
 

 

รหัสทัวร B2B2000462 

ทัวรอเมริกาตะวนัตก ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก 
8 วัน 5 คืน (CA) 
ลอสแอนเจลิส | ลาสเวกัส | OUTLET | บารสโตว | ซานฟรานซิสโก 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ  
วันที่ 2. ปกกิ่ง – ลอสแอนเจลิส – เบเวอรลีฮิลล - ซานตา โมนิกา 
วันที่ 3. ลอสแอนเจลิส – ลาสเวกัส – OUTLET 
วันที่ 4. อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อแพ็คเกจทัวรเสริม 
วันที่ 5.ลาสเวกัส – เฟรสโน – บารสโตว  
วันที่ 6. ซาน ฟรานซิสโก – ทาเรือฟชเชอร แมนวารฟ - ลองเรืออาวซาน ฟรานซิสโก 
           สะพานแขวนโกลเดนเกต 
วันที่ 7 ซาน ฟรานซิสโก – สนามบิน ***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล*** 
วันที่ 8. ปกกิ่ง – กรุงเทพฯ  
  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
 22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 10 

เคานเตอร U สายการบินแอร ไชนา (CA) โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 ปกก่ิง – ลอสแอนเจลิส – เบเวอรลีฮิลล - ซานตา โมนิกา 
01.00 น. ออกเดินทางสูกรุงปกกิง่ โดยเท่ียวบินที่ CA 980 

**คณะออกเดินทางวันที่ 08-15 มี.ค. ออกเดินทางเวลา 01.15 และเดินทางถึงเวลา 
06.45 น. ** 

06.20 น. ถึงกรงุปกกิ่ง ประเทศจีน รอเปลี่ยนเครื่อง 
12.00 น. ออกเดินทางตอสูเมืองซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ CA 887 

**คณะออกเดินทางวันที่ 08-15 มี.ค. ออกเดินทางเวลา 15.00 และเดินทางถึงเวลา 
12.20 น. เที่ยวบินที่ CA 987** 

09.00 น. ถึงสนามบินลอส แอนเจลิส (Los Angeles International Airport) (เวลาทองถิ่น
ชากวาประเทศไทย 15 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เดินทางสู
นครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รูจักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เปนเมืองใหญ
ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเปนหนึ่งในศูนยกลางทางดาน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้นนําทานเดินทางไปยังเบเวอรลีฮิลล (Beverly Hills) ซึ่งเปนยานพักสุดหรูของ



 

 

เหลาคนดังดาราฮอลลีวูด เปนยานที่โดงดังมากที่สุดในลอสแอนเจลิส ซึ่งบานแถวนี้ยังมี
ราคาที่สูงมากดวย นอกจากนี้ยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรหลายๆเรื่อง อาทิเชน 
Beverly Hillbillies จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองซานตา โมนิกา (Santa Monica) 
ซึ่งเปนเมืองชายทะเลอยูติดนครลอส แองเจลิส ที่นี่ยังเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับ
นักทองเที่ยว ที่พากันมาอาบแดด และยังเปนแลนดมารกสําคัญจากภาพยนตรและซีรีย
หนังหลายๆเรื่องอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก เดินทางเขาสูที ่HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3 ลอสแอนเจลิส – ลาสเวกัส – OUTLET 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดินทางตอ จนเขาสูเมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยูในมลรัฐ

เนวาดา มีฉายาวา "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเปนเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจาก
กิจการการพนันเปนแมเหล็กแรงดึงดูดหลักใหนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามา เมืองที่มี
โรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระใหทานไดชอปปم�งเต็มที่
บนถนน Strip 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้นนําทานเขาสู ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาทเล็ท เปนแหลงชอปปم�ง Outlets ที่ดีที่สุด

และใหญที่สุดในเมืองลาสเวกัส ที่นี่ มี สินคาแบรนดเนมครบครัน ราคาถูก ดีไซนใหม
ทันสมัย ใหเลือกมากมาย เชน Coach,Burberry,Lacoste,Diesel,A/X,Salvador 
Farragamo,Energies Miss sixty,Calvin Klein ถือไดวาเปนสถานที่ที่นับชอปปم�ง
ตองมาชอปอีกแหงเลยทีเดียว 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก EXCALIBUR HOTEL หรือเทียบเทา 

ในยามคํ่าคืนทานสามารถทองราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเลนที่ถนน The 
Strip หรือเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชวหนาโรงแรมตางๆ ซ่ึง
แตละโรงแรม ก็จะแตกตางกันออกไป อาทิเชน โชวภูเขาไฟระเบิด โชวนํ้าพุที่
สวยงามตระการตา 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อแพ็คเกจทัวรเสริม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระตามอัธยาศัยที่เมืองลาสเวกัส (ไมมีบริการรถโคช)  หรือ ใหทานเลือกซื้อ

แพ็คเกจทัวรเสริม 
- อุ ทยานแห งชาติ แกรนด แคนยอน  (Grand Canyon National Park) + 
สกายวอลค (Skywalk) + แวะชมเขื่ อนฮู เวอร  (Hooverdam) รวมอาหาร
กลางวัน  แพ็คเกจโดยรถโคชขั้นตํ่า 10 ทาน  ราคาประมาณ 4,000 บาท ตอทาน 
กรณีที่มีจํานวนนอยกวา 10 ทาน ราคาประมาณทานละ 4,500 บาท ตอทาน 
กรุณาแจงกับเจาหนาที่ลวงหนา 10 วัน ชําระพรอมเงินสวนที่เหลือ หัวหนาทัวรอาจ
ไมสามารถรวมเดินทางดวยได โดยหัวหนาทัวรจะตองดูแลคณะกลุมใหญกอน  อุทยาน
แหงชาติแกรนดแคนยอนความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญแหงหนึ่งของโลก 
ปจจุบัน ถูกจัดใหเปนหนึ่งในอนุรักษสถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด
แคนยอนถูกคนพบเมื่อป ค.ศ.1776 ปเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ 
เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแมนํ้าโคโลราโดที่ไหลผานที่ราบสูง ทําใหเกิดการสึกกรอน
พังทลายของหินอันเปนเวลา 225 ลานปมาแลว ตอมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อัน
เนื่องมาจากแรงดันและความรอนอันมหาศาลภายใตพื้นโลก ทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปและ
กลายเปนแนวเทือกเขากวางใหญ การยกตัวของแผนดินทําใหทางที่ลําธารไหลผานมี
ความลาดชันและนํ้าไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามนํ้าเกิดการกัดเซาะ
ลึกลงไปทีละนอยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปกนหุบเหวกวา 1 ไมล ( ประมาณ 
1,600 เมตร ) และอาจลึกวาสองเทาของความหนาของเปลือกโลก กอใหเกิดหินแกรนิต



 

 

และหินชั้นแบบตางๆ พื้นดินที่ เปนหินทรายถูกนํ้าและลมกัดเซาะจนเปนรองลึก 
สลับซับซอนนานนับลานปเดินบนสกายวอลค (Skywalk) ซึ่งเปนกระจกแกวรูปตัวยู 
ไดยื่นออกมาจากหนาผา เหมือนทานไดเดินอยูบนอากาศ ซ่ึงสูงจากพื้นแมนํ้ากวา 1,200 
เมตร 
- อิสระชอปปم�ง ณ ศูนยการคา เอาทเล็ท ภายในเมือง หรือ สามารถเลือกเสี่ยงโชค
ตามอัธยาศัย 

 *** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคํ่าเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว*** 
ที่พัก เดินทางเขาสูท่ีพัก EXCALIBUR HOTEL หรือเทียบเทา 

ในยามคํ่าคืนทานสามารถทองราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเลนที่ถนน The 
Strip หรือเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชวหนาโรงแรมตางๆ ซ่ึง
แตละโรงแรม ก็จะแตกตางกันออกไป อาทิเชน โชวภูเขาไฟระเบิด โชวนํ้าพุที่
สวยงามตระการตา 
 

วันที่ 5 ลาสเวกสั – เฟรสโน – บารสโตว  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสู เมืองเฟรสโน เปนเมืองใหญอันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอรเนีย ซึ่ง

