
 

 

รหสัทวัร  B2B2000615  
ทัวรอเมริกา ซานฟรานซสิโก อทุยานโยเซมติี ลาสเวกัส ลอสแอนเจลิส  
10 วัน 6 คืน (MU) 
ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพคี – ทาเรอืฟชเชอรแมนวารฟ – ลองเรอือาวซานฟ
รานซิสโก - สะพานโกลเดนเกต – Union Square - อทุยานแหงชาติ โยเซมติี – 
นํ้าตกโยเซมิต ี- เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส 
ชมแกรนดแคนยอน – เดินบน Skywalk - Ontario Mills 
ลอสแอนเจลิส - Hollywood Boulevard – โรงถายภาพยนตรยูนิเวอรแซล 

 

 



 

 

  
 

  

 

 

 

  

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการ

บินไชนาอีสเทิรน (MU) ประต ู10 เคาเตอร U พบเจาหนาที่ คอยอาํนวยความสะดวก 

วันที่ 2 
เซี่ยงไฮ – ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – ทาเรือฟชเชอรแมนวารฟ – ลองเรือ
อาวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเดนเกต – Union Square 

02.30 น. ออกจากประเทศไทย สูเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน ไชนาอีสเทิรน เที่ยวบินที่ MU 548 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินผูตง เมอืงเซี่ยงไฮ ประเทศจีน เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง 

13.00 น. ออกเดินทางสูเมืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ MU 589  ***เครื่องบิน
บินผานเสนเวลาสากล*** 

09.30 น. ถึงสนามบินซานฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลา

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 14 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตวัเมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) นครมหาเสนห

แหงมลรัฐแคลิฟอรเนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแนนเปนอันดับสองของประเทศ 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ  

วนัที� �. เซี�ยงไฮ ้– ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ – ลอ่งเรอือ่าวซานฟรานซิสโก – สะพานโกลเดน้เกต-  Union 

Square 

วนัที� �. อทุยานแห่งชาติโยเซมิตี – น ํ�าตกโยเซมิตี - เฟรสโน    

วนัที� �. เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั 

วนัที� �. ชมแกรนดแ์คนยอน – เดินบน Skywalk (รวมค่าเขา้ชม) 

วนัที� �. ลาสเวกัส – Ontario Mills – ลอสแอนเจลสิ   

วนัที� �. ลอสแอนเจลิส  -  Hollywood Boulevard –  โรงถ่ายภาพยนตรย์นูิเวอรแ์ซล 

วนัที� �. สนามบิน – เซี�ยงไฮ ้***เครื�องบินผ่านเวลาสากล*** 

วนัที� �. เซี�ยงไฮ ้– กรุงเทพฯ 

วนัที� ��.กรุงเทพฯ 



 

 

รองจากมหานครนิวยอรก นําทานสูยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อใหทานไดชม

ทิวทัศน อันงดงามของเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสูทาเรือฟชเชอร แมนวารฟ 

(Fisherman’s Wharf) เปนศูนยกลางการทองเที่ยวไปดวยรานคา รานอาหาร สวน

สนุก พิพิธภัณฑสัตวนํ้า และเปนที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับ

รอยตัว ใหทานอิสระเลือกซื้อสินคา ของที่ระลึก จากนั้นนําทานลองเรือชมอาวซานฟราน

ซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผานชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่

เคยเปนที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต จากนั้นนําทานถายรูปและชมสะพานแขวน

โกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) อันโดงดัง ผลงานวิศวกรรมอันลํ้าเลิศปลาย

ยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบรมานนสเตราซ ที่มีความยาวถึง 

4,200 ฟุต   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน  

 

 

  

 

จากนั้นนาํทานเดินทางสู Union Square แหลงชอปปم�งของคนคลั่งชอปโดยแท 

หลากหลายดวยรานคามากมาย เชน รานขายยีนสยี่หอลีวายส มีซูเปอรมารเกต็ Virgin 

Megastore, Gump, สินคาแบรนดเนม เชน Bulgari, Cartier, Thomas Pink, 

Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey 



 

