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ซานฟรานซิสโก | อทุยานแห่งชาตโิยเซมิตี | แกรนดแ์คนยอน | Skywalk | ลาสเวกสั| ยนูิเวอรแ์ซล 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

WEST USA ซานฟรานซสิโก – อุทยานโยเซมิต ี– 

ลาสเวกัส –  ลอสแอนเจลิส 10 DAYS 6 NIGHTS 
เดนิทาง เมษายน – มถุินายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง  69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. เซี่ยงไฮ ้– ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ – ลอ่งเรอือา่วซานฟรานซิสโก – สะพานโกลเดน้เกต-  Union 
Square 
วนัท่ี 3. อทุยานแหง่ชาติโยเซมิตี – น า้ตกโยเซมิตี - เฟรสโน    

วนัท่ี 4. เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั 

วนัท่ี 5. ชมแกรนดแ์คนยอน – เดนิบน Skywalk (รวมคา่เขา้ชม) 

วนัท่ี 6. ลาสเวกสั – Ontario Mills – ลอสแอนเจลสิ   

วนัท่ี 7. ลอสแอนเจลสิ  -  Hollywood Boulevard –  โรงถ่ายภาพยนตรย์นูิเวอรแ์ซล 
วนัท่ี 8. สนามบิน – เซี่ยงไฮ ้***เครือ่งบินผา่นเวลาสากล*** 
วนัท่ี 9. เซี่ยงไฮ ้– กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 10.กรุงเทพฯ 
วนัท่ี 11. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินไชน่าอีสเทิรน์ (MU) ประตู 10 เคา้

เตอร ์U พบเจา้หนา้ที่ คอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 
เซี่ยงไฮ้ – ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ – 
ล่องเรืออ่าวซานฟรานซสิโก - สะพานโกลเด้นเกต – Union Square 

02.30 น. ออกจากประเทศไทย สูเ่ซ่ียงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิรน์ เที่ยวบินที่ MU 548 

07.40 น. เดินทางถงึสนามบินผูต่ง เมืองเซีย่งไฮ ้ประเทศจีน เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 

13.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ MU 589  ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 

09.30 น. ถึงสนามบินซานฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 14 ชั่วโมง) น าทา่นผา่นพิธี

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สูต่วัเมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) นครมหาเสน่หแ์ห่งมลรฐั

แคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแนน่เป็นอนัดบัสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอรก์ น าทา่นสูย่อดเขาทวินพีค 

(Twin Peak) เพื่อใหท้่านไดช้มทิวทศัน ์อนังดงามของเมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร ์แมนวารฟ์ (Fisherman’s 

Wharf) เป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวไปด้วยรา้นคา้ รา้นอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สตัวน์  า้ และเป็นที่ตัง้ของ  PIER 39 จุดที่มี

สงิโตทะเลมานอนตากแดดนบัรอ้ยตวั ใหท้่านอิสระเลอืกซือ้สนิคา้ ของที่ระลกึ  จากนัน้น าท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชม

ความงามของตวัเมือง โดยเรอืจะผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คมุขงันกัโทษอเมริกาในอดีต จากนัน้น าท่าน

ถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกต (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล า้เลิศปลายยุคปฎิวัติ

อตุสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบรม์านนส์เตรา๊ซ ์ท่ีมีความยาวถึง 4,200 ฟตุ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน  
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จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่Union Square แหลง่ชอ้ปป้ิงของคนคลั่งชอ้ปโดยแท ้หลากหลายดว้ยรา้นคา้มากมาย เช่น รา้นขายยีนส์

ยี่หอ้ลวีายส ์มซีูเปอรม์ารเ์ก็ต Virgin Megastore, Gump, สนิคา้แบรนดเ์นม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, 

Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เป็นตน้ อิสระทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตาม

อธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN DUBLIN หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 อุทยานแหง่ชาต ิโยเซมติ ี – น า้ตกโยเซมติ ี-  เฟรสโน      
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park)  อทุยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่และธรรมชาติอนัสวยงาม

ตัง้อยูใ่นรฐัแคลฟิอเนีย มีพืน้ท่ี 1,189 ตารางไมล ์หรอื 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพืน้ท่ีจรดทะเลทรายเนวาดา อทุยานแหง่ชาติโยเซ

มิตีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัแห่งหนึง่ของสหรฐัอเมริกามีนกัท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ลา้นคนต่อปี และไดเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1984 

โยเซมิตีเป็นท่ีรูจ้กัในช่ือของหนา้ผาหินแกรนิต ยอดเขาโดมครึง่ซีก (Half dome) น า้ตกขนาดใหญ่หลายน า้ตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมน ้าตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่งเป็นน า้ตกที่สวยเห็นโดดเด่นแต่ไกล เป็นน า้ตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา จากนัน้น าท่านชมเอล แคปปิตอล (El Capitan) ซึ่งเป็นอีกสญัลกัษณห์นึ่งของอทุยานนี ้เป็นภเูขาหินขนาดใหญ่ ตัง้
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ฉากขึน้ไปถึง 900 เมตร) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อนัดบั 5 ของรฐัแคลิฟอรเ์นีย เป็นศูนยก์าร

ธนาคาร มีอาคารสงูไมเ่กิน 20 ชัน้ ท าใหไ้มม่ีการบดบงัทิวทศันช์นบทของเมือง 

*** กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยังเมือง 
มอนเทอรเ์รย ์(Monterey) แทน ***  
จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัเมืองเฟรสโน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั WYNDHAM VISALIA หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่4 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สดุ ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้

ราคาตรงจากโรงงาน  พบกับรา้นขายเสือ้ผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, 

Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางต่อ จนเขา้สู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตัง้อยู่ในมลรฐัเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) 

โดยเป็นเมืองที่เจรญิเติบโตขึน้มาจากกิจการการพนนัเป็นแมเ่หล็กแรงดึงดดูหลกัใหน้กัท่องเที่ยวหลั่งไหลเขา้มา เมืองที่มีโรงแรมสดุ

หรูหราอลงัการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเต็มที่บนถนน Strip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั EXCALIBUR หรือเทียบเท่า 
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ในยามค ่าคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือ
พบกับการแสดงโชวห์น้าโรงแรมต่างๆ ซ่ึงแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชวภ์ูเขาไฟระเบิด โชวน์ ้าพุที่
สวยงามตระการตา 

วันที ่5 ชมแกรนดแ์คนยอน – เดนิบน Skywalk – ลาสเวกัส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมอุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน (Grand Canyon) ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แหง่หนึ่งของโลก ปัจจุบนั 
ถกูจดัใหเ้ป็นหนึ่งในอนรุกัษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนดแ์คนยอนถกูคน้พบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกบัท่ีอเมรกิา
ประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดขึน้โดยอิทธิพลของแมน่ า้โคโลราโดที่ไหลผา่นท่ีราบสงู ท าใหเ้กิดการสกึกรอ่นพงัทลายของหินอนัเป็น
เวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพืน้โลกเริม่ยกตวัสงูขึน้ อนัเนื่องมาจากแรงดนัและความรอ้นอนัมหาศาลภายใตพ้ืน้โลก ท าใหเ้กิดการ
เปลีย่นรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวา้งใหญ่ การยกตวัของแผ่นดินท าใหท้างที่ล  าธารไหลผา่นมีความลาดชนัและน า้ไหลแรงมาก
ขึน้ พดัเอาทรายและตะกอนไปตามน า้เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลงไปกน้หุบเหวกว่า 1 ไมล ์( 
ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลกึว่าสองเทา่ของความหนาของเปลือกโลก ก่อใหเ้กิดหินแกรนิตและหินชัน้แบบต่างๆ พืน้ดินที่เป็น
หินทรายถกูน า้และลมกดัเซาะจนเป็นรอ่งลกึ สลบัซบัซอ้นนานนบัลา้นปี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินบนสกายวอลค์ (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแกว้รูปตวัย ูไดย้ื่นออกมาจากหนา้ผา เหมือนท่านไดเ้ดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสงู

จากพืน้แม่น า้กว่า 1,200 เมตร จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสูล่าส เวกสั *** กรณีท่านที่ต้องการน่ัง เฮลิคอปเตอร ์เพื่อชมแก

