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THE ESSENCE OF USA 

   อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลิส - ลาสเวกัส – อนาแฮม 

8 DAYS 5 NIGHTS 

เดินทาง ธันวาคม 2562 

ราคาเพยีง  49,988.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – ไต้หวนั – ลอสแอนเจลสิ – เบเวอลีฮ่ิลล์ – ซานตาโมนิกา – อนาแฮม   

วนัที่ 2. บาร์สโตว์ – OUTLET – ลาสเวกสั 
วนัที่ 3. อิสระตามอธัยาศยั หรือ เลอืกซือ้แพ็คเกจทวัร์เสริม 

วนัที่ 4. ออนตาริโอ มิลล์ – ช้อปปิง้ – อนาแฮม 

วนัที่ 5.เที่ยวยนูิเวอร์แซล 

วนัที่ 6. The Hollywood Walk of Fame – CITADEL OUTLET – ออนทาริโอ – สนามบิน 

วนัที่ 7. ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
วนัที่ 8. ไต้หวนั – กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ลอสแอนเจลิส – เบเวอล่ีฮลิล์ – ซานตาโมนิกา – อนา
แฮม   

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์  โดยมี
เจ้าหน้าที่ คอยอ านวยความสะดวก 

10.55 น. ออกจากประเทศไทย สูไ่ต้หวนั โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ด้วยเที่ยวบิน CI 834 
15.25 น. เดินทางถงึไต้หวนั เพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง 
16.50 น. ออกเดินทางสูเ่มืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ CI 006 

 ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
12.30 น.   ถึงสนามบินลอส แอนเจลิส (Los Angeles International Airport) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มี
ประชากรมากที่สดุอนัดบั 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึง่ในศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง จากนัน้น าท่าน
เดินทางไปยังเบเวอลี่ฮิลล์ (Beverly Hills) ซึ่งเป็นย่านพักสุดหรูของเหล่าคนดังดาราฮอลลีวูด เป็นย่านที่โงดังมากที่สุดใน
ลอสแอนเจลิส ซึ่งบ้านแถวนีย้ังมีราคาที่สูงมากด้วย นอกจากนีย้ัง เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์หลายๆเร่ือง อาทิเช่น Beverly 
Hillbillies จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองซานตา โมนิกา (Santa Monica) ซึง่เป็นเมืองชายทะเลอยู่ติดนครลอส แองเจลิส ที่นี่ยังเป็น
จดุนดัพบยอดฮิตส าหรับนกัท่องเที่ยว ที่พากนัมาอาบแดด และยังเป็นแลนด์มาร์กส าคัญจากภาพยนตร์และซีรีย์หนังหลายๆเร่ืองอีก
ด้วย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองอนาแฮม (Anaheim)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พัก HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2 บาร์สโตว์ – OUTLET – ลาสเวกัส  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) น าท่านเดินทางสู่ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สดุให้ท่านช้
อปปิง้สินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสือ้ผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, 

GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อ จนเข้าสูเ่มืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึง่ตัง้อยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) 

โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึน้มาจากกิจการการพนนัเป็นแม่เหลก็แรงดงึดดูหลกัให้นกัท่องเที่ยวหลัง่ไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสดุ

หรูหราอลงัการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้เต็มที่บนถนน Strip 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่ EXCALIBUR หรือเทียบเท่า 

ในยามค ่าคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือ
พบกับการแสดงโชว์หน้าโรงแรมต่างๆ ซ่ึงแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น า้พุท่ี
สวยงามตระการตา 

วันท่ี 3 อสิระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซือ้แพค็เกจทัวร์เสริม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระตามอัธยาศัยที่เมืองลาสเวกัส (ไม่มีบริการรถโค้ช)  หรือ ให้ท่านเลือกซือ้แพ็คเกจทัวร์เสริม 

- อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon National Park) + สกายวอล์ค (Skywalk) + แวะชมเข่ือนฮูเวอร์ 

(Hooverdam) รวมอาหารกลางวัน  แพ็คเกจโดยรถโค้ชขัน้ต ่า 10 ท่าน  ราคาประมาณ 4,000 บาท ต่อท่าน กรณีที่ มี

จ านวนน้อยกว่า 10 ท่าน ราคาประมาณท่านละ 4,500 บาท ต่อท่าน กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 10 วัน ช าระพร้อม

เงนิส่วนที่เหลือ หวัหน้าทวัร์อาจไม่สามารถร่วมเดินทางด้วยได้ โดยหัวหน้าทัวร์จะต้องดูแลคณะกลุ่มใหญ่ก่อน  อุทยานแห่งชาติ