 

Johnson และ Wilkes Bashford เปนตน อิสระทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ที่พกั เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN DUBLIN หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 อุทยานแหงชาติ โยเซมิต ี – นํ้าตกโยเซมิตี -  เฟรสโน      

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park)  อุทยาน

แหงชาติที่มีขนาดใหญและธรรมชาติอันสวยงามตั้งอยูในรัฐแคลิฟอเนีย มีพื้นที่ 1,189 
ตารางไมล หรือ 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่จรดทะเลทรายเนวาดา อุทยาน
แหงชาติโยเซมิตีเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญแหงหนึ่งของสหรัฐอเมริกามีนักทองเที่ยว
เฉลี่ย 3 ลานคนตอป และไดเปนมรดกโลกเมื่อป ค.ศ. 1984 โยเซมิตีเปนที่รูจักในชื่อของ
หนาผาหินแกรนิต ยอดเขาโดมครึ่งซีก (Half dome) นํ้าตกขนาดใหญหลายนํ้าตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานชมนํ้าตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่งเปนนํ้าตกที่สวยเห็นโดดเดนแตไกล 

เปนนํ้าตกที่สูงที่สุดแหงหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นนําทานชมเอล แคปปตอล 

(El Capitan) ซึ่งเปนอีกสัญลักษณหนึ่งของอุทยานน้ี เปนภูเขาหินขนาดใหญ ตั้งฉากขึ้น



 

 

ไปถึง 900 เมตร) จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญอันดับ 5 

ของรัฐแคลิฟอรเนีย เปนศูนยการธนาคาร มีอาคารสูงไมเกิน 20 ชั้น ทําใหไมมีการบดบัง

ทิวทัศนชนบทของเมือง 

*** กรณีที่ไมสามารถเดินทางไปยังอุทยานแหงชาติโยเซมิตีได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยังเมือง มอนเทอรเรย (Monterey) แทน ***  
จากนั้นนําทานเดินทางไปยังเมืองเฟรสโน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั WYNDHAM VISALIA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูลาสเวกัส โดยระหวางทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY 

OUTLET ที่ใหญที่สุด ใหทานชอปปم�งสินคาราคาตรงจากโรงงาน พบกับรานขายเสื้อผา
ดั งๆ  อาทิ เชน  Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, 
GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana 
Republic, Calvin Klein, Samsonite 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย 

 
จากนั้นนําทานเดินทางตอ จนเขาสูเมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยูในมลรัฐ
เนวาดา มีฉายาวา "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเปนเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจาก
กิจการการพนันเปนแมเหล็กแรงดึงดูดหลักใหนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามา เมืองที่มี
โรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระใหทานไดชอปปم�งเต็มที่บน
ถนน Strip 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก EXCALIBUR หรือเทียบเทา 

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

วันที่ 5 ชมแกรนดแคนยอน – เดินบน Skywalk – ลาสเวกัส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน (Grand Canyon) ความมหัศจรรยทาง

