มีความเที่ยงตรงมากที่สดุ โดยจะพุ่งถึง 43 -46 เมตรนานถึง 4 นาที แต่ละครัง้ห่างกันประมาณ  
65 นาที เป็นเวลานานกวา่ 100 ปี มาแล้ว 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติแกรนด์ตีตอน (Grand Teton National Park)  (63 ไมล์ / 2 ชม.) ที่งดงามราวกบัภาพวาด 
โดยเฉพาะเงาสะท้อนของยอดภเูขาสงูบนผิวน า้ที่สงบราบราวกระจก จากนัน้น าทา่นสูเ่มืองแจ็คสนั (Jackson) (36 ไมล์ / 1 ชม.) 

อาหารค ่าทีโ่รงแรม 

ที่พัก    SNOW KING RESORT HOTEL & CONDOS (3*)  หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5. พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562    แจ็คสัน – ซอลท์เลคซิตี้ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู ่ซอลท์เลคซิตี ้(Salt Lake City) (273 ไมล์ / 5 ชม.) เมืองหลวงของรัฐยทูาห์ (Utah) โดยรถจะแลน่เลียบไปตาม 
ล าธาร Snake River ให้ทา่นได้ชมทิวทศัน์ที่สวยงามสองข้างทาง 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารระหวา่งทาง 

เดินทางตอ่ไปยงัซอลท์เลคซิตี ้จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบั State Capital ศนูย์กลางของรัฐยทูาห์ที่สร้างขึน้ด้วยศิลปะนีโอคลาสสิก 
ภายในโดดเด่นด้วยบันไดหินอ่อน และห้องโถงขนาดใหญ่และภาพเขียนบนเพดานใต้โดม จากนัน้น าท่านสู่ โบสถ์ Temple 

Square ของนิกายมอร์มอนที่สร้างขึน้ด้วยศิลปกรรมโกธิคสมยัใหมใ่จกลางเมือง 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พัก    HOTEL LITTLE AMERICA (4*)  หรือเทียบเทา่ 
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   6. ศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    ซอลท์เลคซิตี้ – อาร์ช – โมเอบ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู ่เมืองโมเอบ (Moab) (234 ไมล์ / 3.30 ชม.) เมืองเลก็ ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมส าหรับนกัทอ่งเที่ยวที่ช่ืนชอบการผจญภยั ปีนเขา 

เนื่องด้วยสภาพภมูิประเทศแถบนีจ้ะเต็มไปด้วยภเูขา และยงัมีแมน่ า้โคโลราโดไหลคดเคีย้วไปตามแนวเขา 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านเข้าสู ่ อุทยานแห่งชาติอาร์ช  (Arches National Park) ชมความงามของหินซึ่งเกิดจากการกดัเซาะของน า้ ลม หิมะ  
ท าให้หินผาทัง้หลายเกิดเป็นรูปลกัษณ์ต่างๆ ที่งดงามราวกบับรรจงตกแต่งขึน้มาด้วยฝีมือมนุษย์ สนุกสนานกบัการจินตนาการ
รูปลกัษณ์ของก้อนหิน อาทิ Balance Rock ก้อนหินซ้อนก้อนหินท่ีซ้อนกนัสมดลุได้อย่างไม่น่าเช่ือ, Window Rock เป็นหน้าผาหิน
ที่ถกูพลงัธรรมชาติกดัเซาะจนเป็นช่องโพรงขนาดใหญ่  จากนัน้เดินทางตอ่สูเ่มืองโมเอบ 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พัก    COMFORT SUITES MOAB (3*)  หรือเทียบเทา่  

 

  

 

 

 

 
 

 7. เสาร์ที่ 28 กันยายน 2562       โมเอบ – หุบผาสวรรค์ – แกรนด์แคนยอน  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางตอ่ ผา่นเมือง Manti Cello, Blanding, Bluff มุง่สู ่หุบผาสวรรค์ (Monument Valley) (146 ไมล์ / 2.30 ชม.) เพื่อชมความ
งามของหุบผาที่มีรูปลกัษณ์แปลกตาและสวยงาม ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับหุบเขาที่เป็นรูปหน้าต่างขนาดใหญ่  
รูปหมวกเม็กซิกัน พร้อมชมความมหัศจรรย์ของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หุบผาสวรรค์ แท่งหินขนาดมหึมาที่ครัง้หนึ่งเคยเป็น  
หน้าผา แตถ่กูพลงังานธรรมชาติกดัเซาะจนกลายเป็นเสาหินเรียงกนัอย่างสวยงามราวกบัอยูบ่นสวรรค์ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านสู ่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนตอนใต้ (Grand Canyon South Rim) (175 ไมล์ / 3 ชม.) อทุยานแห่งชาติที่มี
ช่ือเสยีงที่สดุของอเมริกา 
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อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พัก    BEST WESTERN PREMIER SQUIRE INN (3*)  หรือเทียบเทา่  

