
 

 

รหัสทัวร GQH1901578 
ทัวรอเมริกา ตะวนัตก ซานฟรานซสิโก อุทยานโยเซมิตี ลาสเวกัส  
9 วัน 6 คืน [BR] 
ซานฟรานซิสโก | อุทยานโยเซมิตี | แกรนดแคนยอน | Skywalk | ลาสเวกสั |  
ยูนิเวอรแซล พัก ซานฟรานซิสโก 2 คืน ลาสเวกัส 2 คืน 
 

 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไตหวัน – ซาน ฟรานซิสโก 
12.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสาย

การบินอีวเีอ แอร ประตู 8 แถว Q พบเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวก 

15.10 น. 
ออกจากประเทศไทย สูไตหวัน โดยสายการบิน อีวีเอ เที่ยวบินที่ BR 202 
***คณะออกเดินทางวันที่ 21-29 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 16.25 น. เที่ยวบินที่ 
BR 068***  

20.00 น. 
เดินทางถึงไตหวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
***คณะออกเดินทางวันที่ 21-29 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 21.15 น.*** 

23.30 น. ออกเดินทางสูเมืองซานฟรานซิสโก เท่ียวบินที ่BR 028 

 ***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล*** 

19.50 น. 
ถึงสนามบินซาน ฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 14 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  
หลังจากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทียบเทา 

 เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ไตหวัน – ซาน ฟรานซิสโก 
วันที่ 2. ยอดเขาทวินพีค – ทาเรือฟชเชอรแมนวารฟ –  ลองเรืออาวซาน ฟรานซิสโก – Union 
Square - สะพานโกลเดนเกท 
วันที่ 3. อุทยานโยเซมิตี – เฟรสโน    
วันที่ 4. เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส 
วันที่ 5. ชมแกรนดแคนยอน – เดินบน Skywalk (รวมคาเขาชม) 
วันที่ 6. ลาสเวกัส – Ontario Mills – ลอสแอนเจลิส   
วันที่ 7. Hollywood Boulevard –  โรงถายภาพยนตรยูนิเวอรแซล –  สนามบิน 
วันที่ 8. ***เครื่องบินบนิผานเสนเวลาสากล*** 
วันที่ 9. ไตหวัน - กรุงเทพฯ 



 

 

วันที่ 2 ยอดเขาทวินพีค – ทาเรือฟชเชอรแมนวารฟ –  ลองเรืออาวซาน 
ฟรานซิสโก – Union Square - สะพานโกลเดนเกท 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

นําทานสูยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อใหทานไดชมทิวทัศน อันงดงามของเมือง 
จากน้ันนําทานเดินทางสูทาเรือฟชเชอร แมนวารฟ (Fisherman’s Wharf) เปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวไปดวยรานคา รานอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑสัตวน้ํา และเปน
ที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับรอยตัว ใหทานอิสระเลือกซื้อ
สินคา ของที่ระลึก จากน้ันนําทานลองเรือชมอาวซานฟรานซิสโก ชมความงามของตัว
เมือง โดยเรือจะผานชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเปนที่คุมขังนักโทษ
อเมริกาในอดีต 

กลางวัน 

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน  

นําทานถายรูปและชมสะพานแขวนโกลเดนเกท (Golden Gate Bridge) อันโดง
ดัง ผลงานวิศวกรรมอันลํ้าเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ 
แบรมานนสเตราซ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต   
 
 
 
 
 
 
 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู Union Square แหลงชอปปم�งของคนคลัง่ชอปโดยแท 
หลากหลายดวยรานคามากมาย เชน รานขายยีนสยี่หอลีวายส มีซูเปอรมารเก็ต 
Virgin Megastore, Gump, สินคาแบรนดเนม เชน Bulgari, Cartier, Thomas 
Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., 
Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เปนตน อิสระทานเลือกซื้อสินคาตาม
อัธยาศัย 