เปนศูนยการธนาคารทีม่ีประสิทธิภาพสูงที่สุด ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหมหมด รถเมล
จอดป�าย ตรงเวลาท่ีสุด และบรรยากาศวิวทวิทัศนก็ไมบดบัง ตึกแถวและอาคารสูงก็มี
ความสูงสุดเพียงแค 20 ชั้น จึงไมบดบังทิวทัศนชนบทของทีน่ี่ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองบารสโตว (Barstow) นําทานสู TANGER BARSTOW 

FACTORY OUTLET ที่ใหญที่สุดใหทาน ชอปปم�งสินคาราคาตรงจากโรงงาน พบกบัราน
ขายเสื้อผาดังๆ อาทิเชน Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray Ban, Tommy 
Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana 
Republic, Calvin Klein, Samsonite 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN FRESNO EXPRESS SOUTH 

หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วันที่ 6 
ซาน ฟรานซิสโก – ทาเรือฟชเชอร แมนวารฟ - ลองเรืออาวซาน ฟรานซิสโก – 
สะพานแขวนโกลเดนเกต  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ซาน ฟรานซิสโก (San francisco)นําทานเขาสูทาเรือฟชเชอร แมน

วารฟ (Fisherman’s Wharf) เปนศูนยกลางการทองเที่ยวไปดวยรานคา รานอาหาร 
สวนสนุก พิพิธภัณฑสัตวนํ้า และเปนที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตาก
แดดนับรอยตัว ใหทานอิสระเลือกซื้อสินคา ของที่ระลึก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานลองเรือชมอาวซาน ฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะ

ผานชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเปนที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต นํา
ทานถายรูปและชมสะพานแขวนโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) อันโดงดัง 
ผลงานวิศวกรรมอันลํ้าเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร
มานนสเตราซ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN DUMBLIN หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 7 ซาน ฟรานซิสโก– สนามบิน ***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล*** 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
11.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปปم�งสินคา

ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 
14.50 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย ดวยเที่ยวบินที่ CA986 

***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล*** 
 

วันที่ 8 ปกก่ิง – กรุงเทพฯ  
17.55 น. เดินทางถึงสนามบินปกกิ่ง รอเปลี่ยนเครื่อง 

**คณะออกเดินทางวันที่ 08-15 มี.ค. เดินทางถึงเวลา 18.10 น. ** 
19.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ดวยเที่ยวบินที่ CA979 

**คณะออกเดินทางวันที่ 08-15 มี.ค. ออกเดินทางเวลา 19.55 และเดินทางถึงเวลา 
23.55 น. ** 

23.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ   
 

ราคาแนะนําเพียง 
ENJOY WEST USA 

อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก 
8 DAYS 5 NIGHTS  โดยสายการบิน แอรไชนา (CA) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

วันที่ 8 – 15 มี.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 40,635.- 15,900.- 

วันที่ 5 – 12 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 40,635.- 8,900.- 

วันที่ 8 – 15 พ.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 36,635.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว

เทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง

คิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาต
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณี
มีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงือ่นไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน   คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดนิทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 กก.และมากกวา 2 ชิ้น, 
คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญ
หายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาวีซาประเทศอเมริกา (คาธรรมเนียมวีซาจํานวน 7,600 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ดอลลารสหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ
ดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับ
ทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น 
 
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอ
ทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่
ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ 
เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่น
วีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางใน
กรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพัก
ตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 
1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะ

ทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาอเมริกา  

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันยื่นประมาณ 5 วันทําการ 

การยื่นวีซา ทานจะตองมาแสดงตนที่สถานทูต 

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 

 

 หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน

เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา

ประกอบการยื่นวีซาดวย)  

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 

หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ

ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม 

และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผู

เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถาย

ไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 



 

 

 หลักฐานการทาํงาน   

 เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู

เดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ 

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

 เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุ

ตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก

เอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” 

แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (ขอเปน

ภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนา

พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น) 

 กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

 หลักฐานการเงิน 

4.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง       ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน  รบกวนลูกคาทํา

รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 15 

วันกอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน 

***ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวบัญชี ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement แทน