 

 8. อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562     แกรนด์แคนยอน – เพจ  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นชมความยิ่งใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนตอนใต้ (Grand Canyon South Rim) กระแสน า้ที่เช่ียวกราก
เบือ้งลา่งได้กดักร่อนภเูขาหินทรายแดงแหง่หนึง่นานนบัพนัๆ ปี ให้กลายเป็นดินแดนแหง่หบุผาชนัอนัยิ่งใหญ่ที่ได้รับการยอมรับว่า
นี่คือ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาติของโลก เป็นทศันียภาพที่สะกดสายตา เมื่อได้มองดลูานกว้างของภเูขาหินผาที่กว้างใหญ่
ไพศาล อนัเต็มไปด้วยเสน่ห์ของผาหิน ที่ตัง้ตระหง่านและหุบเหวที่ดูน่าเกรงขาม มีสีสนัออกไปทางส้ม แดง เหลือง แซมด้วยสี
น า้ตาล และด า อนัเป็นลวดลายที่เป็นเอกลกัษณ์ของแกรนด์ แคนยอน 

***พิเศษ  ชมความอลงัการของแกรนด์ แคนยอนแบบไมเ่หมือนใครด้วยเฮลคิอปเตอร์ (รวมในคา่บริการ)*** 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางต่อสู ่เมืองเพจ (Page) (132 ไมล์ / 2.30 ชม.) น าท่านลงเรือท่องเที่ยวในรายการ Antelope Canyon Cruise ลอ่งเรือไป
ตามแมน่ า้โคโลราโด (Colorado River) เพื่อชมหน้าผาสองฟากฝ่ังแมน่ า้ ท่ีถกูน า้กดัเซาะจนเกิดเป็นลวดลายตา่งๆ ท่ีนา่อศัจรรย์ใจ 
บริเวณนีเ้คยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ อินเดียนแดงเผา่นาวาโฮ (Navajo Nation) อีกด้วย 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พัก    HOTEL LAKE POWELL RESORTS & MARINAS (3*)  หรือเทียบเทา่  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 9. จันทร์ที่ 30 กันยายน 2562          เพจ – อัปเปอร์ แอนทีโลป – ไบรซ์แคนยอน  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นเดินชมแคนยอนที่ อัปเปอร์ แอนทีโลป (Upper  Antelope)  ตื่นตากบัรูปร่างและสีสนัของหน้าผาหินที่ถกูลมและน า้กดั
เซาะจนเกิดเป็นลวดลายตา่งๆ ท่ีนา่อศัจรรย์ใจ  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางสู ่ อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park) รัฐยทูาห์ (157 ไมล์ / 3 ชม.) น าชมความงามของ
อุทยานหินซึ่งมีสีสนัและรูปลกัษณ์ต่างๆ อันเกิดจากการกระท าของน า้และลม  จนเป็นรูปเกือกม้า  หอคอย ก าแพง ปราสาท  
มีพืน้ที่ถึง 36,000 เอเคอร์ หินเหลา่นีม้ีสีต่าง ๆ กัน อาทิ สีแดง ชมพ ูและครีม ซึ่งแสดงว่ามีแร่เหล็กเจือปนอยู่มาก หินเหล่านีจ้ะ
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เปลี่ยนสีไปตามเวลารุ่งอรุณจนถึงเวลาอาทิตย์อสัดง ตื่นตาตื่นใจไปกับความยิ่งใหญ่ของหมู่หินที่ท่านสามารถสมัผสัถึงความ
ยิ่งใหญ่และอลงัการของธรรมชาติได้อยา่งใกล้ชิด 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พัก    HOTEL BEST WESTERN RUBY’S INN (3*)  หรือเทียบเทา่  

 
 
 
 
 
 
 
 

 10. อังคารที่ 1 ตุลาคม 2562    ไบรซ์แคนยอน – ลาสเวกัส  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นชมความสวยงามของ อุทยานไบรซ์แคนยอน อีกครัง้ โดยชมพระอาทิตย์ขึน้ตอนเช้า ซึง่ถือเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สดุของ
ไบรซ์แคนยอน ยามที่แสงอาทิตย์อ่อน ๆ ตกกระทบกับหบุเขาจนเป็นสีทองไปทัว่บริเวณ จากนัน้เดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (Las 
Vegas) มลรัฐเนวาดา (Nevada) (259 ไมล์ / 4 ชม.) 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารระหวา่งทาง 