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 อุทยานโยเซมิตี – เฟรสโน    

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

นําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park)  อุทยาน
แหงชาติที่มีขนาดใหญและธรรมชาติอันสวยงามตั้งอยูในรัฐแคลิฟอเนีย มีพื้นที่ 1,189 
ตารางไมล หรือ 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่จรดทะเลทรายเนวาดา อุทยาน
แหงชาติโยเซมิตีเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญแหงหน่ึงของสหรัฐอเมริกามีนักทองเที่ยว
เฉลี่ย 3 ลานคนตอป และไดเปนมรดกโลกเมื่อป ค.ศ. 1984 โยเซมิตีเปนที่รูจักในชื่อ
ของหนาผาหินแกรนิต ยอดเขาโดมครึ่งซีก (Half dome) น้ําตกขนาดใหญหลายน้ําตก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย 

นําทานชมนํ้าตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่งเปนน้ําตกที่สวยเห็นโดดเดนแตไกล 
เปนน้ําตกที่สูงที่สุดแหงหน่ึงของประเทศสหรัฐอเมริกา จากน้ันนําทานชมเอล 
แคปปตอล (El Capitan) ซึ่งเปนอีกสัญลักษณหน่ึงของอุทยานน้ี เปนภูเขาหินขนาด
ใหญ ตั้งฉากขึ้นไปถึง 900 เมตร) จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเฟรสโน (Fresno) 
เมืองใหญอันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอรเนีย เปนศูนยการธนาคาร มีอาคารสูงไมเกิน 20 
ชั้น ทําใหไมมีการบดบังทิวทัศนชนบทของเมือง 

*** กรณีที่ไมสามารถเดินทางไปยังอุทยานแหงชาติโยเซมิตีได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยังเมือง มอนเทอรเรย (Monterey) แทน ***  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ อันดับ 5 ของรัฐ
แคลิฟอรเนีย เปนศูนยการธนาคาร มีอาคารสูงไมเกิน 20 ชั้น ทําใหไมมีการบดบัง
ทิวทัศนชนบทของเมือง  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก 

เดินทางเขาสูที่พัก WYNDHAM VISALIA หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

นําทานเดินทางสูลาสเวกัส โดยระหวางทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY 
OUTLET ที่ใหญที่สุด ใหทานชอปปم�งสินคาราคาตรงจากโรงงาน พบกับรานขายเสื้อผา
ดังๆ อาทิเชน Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, 
GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana 
Republic, Calvin Klein, Samsonite 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย 
 

จากน้ันนําทานเดินทางตอ จนเขาสูเมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยูในมลรัฐ
เนวาดา มีฉายาวา "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเปนเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจาก
กิจการการพนันเปนแมเหล็กแรงดึงดูดหลักใหนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามา เมืองที่มี
โรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระใหทานไดชอปปم�งเต็มที่
บนถนน Strip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

ที่พัก 

เดินทางเขาสูที่พัก EXCALIBUR หรือเทียบเทา 
ในยามคํ่าคืนทานสามารถทองราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเลนที่ถนน The 
Strip หรือเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชวหนาโรงแรมตางๆ 
ซึ่งแตละโรงแรม ก็จะแตกตางกันออกไป อาทิเชน โชวภูเขาไฟระเบิด โชวนํ้าพุที่
สวยงามตระการตา 



 

 

วันที่ 5 ชมแกรนดแคนยอน – เดินบน Skywalk – ลาสเวกัส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

นําทานชมอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน (Grand Canyon) ความมหัศจรรย
ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญแหงหน่ึงของโลก ปจจุบัน ถูกจัดใหเปนหน่ึงในอนุรักษสถานของ
โลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนดแคนยอนถูกคนพบเมื่อป ค.ศ.1776 ปเดียวกับที่
อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแมน้ําโคโลราโดที่ไหลผาน
ที่ราบสูง ทําใหเกิดการสึกกรอนพังทลายของหินอันเปนเวลา 225 ลานปมาแลว ตอมา
พื้นโลกเร่ิมยกตัวสูงขึ้น อันเน่ืองมาจากแรงดันและความรอนอันมหาศาลภายใตพื้นโลก 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเปนแนวเทือกเขากวางใหญ การยกตัวของแผนดินทํา
ใหทางที่ลําธารไหลผานมีความลาดชันและน้ําไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอน
ไปตามน้ําเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละนอยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปกนหุบเหว
กวา 1 ไมล ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกวาสองเทาของความหนาของเปลือก
โลก กอใหเกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบตางๆ พื้นดินที่เปนหินทรายถูกน้ําและลมกัด
เซาะจนเปนรองลึก สลับซับซอนนานนับลานป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย 

นําทานเดินบนสกายวอลค (Skywalk) ซึ่งเปนกระจกแกวรูปตัวยู ไดยื่นออกมาจาก
หนาผา เหมือนทานไดเดินอยูบนอากาศ ซึ่งสูงจากพื้นแมน้ํากวา 1,200 เมตร จากน้ัน
นําทานเดินทางกลับสูลาส เวกัส *** กรณีทานที่ตองการนั่ง เฮลิคอปเตอร เพ่ือชม
แกรนด แคนยอน กรุณาแจงกับทางหัวหนาทัวร โดยมีคาใชจายเพ่ิมประมาณ 



 

 

USD 220 ตอทาน ***  
หมายเหตุ : สวนทานที่ตองการอิสระเต็มวัน ไมไปชมอุทยานแหงชาติ แกรนดแคน
ยอนและสกายวอลค ลดทานละ 2,800 บาท กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 15 วัน
กอนการเดินทาง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก EXCALIBUR  หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 ลาสเวกัส – Ontario Mills – นครลอส แอนเจลิส   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

เดินทางสูนครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รูจักในช่ือ แอล เอ (L.A.) 
เปนเมืองใหญที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหวางทางผานออนตาริ
โอ มิลล ( Ontario Mills ) ใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย เดินทางสูเมืองอนาแฮม (Anaheim)  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN LA MIRADA หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 7 Hollywood Boulevard – โรงถายภาพยนตรยูนิเวอรแซล –สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

จากน้ันนําทานเดินเลนบนถนน The Hollywood Walk of Fame เปนทางเทาอยู
สองขางทางของถนนHollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 
เมตร ที่ตบแตงเปนรูปดาวหาแฉก กวา 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มี
ชื่อเสียง โดยสวนใหญมาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเปนเกียรติสูงสุด สําหรับผูไดรับ
คัด เลือกให จารึกชื่ อ  อาทิ เชน  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 ชมดานหนาโรงละครไชนีส เธียเตอร 
(Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตรที่ เกาแกที่สุดของฮอลลีวูด ที่
ดานหนาจะเต็มไปดวยรอยประทับมือของดาราชื่อดังตางๆมากมาย ชมดอลบี เธีย
เตอร (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ  จากน้ันนําทานเขาชมโรงถาย
ภาพยนตยูนิเวอรแซล (Universal Studios) ในเน้ือท่ีกวา 1,000 ไร 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถายภาพยนตยูนิเวอรแซล 

บาย 

ใหทานไดอิสระ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถายทําภาพยนตร ที่สราง
ขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอยางละเอียดที่ใชในการถายทําจริงของ อาทิเชน ฉากน้ําทวม
ถลมเมือง, แผนดินถลมทรุดตัวในรถไฟใตดินหรือชมโชวการแสดงพาดโผนที่ต้ืนเตนเรา
ใจ หรือสนุกสนานกับเครื่องเลนทันสมัย อาทิ เชน BACK TO THE FUTURE, 
JURASSIC PARK, TERMINATOR 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
 หลังอาหารคํ่านําทานเดินทางสูสนามบินลอส แอนเจลิส 

วันที่ 8 ***เคร่ืองบินบินผานเสนเวลาสากล*** 
00.15 น. 