สําเนาสมุดเงินฝาก***  

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 



 

 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –

เลมใหม) 

4.3  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement 

ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจายให (พรอมเอกสารพิสูจนความสัมพันธ เชน สูติบัตร 

ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส) 

 กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดนิทางไปตางประเทศกบับิดา)พรอมแนบสําเนา

บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดนิทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือระบุ

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน

สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

 เอกสารสวนตัว 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 บัตรประชาชน 



 

 

 สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 20 ป) 

 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 

 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต

แจงขอเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาอเมริกา 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการยื่นวีซาอเมริกา กรุณากรอกขอมูลใหครบ และ
ตรงกับความเปนจริง         เปนขอมูลที่จะใชประกอบการสัมภาษณของทาน 

**ถาทานกรอกขอมูลไมครบถวนทุกขอ  

ทานจะไมสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซาได** 

(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 หรือเคยเปลี่ยนชื่อ 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? สัญชาติอื่นที่ไดรับ หรอืเคยไดรับ  
ถามสีัญชาติอื่น 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) ถามี 

                 ______________________________________________________________ 

 

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 / สื่อสงัคม (ที่ทานมีหรือใชอยู ใหระบุเปนชื่อบญัชี และกรุณาอยา
เปลี่ยนชื่อระหวางการยื่นวีซา) 

             Face Book / เฟซ บุค  ________________________________________________ 

             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวิตเตอร  ________________________________________________  

             อื่นๆ 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? 
_______________________________________________________________ 

*** ถามีผูอื่นออกคาใชจายให หรือบริษัทออกคาใชจายให ใหกรอกขอมูลดานลางตอไปนี้ 

ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผูออกคาใชจายให 
:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยูของผูออกคาใชจายให หรือ
บริษัทที่ออกคาใชจายให : 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

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 โปรดระบรุายละเอียดตอไปนี้ 

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? /มีใบอนุญาติขับขี่ของ
ประเทศสหรัฐฯ หรือไม?  

               มี                    ไมมี 

Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เปนใบอนุญาติขับขี่ของรฐั 
:________________________________________________ 

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 ? /ทานเคยพิมพลายนิ้วมือที่สถานทูต 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 โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 

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)? ทานมีญาติลําดับตนที่ไมใชบิดามารดา ( 
ไดแก คูหมั้น คูสมรส บุตร พี่นอง ) 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) สถานะของบุคคลนั้น ๆ ใน
สหรัฐอเมริกา ( เชน  

               เปนอเมริกาซิตเิซน 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 / ชื่อสถานศึกษาหรือที่ทํางาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ที่อยู _____________________________________________ 

       City / เมือง _____________________________________________________ 

       State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________ 

       Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอรโทรศัพทที่ทํางาน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เริ่มทํางานตั้งแตเม่ือไร (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? กอนหนานี้เคยทํางานหรือไม ? 
               Yes / ใช                No / ไมใช 

Employer / Employment information 

Employer Name/ชือ่บริษัทที่เคยทํางาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยูของบริษัทที่เคยทํางาน 

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Telephone/เบอรโทรศัพทท่ีเคยทํางาน ______________________________________________________ 

2. Job Title/ตําแหนงงาน _____________________________________________________________ 
3. Employment Date From/เริ่มทํางานตั้งแตเม่ือไร (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/ถาใช โปรดกรอกขอมูลตอไปนี้
เกี่ยวกับสถาบันการศกึษาที่ทานเคยเขาเรียน 

Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยูของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



 

 

Course of Study/หลักสูตรที่ทานศึกษาจบมา __________________________________________________ 

Date of Attendance From/วันที่เริ่มการศึกษา(ว/ด/ป) 
___________________________________________ 

Date of Attendance To/วันที่จบการศกึษา (ว/ด/ป) 
______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคย
ทองเที่ยวในประเทศ 

      อื่น ๆ ใน 5 ปที่แลวหรือไม 

                Yes /* ใช                 No / ไมใช 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถาใช โปรดระบปุระเทศที่เคย
เดินทางภายใน 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 โปรดระบุรายละเอียด
ตอไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หนวยงาน , สังกัด ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ตําแหนง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร______________________________________ 

 