เดินทางตอ่สู ่ลาสเวกัส เมืองแหง่แสงสีและความบนัเทิงที่ไม่เคยหลบัใหลและเป็นเมืองคาสิโนที่ใหญ่ที่สดุในโลก น าท่านชมย่าน
ดาวน์ทาวน์อนัเก่าแก่ ตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้เมือง ในปี ค.ศ.1905 จากนัน้ชมถนนที่เป็นจดุศนูย์กลางของเมอืง คือ เดอะสตริป (The Strip) 
ซึง่มีความยาวกวา่ 6 กิโลเมตร 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พัก   HOTEL BELLAGIO  (5*)  หรือเทียบเทา่  
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 11. พุธที่ 2 ตุลาคม 2562           ลาสเวกัส – อินชอน 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

อิสระให้ทา่นได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าทา่นสู ่Las Vegas North Premium Outlet ให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจใุจกบัสนิค้าแบรนด์เนม ราคาขายสง่มากมายโดยตรงจาก
โรงงาน เช่น Coach, Levi, Polo, เคร่ืองครัว, รองเท้ากีฬา, แวน่ตาเรย์แบรนด์ และอื่นๆ อีกมากมาย 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าทา่นสูส่นามบิน 

23.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน KE 006 (13.05 ชม. / Breakfast, Lunch) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 12. พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562     ลาสเวกัส – อินชอน  

เดินทางข้ามเส้นแบง่เวลาสากล     

 

 13. ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562       อินชอน – กรุงเทพฯ  
 

04.55 น. ถึงสนามบินอินชอน พกัเปลีย่นอิริยาบถและเปลีย่นเคร่ือง 
09.05 น. ออกเดินทางตอ่โดยเที่ยวบิน KE 657 (5.40 ชม. / Lunch) 
12.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

-     กลบับ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจยิง่ 
หมายเหตุ     ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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อัตราคา่บรกิาร  ตั๋วเคร่ืองบนิ  (KE) ค่าทวัร์ รวมทัง้สิน้ 

ทา่นละ  ชัน้ทศันาจร 36,000.- บาท 213,000.- บาท  249,000.- บาท  
ทา่นละ ชัน้ธุรกิจ 134,000.- บาท 213,000.- บาท 347,000.- บาท  

พกัเดี่ยว เพิม่ทา่นละ - 53,000.- บาท - 
 

หมายเหต ุ    -    ราคาตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรและชัน้ธุรกิจเป็นราคาเร่ิมต้น   ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัท่ีจอง  
- อตัรานีต้้องมีผู้ เดินทางไมต่ ่ากวา่ 20 ทา่น…หากไมถ่ึง 20 ทา่น เพิ่มทา่นละ 18,900.- บาท 

อตัรานีร้วม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินสายการบินโคเรียนแอร์ และสายการบินในประเทศ ชัน้ทศันาจร ตามรายการ  
2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)  
3. น าเที่ยวโดยรถบสัปรับอากาศ (56 ที่นัง่) พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี  ตามรายการ 
4. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ  
5. คา่ภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม)  
6. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 

- ผู้ เอาประกนัภยัอายตุ า่กวา่ 15 ปีหรือ อาย ุ75-85 ปี ความคุ้มครอง 50% 
7. คา่ทิปพนกังานขบัรถ 
8. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่หนงัสอืเดินทาง  
2. คา่ธรรมเนียมวีซา่อเมริกา 
3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ  คา่อาหาร คา่เคร่ืองดื่มพเิศษ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

ส ารองการเดนิทาง 

มดัจ าทา่นละ 50,000 บาท พร้อมสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (มีอายใุช้งานเหลอือยา่งน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ยตามทีเ่กิดขึน้จริง 

เอกสารการยืน่วซีา่    
 

1. หนงัสอืเดินทาง  มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน  มีหน้ากระดาษเหลอือยา่งน้อย  2 หน้า 
2. รูปถ่าย สี พืน้ขาวเท่านัน้  ขนาด 2 นิว้   ใบหน้าใหญ่ 70 %  จ านวน 2 รูป (ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน) 
3. หลกัฐานการเงิน  สมดุบญัชีออมทรัพย์ ตัวจริง ปรับยอดปัจจบุนั หรือจดหมายรับรองการเงินจากธนาคารและ

ส าเนาสมดุบญัชี ย้อนหลงั 6 เดือน 
4. หลกัฐานประกอบการงาน  (ภาษาองักฤษ) 

@ กรณีลูกจ้าง        จดหมายรับรองการท างาน  - ระบตุ าแหนง่, อายกุารจ้างงาน, เงินเดือน  
@ กรณีเจ้าของกิจการ ส าเนาหนงัสอืรับรองการค้า  
@ กรณีนักศึกษา       จดหมายรับรองจากทางโรงเรียน  
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5. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาประชาชน 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี 

7. ข้อมลูเก่ียวกบัครอบครัว (ตามแบบฟอร์มที่ชยัทวัร์สง่มาให้กรอก) 
 
 

ติดตอ่  :    ซงั / ไปร์ท             โทร. 0 2212 8431  ต่อ  123 / 124 

               Line ID : @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
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