รนด ์แคนยอน กรุณาแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร ์โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 220 ต่อท่าน ***  
หมายเหตุ : ส่วนท่านที่ต้องการอิสระเต็มวัน ไม่ไปชมอุทยานแห่งชาติ แกรนดแ์คนยอนและสกายวอลค์ ลดท่านล่ะ 2,800 

บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั EXCALIBUR  หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 ลาสเวกัส – Ontario Mills – ลอสแอนเจลิส   
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 เดินทางสูน่ครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สดุอนัดบั 2 ใน
สหรฐัอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง โดยระหว่างทางผ่านออนตาริโอ มิลล ์( 
Ontario Mills ) ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น 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 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร ออกเดินทางตอ่สูสู่น่ครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN LA MIRADA หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 ลอสแอนเจลิส  -  Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตรย์ูนิเวอรแ์ซล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดินเลน่บนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเทา้อยูส่องขา้งทางของถนน Hollywood Boulevard โดยมี
ความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแตง่เป็นรูปดาวหา้แฉก กวา่ 2,000 ดวง โดยจะจารกึช่ือของบคุคลที่มีช่ือเสยีง โดยสว่นใหญ่มา
จากวงการบนัเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสงูสดุ ส าหรบัผูไ้ดร้บัคดัเลือกใหจ้ารึกช่ือ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, 
Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, 
Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้านหน้าโรงละครไชนีส เธียเตอร ์(Grauman’s Chinese Theatre) โรง
ภาพยนตรท์ี่เก่าแก่ที่สดุของฮอลลีวูด้ ที่ดา้นหนา้จะเต็มไปดว้ยรอยประทบัมือของดาราช่ือดงัต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร ์
(DolbyTheatre) สถานท่ีมอบรางวลัออสการ ์จากนัน้น าทา่นเขา้ชมโรงถา่ยภาพยนตรย์นิูเวอรแ์ซล (Universal Studios) ในเนือ้ที่
กวา่ 1,000 ไร ่

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัภายในโรงถ่ายภาพยนตรย์นูิเวอรแ์ซล 
บ่าย ใหท้่านไดอ้ิสระ ชมเบือ้งหลงัเทคนิคและขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตร ์ที่สรา้งขึน้มาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใชใ้นการ

ถ่ายท าจริงของ อาทิเช่น ฉากน า้ท่วมถลม่เมือง, แผน่ดินถลม่ทรุดตวัในรถไฟใตด้ินหรอืชมโชวก์ารแสดงพาดโผนท่ีตืน้เตน้เรา้ใจ หรือ
สนกุสนานกบัเครือ่งเลน่ทนัสมยั อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN LA MIRADA หรือเทียบเท่า 

วันที ่8 
สนามบนิ – เซีย่งไฮ้ 
 ***เคร่ืองบนิบนิผ่านเส้นเวลาสากล*** 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
น าทา่นเดินทางสูส่นามบินลอส แอนเจลสิ 

12.30 น. 
 

 

ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย ดว้ยเที่ยวบินที่ MU 586 
***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
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วันที ่9 เซีย่งไฮ้ – กรุงเทพฯ   
17.10 น. ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ ้แวะพกัเพื่อรอการเปลีย่นเครือ่ง 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ดว้ยเที่ยวบินที่ MU 547 

วันที ่10 กรุงเทพฯ   
01.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ   

 

ราคาแนะน าเพยีง 

WEST USA ซานฟรานซิสโก – อุทยานโยเซมติ ี– ลาสเวกัส –  ลอสแอนเจลิส  

10 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบินไชน่าอีสเทริน์ แอรไ์ลน ์(MU) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

วันที่ 9 – 18 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 55,700.- 10,900.- 

วันที่ 19 – 28 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 56,700.- 15,900.- 

วันที่ 3 – 12 พ.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 49,200.- 11,900.- 

วันที่ 17 – 26 พ.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 49,200.- 11,900.- 

วันที่ 7 – 16 มิ.ย. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 46,200.- 11,900.- 

วันที่ 21 – 30 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 48,700.- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
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3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์ีความจ า เป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 2 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่วีซา่ประเทศอเมรกิา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
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6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ

ไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
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- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่อเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส าหรบัการยืน่วซีา่

อเมรกิา กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความ

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการ

สมัภาษณข์องทา่น 
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**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกลุภาษาไทย __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออืน่ ๆ ถา้ม ี(เช่น 

นามสกลุก่อนแต่งงาน นามแฝง หรอืเคยเปลีย่นชื่อ นามสกลุ) 

ช่ือเกา่:_________________________________นามสกลุ

เก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

7. Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 

8. City of Birth / เมอืงหรอืเขตทีเ่กดิ ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรอืจงัหวดัทีเ่กดิ _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่กดิ ________________________________________ 

 

Personal Information 2 
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1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สญัชาตอิืน่ทีไ่ดร้บั 

หรอืเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาตอิืน่ คอืประเทศ : ________________________ 

ไดถื้อหนงัสอืเดินทางของประเทศที่ไดร้ะบไุวห้รอืไม ่         ใช่              ไม่ 

ถา้มี ระบหุมายเลขของหนงัสอืเดนิทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขทีบ่ตัรประชาชน __________________________ 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกนัสงัคม ( ในสหรฐัอมรกิา) ถา้ม ี

______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ในสหรฐัอเมรกิา) ถา้ม ี

                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

         3. Is your Mailing Address the same as your Home Address ? / 

       ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดห้ากแตกต่างจากทีอ่ยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ีท่  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารทีท่  างาน _________________________________________ 
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         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยู่อเีมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สือ่สงัคม (ทีท่่านมหีรอืใชอ้ยู่ ใหร้ะบเุป็นชื่อบญัชี และกรุณาอย่าเปลีย่นชื่อระหวา่งการยืน่วซ่ีา) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 

             Instagram / อนิสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวติเตอร ์ ________________________________________________  

             อื่นๆ โปรดระบ ุ______________________________________________________ 

  

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขทีป่รากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหน่วยงานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง ____________________ 

              Issuance Date / วนัทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________ 

              Expiration Date / วนัหมดอายุของหนงัสอืเดนิทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______ 

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยท าหนงัสอืเดนิทางสูญหาย 

หรอืถกูขโมยหรอืไม่ 

        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถา้เคยหาย โปรดระบเุลขหนงัสอืเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตผุลที่หนงัสอืเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 
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Travel Information 

1. Purpose of trip to U.S./ จดุประสงคข์องท่านในการเดนิทางไปยงัสหรฐัอเมรกิา 
_______________________________________________________________ 

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบวุนัเดนิทางถงึสหรฐัอเมรกิา 

(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาทีต่อ้งการพ านกัในสหรฐัอมรกิา 

__________________ Day(s)/วนั 

4. Address where you will stay in U.S./ ทีอ่ยู่ในสหรฐัทีท่่านต ัง้ใจจะไปพ านกั 

Street Address / ทีอ่ยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหก้บัท่าน? 
_______________________________________________________________ 

*** ถา้มีผูอ้ื่นออกคา่ใชจ้า่ยให ้หรอืบรษัิทออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใหก้รอกขอ้มลูดา้นลา่งตอ่ไปนี  ้

ช่ือบรษัิท หรอื ช่ือและนามสกลุของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยูข่องผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้หรอืบรษัิทท่ีออกคา่ใชจ้่าย

ให ้: 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้หรอื บรษัิท : 
________________________________________________ 
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Relationship to you /ความสมัพนัธก์บัคณุ เช่น พอ่ แม ่นายจา้ง เป็นตน้  : 
____________________________________ 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืไม่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปนี ้

Date arrived / วนัท่ีเดินทางถงึอเมรกิา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทา่นอยูใ่นประเทศสหรฐัฯ เป็นเวลาก่ีวนั___________________Day(s)/วนั 

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มใีบอนญุาตขิบัขี่ของประเทศสหรฐัฯ หรอืไม่?  