ธรรมชาติที่ยิ่งใหญแหงหนึ่งของโลก ปจจุบัน ถูกจัดใหเปนหนึ่งในอนุรักษสถานของโลก
ตามมติของสหประชาชาติ แกรนดแคนยอนถูกคนพบเมื่อป ค.ศ.1776 ปเดียวกับที่
อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแมนํ้าโคโลราโดที่ไหลผานที่
ราบสูง ทําใหเกิดการสึกกรอนพังทลายของหินอันเปนเวลา 225 ลานปมาแลว ตอมาพื้น
โลกเริ่มยกตัวสูงขึน้ อันเนื่องมาจากแรงดนัและความรอนอันมหาศาลภายใตพื้นโลก ทําให
เกิดการเปล่ียนรูปและกลายเปนแนวเทือกเขากวางใหญ การยกตัวของแผนดินทําใหทางที่
ลําธารไหลผานมีความลาดชันและนํ้าไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามนํ้า
เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละนอยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปกนหุบเหวกวา 1 ไมล ( 
ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกวาสองเทาของความหนาของเปลือกโลก กอใหเกิด
หินแกรนิตและหินชั้นแบบตางๆ พื้นดินที่เปนหินทรายถูกนํ้าและลมกัดเซาะจนเปนรองลึก 
สลับซับซอนนานนับลานป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย นําทานเดินบนสกายวอลค (Skywalk) ซึ่งเปนกระจกแกวรูปตัวยู ไดยื่นออกมาจากหนา
ผา เหมือนทานไดเดินอยูบนอากาศ ซึ่งสูงจากพื้นแมนํ้ากวา 1,200 เมตร จากนั้นนําทาน
เดินทางกลับสูลาส เวกัส *** กรณีทานที่ตองการนั่ง เฮลิคอปเตอร เพื่อชมแกรนด 
แคนยอน กรุณาแจงกับทางหัวหนาทัวร โดยมีคาใชจายเพิ่มประมาณ USD 220 ตอ
ทาน ***  
หมายเหตุ : สวนทานที่ตองการอิสระเต็มวัน ไมไปชมอุทยานแหงชาติ แกรนดแคน
ยอนและสกายวอลค ลดทานละ 2,800 บาท กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 15 วัน
กอนการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พัก EXCALIBUR  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 ลาสเวกัส – Ontario Mills – ลอสแอนเจลิส   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูนครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รูจักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เปน

เมืองใหญที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเปนหนึ่งในศูนยกลาง
ทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหวางทางผานออนตาริโอ 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 ได เวลาอันสมควร ออกเดินทางตอสูสูนครลอส แอนเจลิส  (Los 

Angeles) 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พกั เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN LA MIRADA หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 ลอสแอนเจลิส  -  Hollywood Boulevard – โรงถายภาพยนตรยูนิเวอรแซล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดินเลนบนถนน The Hollywood Walk of Fame เปนทางเทาอยูสอง

ขางทางของถนน Hollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่
ตบแตงเปนรปูดาวหาแฉก กวา 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดย
สวนใหญมาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเปนเกียรติสูงสุด สําหรับผูไดรับคัดเลือกใหจารึกชื่อ 
อ าทิ เช น  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) โรงภาพยนตรที่เกาแกที่สุดของฮอลลีวูด ที่ดานหนาจะเต็มไปดวยรอยประทับ
มือของดาราชื่อดังตางๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร (DolbyTheatre) สถานที่มอบ
รางวัลออสการ จากนั้นนําทานเขาชมโรงถายภาพยนตรยูนิเวอรแซล (Universal 
Studios) ในเนื้อที่กวา 1,000 ไร 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถายภาพยนตรยูนิเวอรแซล 
บาย ใหทานไดอิสระ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถายทําภาพยนตร ที่สรางขึ้นมา

เพื่อประกอบฉากอยางละเอียดที่ใชในการถายทําจริงของ อาทิเชน ฉากนํ้าทวมถลมเมือง, 
แผนดินถลมทรุดตัวในรถไฟใตดินหรือชมโชวการแสดงพาดโผนที่ตื้นเตนเราใจ หรือ
สนุกสนานกับเครื่องเลนทันสมัย อาทิ เชน BACK TO THE FUTURE, JURASSIC 
PARK, TERMINATOR 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN LA MIRADA หรือเทียบเทา 

วันที่ 8 
สนามบิน – เซี่ยงไฮ 
 ***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล*** 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 
นําทานเดินทางสูสนามบินลอส แอนเจลิส 



 

 

12.30 น. 
 