แกรนด์แคนย่อนความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติที่ย่ิงใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตาม

มติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึน้โดย

อิทธิพลของแม่น า้โคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสงู ท าให้เกิดการสกึกร่อนพงัทลายของหินอนัเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพืน้โลก

เร่ิมยกตัวสูงขึน้ อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พืน้โลก ท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนว

เทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินท าให้ทางที่ล าธารไหลผ่านมีความลาดชันและน า้ไหลแรงมากขึน้ พัดเอาทรายและ

ตะกอนไปตามน า้เกิดการกดัเซาะลกึลงไปทีละน้อยๆในเปลอืกโลก วดัจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร 

) และอาจลกึว่าสองเท่าของความหนาของเปลอืกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชัน้แบบต่างๆ พืน้ดินที่เป็นหินทรายถูกน า้และลม

กดัเซาะจนเป็นร่องลกึ สลบัซับซ้อนนานนับล้านปี  เดินบนสกายวอล์ค (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูปตัวยู ได้ย่ืนออกมาจาก

หน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศ ซึง่สงูจากพืน้แม่น า้กว่า 1,200 เมตร 

- อิสระช้อปป้ิง ณ ศูนย์การค้า เอาท์เลท ภายในเมือง หรือ สามารถเลอืกเสีย่งโชคตามอธัยาศยั 

 *** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค ่าเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว*** 
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ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั EXCALIBUR หรือเทียบเท่า 
ในยามค ่าคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือ
พบกับการแสดงโชว์หน้าโรงแรมต่างๆ ซ่ึงแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น า้พุท่ี
สวยงามตระการตา 

วันท่ี 4 ออนตาริโอ มลิล์ – ช้อปป้ิง – อนาแฮม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ออนตาริโอ มิลล์ (Ontario Mills) ให้ท่านเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph 
Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, 
Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนกุสนานเป็นที่ตัง้ของดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park ) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารญ่ีปุ่ น 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 เท่ียวยูนิเวอร์แซล  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเข้าชมโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนือ้ที่กว่า 1,000 ไร่ ให้ท่านได้อิสระ ชมเบือ้งหลงั
เทคนิคและขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์ ที่สร้างขึน้มาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ในการถ่ายท าจริงของ อาทิเช่น ฉาก
น า้ท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตืน้เต้นเร้าใจ หรือสนุกสนานกับเคร่ืองเล่น
ทนัสมยั อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย ให้ท่านได้อิสระชมเบือ้งหลงัเทคนิคและขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์ ที่สร้างขึน้มาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ในการ
ถ่ายท าจริงของ อาทิเช่น ฉากน า้ท่วมถลม่เมือง, แผ่นดินถลม่ทรุดตวัในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตืน้เต้นเร้าใจ หรือ
สนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่ทนัสมยั อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
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ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 
The Hollywood Walk of Fame – CITADEL OUTLET – ออนทาริโอ – 
สนามบิน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินเลน่บนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนนHollywood Boulevard โดย

มีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่
มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสงูสดุ ส าหรับผู้ ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce 
Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu 
Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้านหน้าโรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese 

Theatre) โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สดุของฮอลลวีู้ด ที่ด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทบัมือของดาราช่ือดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี 
เธียเตอร์ (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวลัออสการ์  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ CITADEL OUTLET ให้ท่านเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, 

Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin 
Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบินออนทาริโอ 

22.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ CI 023 

วันท่ี 7 ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
 ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 

วันที่ 8 ไต้หวัน – กรุงเทพฯ    
05.20 น. เดินทางถงึสนามบินไต้หวนั รอเปลีย่นเคร่ือง 
07.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ CI 833  
09.50 น. ถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ   
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THE ESSENCE OF USA 

   อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลิส - ลาสเวกัส – อนาแฮม 

8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบนิ ไชน่า แอร์ไลน์ (CI) 
 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 09-16 ธ.ค. 62 49,988.- 49,988.- 49,988.- 34,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
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 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น   ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าวีซ่าประเทศอเมริกา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ ใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าอเมรกิา  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

การยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ 

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น
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ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลูกคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซี่า และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทกุเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนา

สมุดเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่ายให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด
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วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าอเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มูลส าหรบัการยืน่วซีา่

อเมรกิา กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบ และตรงกบัความ

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มูลทีจ่ะใชป้ระกอบการ

สมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มูลไมค่รบถว้นทุกขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนงัสือเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกลุภาษาไทย __________________________ 

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

นามสกลุก่อนแต่งงาน นามแฝง หรอืเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) 
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ชื่อเก่า:_________________________________นามสกลุ