 
 
 

ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย ดวยเที่ยวบินที่ BR 011 
**คณะออกเดินทางวันที่  21-29 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 
00.05 น.  

 
***เคร่ืองบินบินผานเสนเวลาสากล*** 
 
 



 

 

วันที่ 9 ไตหวัน - กรุงเทพฯ   

05.10 น. 
เดินทางถึงสนามบินไตหวัน รอเปลี่ยนเครื่อง 

***คณะออกเดินทางวันที่ 21-29 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 05.40 น.*** 

08.25 น. 
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ดวยเที่ยวบินที่ BR 211 

***คณะออกเดินทางวันที่ 21-29 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 07.35 น. *** 

11.10 น. 
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ   

***คณะออกเดินทางวันที่ 21-29 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 10.30 น.*** 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
วันที่ 03-11 ต.ค. 

62 
79.900- 79,900.- 79,900.- 

57,900.
- 

13,900.- 

วันที่ 21-29 ต.ค. 
62 

82,900.- 82,900.- 82,900.- 
60,900.

- 
16,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  



 

 

 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค าใชจ ายสวนตั ว อาทิ เชน    ค าเครื่องดื่ มที่ สั่ งพิ เศษ , ค าโทรศัพท , ค าซักรีด , 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาวีซาประเทศอเมริกา (คาธรรมเนียมวีซาจํานวน 7,600 บาท ชําระพรอมเงินมัด

จํา) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ดอลลาสหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก



 

 

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 



 

 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

เอกสารประกอบการขอวีซาอเมริกา  

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 5 วันทําการ 

การย่ืนวีซา ทานจะตองมาแสดงตนที่สถานทูต 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทาง



 

 

สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน 
ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะ
หมึก) 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่

มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 
3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ 
ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเปน
ภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูป
ถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

4. หลักฐานการเงิน 



 

 

4.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดา
ของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง       ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน  รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินใน
บัญชีไมเกิน 15 วันกอนวันย่ืนวีซา และบญัชีตองมีครบทุกเดือน 

***ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวบัญชี ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement 
แทนสําเนาสมุดเงินฝาก***  

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลม
เกา –เลมใหม) 

4.3  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ 
Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจายให (พรอมเอกสารพิสูจน
ความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 



 

 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

6. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาอเมริกา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการย่ืนวีซาอเมริกา กรุณากรอกขอมูลใหครบ และ
ตรงกับความเปนจริง         เปนขอมูลที่จะใชประกอบการสัมภาษณของทาน 

**ถาทานกรอกขอมูลไมครบถวนทุกขอ  

ทานจะไมสามารถย่ืนเอกสารเพ่ือขอวีซาได** 



 

 

(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนังสือเดินทาง ________________________________ 
2. Given names / ชื่อตน ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________ 
3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________ 
4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, 

professional, alias, etc.) ชื่ออ่ืน ๆ ถามี (เชน นามสกุลกอนแตงงาน นามแฝง หรือ
เคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) 
ชื่อเกา:_________________________________นามสกุลเกา:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 
                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยูรวมกันโดยไมไดสมรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หยาราง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมาย 

7. Date of Birth / วันเดือนปเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 
8. City of Birth / เมืองหรือเขตที่เกิด ________________________________________ 
9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดที่เกิด _______________________________ 
10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สัญชาติ _______________________________________________ 



 

 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have 
indicated above? สัญชาติอ่ืนที่ไดรับ หรอืเคยไดรับ  
ถามีสัญชาติอ่ืน คือประเทศ : ________________________ 

ไดถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ไดระบุไวหรือไม          ใช              ไม 

ถามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บัตรประชาชน __________________________ 
4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถามี 