 

ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย ดวยเที่ยวบินที่ MU 586 
***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล*** 

วันที่ 9 เซี่ยงไฮ – กรุงเทพฯ   
17.10 น. ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ แวะพักเพื่อรอการเปล่ียนเครื่อง 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสูกรุงเทพฯ ดวยเที่ยวบินที่ MU 547 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ   
01.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ   

 

ราคาแนะนําเพียง 
WEST USA ซานฟรานซสิโก – อุทยานโยเซมติี – ลาสเวกัส –  ลอสแอนเจลิส  

10 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบนิไชนาอีสเทิรน แอรไลน (MU) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ทานละ 

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

วนัที่ 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.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 



 

 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

อัตราคาบริการนีร้วม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม

ไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ

สามารถสอบถามขอมูล 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, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบนิกําหนดเกิน
กวา 23 กก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจาก
โรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาวีซาประเทศอเมริกา (คาธรรมเนียมวีซาจํานวน 7,600 บาท ชําระ

พรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ดอลลารสหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษิัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

 

 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทาน
ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัด
จําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง 
และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถ



 

 

เปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 

10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 

20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ท างบ ริษั ท ฯขอสงวน สิท ธิ์  เก็ บ

คาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง

และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะ
ตอไปแต ทั้ งนี้ ท านจะต องเสียค าใชจ ายที่ ไม สามารถเรียกคื นได คื อ 
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคา
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 



 

 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดีย่ว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทดัรตัและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาอเมริกา  ใชเวลาทําการอนมุัติวีซานบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วันทําการ 

การยืน่วีซา ทานจะตองมาแสดงตนที่สถานทูต 

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทตูแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดินทาง ตองมหีนาเหลอืสําหรบัประทบัวซีาอยางนอย 2 หนา อายุ

การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดอืน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารดุ (หนังสอืเดินทางเลมเกา กรุณา

นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู

ตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง

สถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่



 

 

ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รปูถายสหีนาตรงขนาด 2 นิ้ว หรอื 5 x 5 ซม.จาํนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถาย

ไมเกิน 6 เดอืนหามสวมแวนตาหรอืเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการทํางาน   

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบียนการคา(พค.

0403) 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบรษิัทฯ ระบุตาํแหนง, เงินเดอืน, วัน

เริ่มทํางาน (ขอเปนภาษาองักฤษมีอายุไมเกิน 1 เดอืนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ่-

สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายไุมเกิน 1 เดือน

นับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ

สถานทูตที่ยื่น) 

- กิจการไมจดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการทาํงาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

4. หลักฐานการเงิน 

4.1  กรณีผูเดนิทาง ออกคาใชจายเอง ใช สาํเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง       

ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน  รบกวนลูกคาทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบัญชี

ไมเกิน 15 วันกอนวนัยืน่วีซา และบัญชตีองมีครบทกุเดือน 

***ในกรณีทีม่ีการเคลื่อนไหวบญัชี ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement แทนสําเนาสมดุเงินฝาก***  

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีฝากประจํา บญัชีกระแสรายวนั 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณเีปลีย่นบัญชเีปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทัง้เลมเกา –เลมใหม) 

4.3  กรณีผูเดนิทางไมไดออกคาใชจายเอง  ถายสําเนาสมดุบญัช ี หรือ Statement ยอนหลงั 6 เดอืนของบุคคลที่ออก

คาใชจายให (พรอมเอกสารพิสูจนความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกับบิดา จะตองมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคดัหนังสอืยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตองมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตบิดามาดวย 



 

 

-  หากเดก็ไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบั

ใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอาํเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอาํนาจปกครอง

บุตรแตเพียงผูเดียว 

6. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายตุํ่ากวา 20 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง 

เอกสารยืน่วีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเตมิไดทกุเวลา หากทางสถานทตูแจงขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาอเมริกา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการยื่นวีซาอเมริกา กรุณากรอกขอมูลใหครบ และตรงกับ
ความเปนจริง         เปนขอมูลที่จะใชประกอบการสัมภาษณของทาน 