เก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยูร่่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หยา่รา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตทีเ่กดิ ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรือจงัหวดัทีเ่กดิ _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่กดิ ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

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

หรอืเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาตอิื่น คือประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนงัสอืเดินทางของประเทศที่ได้ระบไุว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 

ถ้ามี ระบหุมายเลขของหนังสอืเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บตัรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษ ี(ในสหรฐัอเมรกิา) ถา้มี 

                 ______________________________________________________________ 
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Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู ่____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิต่อไดห้ากแตกต่างจากทีอ่ยูใ่นขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ีท่  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ท  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยูอ่เีมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สื่อสงัคม (ที่ทา่นมหีรอืใชอ้ยู ่ใหร้ะบุเป็นชื่อบญัชี และกรุณาอยา่เปลีย่นชื่อระหว่างการยืน่วซ่ีา) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 

             Instagram / อนิสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวติเตอร ์ ________________________________________________  

             อื่นๆ โปรดระบ ุ______________________________________________________ 
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Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโ์ค๊ดดา้นหลงัหนงัสือเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหน่วยงานที่ออกหนงัสือเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสือเดนิทาง ____________________ 

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

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

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

หรอืถูกขโมยหรอืไม่ 

        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบเุลขหนงัสอืเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตผุลที่หนังสอืเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

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

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

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

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

__________________ Day(s)/วนั 

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

Street Address / ทีอ่ยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 
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State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถ้ามีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมลูด้านล่างต่อไปนี  ้

ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกลุของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทที่ออกค่าใช้จ่าย

ให้ : 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอร์โทรศพัท์มือถือของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือ บริษัท : 
________________________________________________ 

Relationship to you /ความสมัพนัธ์กบัคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็นต้น  : 
____________________________________ 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรอืไม่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไม่เคย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียดต่อไปนี ้

Date arrived / วนัที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลาก่ีวนั___________________Day(s)/วนั 

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

                  มี                                ไม่มี 
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Driver’s license number/ใบขบัขี่อนญุาติหมายเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนญุาติขบัขี่ของรัฐ 
:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวซ่ีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา______________________________________________ 

 - Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพ์ลายนิว้มือที่สถานทตู U.S. แล้วหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยท าวีซ่า U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Enter year visa was lost or stolen/ถ้าเคย โปรดระบปีุที่หาย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ท าหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธิบาย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ทา่นเคยถูกปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรอืถูกเพกิถอนวซ่ีาหรอืไม่      
         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของทา่นพ านกัอยูใ่นสหรฐัใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 

know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกลุมารดาและวนัเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :         

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)? ทา่นมญีาตลิ  าดบัตน้ที่

ไม่ใช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บตุร พี่นอ้ง ) พ านกัอยูใ่นสหรฐัหรอืไม่ 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 
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  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอียด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัทา่น ____________________________ 

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

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

               เป็นอเมรกิาซติิเซ่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซ่ีาสหรฐัช ัว่คราว หรอือื่นๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอียด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกลุคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

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

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานทีเ่กดิ _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยูคู่่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถา้หย่า กรุณากรอกขอ้มูลต่อไปน้ี 

ชื่อ-นามสกลุ อดตีคู่สมรส ____________________________  
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เกดิทีจ่งัหวดั__________________________________ 

วนั เดอืน ปี เกดิ อดตีคู่สมรส _________________________________ 

วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หยา่วนัทีเ่ทา่ไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือทีท่  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู ่_____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรอืจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอร์โทรศพัท์ที่ท างาน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เร่ิมท างานตัง้แต่เมื่อไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________ 

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

 

3. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป 
 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 
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Previous Work / Education / Training  Information 

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

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

Employer / Employment information 

Employer Name/ชื่อบริษัทที่เคยท างาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยท างาน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศพัท์ที่เคยท างาน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เร่ิมท างานตัง้แต่เมื่อไร (วนั/เดือน/ปี) 

____________________________________ 

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

5. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

 

ท่านเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

 

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

elementary schools/ถ้าใช่ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนีเ้ก่ียวกับสถาบนัการศึกษาที่ท่านเคยเข้าเรียน 

Name of Institution/ชื่อสถานศกึษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรที่ท่านศกึษาจบมา 
__________________________________________________ 

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

___________________________________________ 

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

______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อื่น ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรือไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบปุระเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีที่ผ่าน

มา 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

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

            Yes / ใช่(โปรดระบ)ุ                   No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบรุายละเอียดต่อไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หนว่ยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหนง่______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 
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