______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) 
ถาม ี

                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 
        1. Street Address / ที่อยู ____________________________________________________  
         _______________________________________________________________________ 
         ____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณีย :______________                                                                    
         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ที่อยูที่สามารถติดตอไดหากแตกตางจากที่อยูในขอ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศัพทบาน_________________________________________ 



 

 

         5. Work Phone Number / โทรศัพทที่ทํางาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ทํางาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพทมือถือ 
__________________________________ 

         8. Email Address / ที่อยูอีเมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สื่อสังคม (ที่ทานมีหรือใชอยู ใหระบุเปนชื่อบัญชี และกรุณาอยา
เปลี่ยนชื่อระหวางการยื่นวีซา) 

             Face Book / เฟซ บุค  ________________________________________________ 

             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวิตเตอร  ________________________________________________  

             อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________ 

  

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโคดดานหลังหนังสือ
เดินทาง                                                                                                                                                         

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหนวยงานที่ออก
หนังสือเดินทาง 

                  ______________________________________________________________ 



 

 

         4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนังสือเดินทาง 
____________________ 

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

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

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ทานเคยทําหนังสือ
เดินทางสูญหาย 

หรือถูกขโมยหรือไม 

        Yes / *เคย                                          No / ไมเคย 

* ถาเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number 
______________________________ 

เหตุผลท่ีหนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

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

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวันเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา 
(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตองการพํานักในสหรัฐอมริกา 
__________________ Day(s)/วัน 

4. Address where you will stay in U.S./ ที่อยูในสหรัฐที่ทานตั้งใจจะไปพํานัก 
Street Address / ที่อยู_______________________________________________ 



 

 

City / เมือง_______________________________________________________ 

State / รัฐ ________________________________________________________ 

Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 

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

*** ถามีผูอ่ืนออกคาใชจายให หรือบริษัทออกคาใชจายให ใหกรอกขอมูลดานลางตอไปนี้ 

ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผูออกคาใชจายให 
:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยูของผูออกคาใชจายให 
หรือบริษัทที่ออกคาใชจายให : 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 
Telephone number /เบอรโทรศัพทมือถือของผูออกคาใชจายให หรือ บริษัท : 
________________________________________________ 
Relationship to you /ความสัมพันธกับคุณ เชน พอ แม นายจาง เปนตน  : 
____________________________________ 

 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ทานเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม ?       
            *Yes/เคย                                             No/ไมเคย 



 

 

             ** ถาเคย โปรดระบรุายละเอียดตอไปน้ี 

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทานอยูในประเทศสหรัฐฯ เปนเวลากี่
วัน___________________Day(s)/วัน 

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขับขี่
ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม?  

                  มี                                ไมมี 
Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข 
:_______________________________________________ 
State of Driver’s license/เปนใบอนุญาติขับขี่ของรัฐ 
:________________________________________________ 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ทานเคยไดรับวีซาสหรัฐหรือไม 
         * Yes/เคย                                           No/ไมเคย 

** ถาเคย โปรดระบรุายละเอียด 

Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซา:________________________________  
Visa Number/หมายเลขวีซา______________________________________________ 

- Have you been ten-printed ? /ทานเคยพิมพลายน้ิวมือที่สถานทูต U.S. แลวหรือไม ? 
            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทานเคยทําวีซา U.S. หาย
หรือถูกขโมยหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Enter year visa was lost or stolen/ถาเคย โปรดระบปุที่หาย (ค.ศ.) : 
______________ 
Explain / โปรดอธิบายเหตุผลท่ีทําหาย______________________________________ 



 

 

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

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Explain / ถาเคย โปรดอธิบาย
เหตุผล_________________________________________________________ 

3. ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาสหรัฐ ถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซาหรือไม      
         Yes / เคย                                          No / ไมเคย 

ถาเคย โปรดระบรุายละเอียด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปเกิด 
Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บิดาของทานพํานักอยูในสหรัฐใชหรือไม 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Father’s status/สถานภาพของบิดาท่ีอยูที่ประเทศสหรัฐฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 
know___________________________ 