**ถาทานกรอกขอมูลไมครบถวนทุกขอ  

ทานจะไมสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซาได** 

(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

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

alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถามี (เชน นามสกุลกอนแตงงาน นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนช่ือ 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 / เมืองหรือเขตท่ีเกิด ________________________________________ 
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 หรือเคยไดรับ  
ถามีสัญชาติอื่น คือประเทศ : ________________________ 

ไดถือหนังสือเดนิทางของประเทศท่ีไดระบุไวหรือไม          ใช              ไม 

ถามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 

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

______________________________________________________________ 

       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 ใหระบุเปนชื่อบัญช ีและกรุณาอยาเปลี่ยนช่ือ
ระหวางการยื่นวีซา) 

             Face Book / เฟซ บุค  ________________________________________________ 

             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวิตเตอร  ________________________________________________  

             อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________ 

  

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโคดดานหลังหนังสือเดินทาง                         

            ___________________________________________ 



 

 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหนวยงานท่ีออกหนังสือ
เดินทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานท่ีออกหนังสือเดินทาง ____________________ 

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

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

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ทานเคยทําหนังสือเดินทางสูญ
หาย 

หรือถูกขโมยหรือไม 

        Yes / *เคย                                          No / ไมเคย 

* ถาเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

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

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวันเดินทางถึงสหรัฐอเมรกิา 
(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 ใหกรอกขอมูลดานลางตอไปนี ้

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 โปรดระบุรายละเอียดตอไปนี้ 

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                                ไมม ี

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 โปรดระบุรายละเอียด 

Date last visa was issued/ วันที่ออกวซีา:________________________________  

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. หายหรือถูก
ขโมยหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

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

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลทีท่ําหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Explain / ถาเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาสหรัฐ ถูกปฏเิสธไมใหเดินทางเขาสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวซีาหรือไม      
         Yes / เคย                                          No / ไมเคย 

ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

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/สถานภาพของบิดาที่อยูที่ประเทศสหรัฐฯ  

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/สถานภาพของมารดาที่อยูที่ประเทศสหรัฐฯ :         

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 / นามสกลุ _____________________________________________ 



 

 

       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 ในสหรัฐอเมริกา ( 
เชน  

               เปนอเมริกาซิติเซน ไดรับใบเขียว ไดรับวีซาสหรัฐชั่วคราว หรืออื่นๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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 / นามสกลุคูสมรส ________________________________ 
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 กรณุากรอกขอมูลตอไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล อดีตคูสมรส ____________________________  

เกิดท่ีจังหวัด__________________________________ 



 

 

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 / ชื่อสถานศกึษาหรือที่ทํางาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ที่อยู _____________________________________________ 

       City / เมือง _____________________________________________________ 

       State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________ 

       Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอรโทรศัพทที่ทํางาน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เริ่มทํางานต้ังแตเมื่อไร (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/ชื่อบริษัทที่เคยทํางาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยูของบริษัทที่เคยทํางาน 

__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Telephone/เบอรโทรศัพทที่เคยทํางาน ______________________________________________________ 

2. Job Title/ตําแหนงงาน _____________________________________________________________ 
3. Employment Date From/เริ่มทํางานต้ังแตเมื่อไร (วนั/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 ?  
 

ทานเคยเขาเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกวาหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

 

If yes, provide the following information on all educational institutions you 
have attended, not including elementary schools/ถาใช โปรดกรอกขอมูลตอไปนี้
เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ทานเคยเขาเรียน 

Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยูของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



 

 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลักสูตรท่ีทานศึกษาจบมา __________________________________________________ 

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

Date of Attendance To/วนัที่จบการศึกษา (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 ปท่ีแลวหรือไม 

            Yes /* ใช                                          No / ไมใช 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถาใช โปรดระบุประเทศที่เคย
เดินทางภายใน 5 ปที่ผานมา 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทําหนาท่ีในทางทหารหรือไม 

            Yes / ใช(โปรดระบุ)                   No / ไมใช 

If yes please provide the following information / ถาใช โปรดระบุรายละเอียดตอไปนี้ 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หนวยงาน , สังกัด ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ตําแหนง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 

 