                  มี                                ไมม่ี 

Driver’s license number/ใบขบัขี่อนญุาติหมายเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนญุาตขิบัขี่ของรฐั 
:________________________________________________ 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยไดร้บัวซ่ีาสหรฐัหรอืไม ่

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวซ่ีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา______________________________________________ 

- Have you been ten-printed ? /ทา่นเคยพิมพล์ายนิว้มือที่สถานทตู U.S. แลว้หรอืไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทา่นเคยท าวซีา่ U.S. หายหรอืถกูขโมยหรอืไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 
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Enter year visa was lost or stolen/ถา้เคย โปรดระบปีุที่หาย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธิบายเหตผุลที่ท าหาย______________________________________ 

- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วซ่ีาอเมรกิาของท่านเคยถกูยกเลกิหรอืเพกิถอนหรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถา้เคย โปรดอธิบาย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถกูปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรอืถูกเพกิถอนวซ่ีาหรอืไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกลุบดิาและวนัเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของท่านพ านกัอยู่ในสหรฐัใช่หรอืไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Father’s status/สถานภาพของบดิาที่อยูท่ี่ประเทศสหรฐัฯ  

U.S.Citizen              U.S.Legal permanent resident   

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 

know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกลุมารดาและวนัเดอืนปีเกดิ 
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Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยู่ในสหฐัใช่หรอืไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยูท่ี่ประเทศสหรฐัฯ :         

U.S.Citizen                  U.S.Legal permanent resident   

Nonimmigrant            Other/ I don’t 

know___________________________ 

2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / 

fiancée, spouse (husband/wift), chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมญีาตลิ  าดบัตน้ที่

ไม่ใช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บตุร พีน่อ้ง ) พ  านกัอยู่ในสหรฐัหรอืไม่ 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

       Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),    

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบคุคลนัน้ ๆ ในสหรฐัอเมรกิา ( เช่น  

               เป็นอเมรกิาซติเิซ่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซ่ีาสหรฐัช ัว่คราว หรอือืน่ๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

3. Do you have any other relatives in the United States  

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 
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     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกลุคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดอืน ปี เกดิ คู่สมรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานทีเ่กดิ _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถา้หยา่ กรุณากรอกขอ้มูลตอ่ไปน้ี 

ชื่อ-นามสกลุ อดตีคู่สมรส ____________________________  

เกดิทีจ่งัหวดั__________________________________ 

วนั เดอืน ปี เกดิ อดตีคู่สมรส _________________________________ 

วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หย่าวนัทีเ่ท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตผุลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรอืทีท่  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 
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       Street Address / ทีอ่ยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรอืจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เริม่ท างานตัง้แตเ่มื่อไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________ 

          Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงนิเดอืน ___________________________ 

 

3. Briefly describe your duties / อธบิายลกัษณะงานพอสงัเขป 
 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

Previous Work / Education / Training  Information 

Provide your employment information for the last five years, if applicable. 

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้นี้ เคยท างานหรอืไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบรษัิทท่ีเคยท างาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยูข่องบรษัิทท่ีเคยท างาน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 
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Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท์ี่เคยท างาน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหนง่งาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริม่ท างานตัง้แตเ่มื่อไร (วนั/เดือน/ปี) 

____________________________________ 

4. Employment Date To / วนัท่ีออกจากงาน (วนั/เดือน/ปี)  ______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Have you attended any educational institutions other than elementary schools ?  

 

ท่านเคยเขา้เรยีนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรอืสูงกว่าหรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

 

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including 

elementary schools/ถา้ใช่ โปรดกรอกขอ้มลูตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัสถาบนัการศกึษาที่ทา่นเคยเขา้เรยีน 

Name of Institution/ช่ือสถานศกึษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยูข่องสถานศกึษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรที่ทา่นศกึษาจบมา 
__________________________________________________ 

Date of Attendance From/วนัท่ีเริม่การศกึษา(ว/ด/ป) 

___________________________________________ 

Date of Attendance To/วนัท่ีจบการศกึษา (ว/ด/ป) 

______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเทีย่วในประเทศ 
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      อืน่ ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรอืไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถา้ใช่ โปรดระบปุระเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีที่ผา่น

มา 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยท าหนา้ทีใ่นทางทหารหรอืไม่ 

            Yes / ใช่(โปรดระบ)ุ                   No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอียดตอ่ไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต  าแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 

 

 