 

 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของทานพํานักอยูในสหัฐใชหรือไม 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาท่ีอยูท่ีประเทศสหรัฐฯ :         

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)? ทานมีญาติลําดับตนที่ไมใช
บิดามารดา ( ไดแก คูหมั้น คูสมรส บุตร พ่ีนอง ) พํานักอยูในสหรัฐหรือไม 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

  If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวของกับทาน ____________________________ 

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

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลน้ัน ๆ ใน
สหรัฐอเมริกา ( เชน  



 

 

               เปนอเมริกาซิติเซน ไดรับใบเขียว ไดรับวีซาสหรัฐชัว่คราว หรืออ่ืนๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 
                  ____________________________________________________________ 

3. Do you have any other relatives in the United States  
            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

     If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด    
___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 
 
Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคูสมรส ________________________________ 
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคูสมรส _________________________________ 
3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ป เกิด คูสมรส __________________________ 
4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________ 
5. Spouse’s Place of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 
6. Spouse’s Address / ที่อยูคูสมรส _____________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถาหยา กรุณากรอกขอมูลตอไปนี ้

ชื่อ-นามสกุล อดีตคูสมรส ____________________________  

เกิดที่จังหวัด__________________________________ 

วัน เดือน ป เกิด อดีตคูสมรส _________________________________ 

วันที่จดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 



 

 

        หยาวันที่เทาไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หยากันเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือท่ีทํางาน 

____________________ 
__________________________________________________________ 

       Street Address / ที่อยู _____________________________________________ 

       City / เมือง _____________________________________________________ 

       State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________ 

       Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอรโทรศัพทที่ทํางาน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เร่ิมทํางานต้ังแตเม่ือไร (วัน/เดือน/ป) 
____________________________ 
          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? กอนหนาน้ีเคยทํางานหรือไม ? 
            Yes / ใช                                          No / ไมใช 
Employer / Employment information 
Employer Name/ชือ่บริษัทที่เคยทํางาน _________________________________________________ 
Employer Address /ที่อยูของบริษัทที่เคยทํางาน 
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Telephone/เบอรโทรศัพทท่ีเคยทํางาน 

______________________________________________________ 
2. Job Title/ตําแหนงงาน _____________________________________________________________ 
3. Employment Date From/เร่ิมทํางานต้ังแตเม่ือไร (วัน/เดือน/ป) 

____________________________________ 
4. Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ป)  

______________________________________ 
5. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอ

สังเขป___________________________________ 
_______________________________________________________________ 

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

ทานเคยเขาเรียนในสถาบันการศึกษาระดบัมัธยมหรือสูงกวาหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

 



 

 

If yes, provide the following information on all educational 
institutions you have attended, not including elementary schools/ถา
ใช โปรดกรอกขอมูลตอไปน้ีเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ทานเคยเขาเรียน 
Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา 
_____________________________________________________ 
Address/ที่อยูของสถานศึกษา _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Course of Study/หลักสตูรที่ทานศึกษาจบมา 
__________________________________________________ 
Date of Attendance From/วันที่เร่ิมการศึกษา(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 ? คุณ
เคยทองเที่ยวในประเทศ 

      อ่ืน ๆ ใน 5 ปที่แลวหรือไม 

            Yes /* ใช                                          No / ไมใช 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถาใช โปรดระบุ
ประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปที่ผานมา 
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 



 

 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทําหนาท่ีในทางทหาร
หรือไม 

            Yes / ใช(โปรดระบุ)                   No / ไมใช 

If yes please provide the following information / ถาใช โปรดระบุ
รายละเอียดตอไปน้ี 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 
Branch of Service/หนวยงาน , สังกัด ____________________________________________ 
Rank / Position /ยศ/ตําแหนง______________________________________________ 
Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทหาร_______________________________________ 

 

 

 


