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***พกัลาสเวกสั 2 คนื*** 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท *** 

 

 

 

อเมรกิาตะวนัตก 9 วนั 6 คนื 
ซาน ฟรานซสิโก – ลาส เวกสั – แอลเอ 

      โดยสายการบนิไชนา่ เซาเทริน์ แอรไ์ลน ์
(CZ)   

    เร ิม่เพยีง   73,900.- 
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น าทา่นเดนิทางสูซ่าน ฟรานซสิโกกบัสายการบนิช ัน้น าของจนี กบั สายการบนิ ไชนา่ เซาเทริน์ แอรไ์ลน ์(CZ) 

สมัผสัความหรหูราและสะดวกสบายไปกบั AIRBUS A380  

เครือ่งบนิสองช ัน้ สบายดว้ยทีน่ ัง่กวา้งขวาง และเพยีบพรอ้มกบั In flight entertainment  

ทีจ่ะท าใหท้า่นไมรู่ส้กึเบือ่กบัการเดนิทาง จะท าใหก้ารเดนิทางของทา่น เป็นการเดนิทางทีม่แีตค่วามประทบัใจ 

 

 

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่     16-24 ม.ีค. 61 73,900.- 

  

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – กวางเจา – ซาน ฟรานซสิโก ✈ ✈ ✈ 
CROWNE PLAZA UNION 
CITY  

2 

เทีย่วซาน ฟรานซสิโก – ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ –               

ยอดเขาทวนิพคี – ลอ่งเรอือา่วซาน ฟรานซสิโก –                                           

สะพานโกลเดน้เกท –  เฟรสโน 

O O O RADISSON FRESNO  

3 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั O X O EXCALIBUR 

4 
ชมแกรนดแ์คนยอ่น – เดนิบน Skywalk  

(ยงัไมร่วมคา่เขา้ชม) 
O X X EXCALIBUR 

5 ลาส เวกสั – Ontario Mills – อนาแฮม O X O WYNDHAM ANAHEIM 

6 เทีย่วดสินยีแ์ลนดป์ารค์ (ยงัไมร่วมคา่เขา้ชม) O X X WYNDHAM ANAHEIM 

7 
อนาแฮม – Hollywood Boulevard –  

โรงถา่ยภาพยนตรย์นูเิวอรแ์ซล –  สนามบนิ 
O X O  

8 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** ✈ ✈ ✈  

9 กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – กวางเจา – ซาน ฟรานซสิโก 

12.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์

ไชน่า เซาเทริน์ แอรไ์ลน ์(CZ) ประตู 9 แถว U พบเจา้หนา้ที่ คอยอ านวย

ความสะดวก 

 

15.35 น. ออกจากประเทศไทย สูก่วางเจา โดยเทีย่วบนิที ่CZ 3082  

19.20 น. เดนิทางถงึกวางเจา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

22.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซานฟรานซสิโก โดยเทีย่วบนิที ่CZ 657  

 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***  
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19.10 น.   ถงึสนามบนิซาน ฟรานซสิโก (San Francisco International Airport) 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ น าเขา้สูท่ีพั่ก 

 

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CROWNE UNION CITY หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง เทีย่วซาน ฟรานซสิโก – ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ – ยอดเขาทวนิพคี    

                                        – ลอ่งเรอือา่วซาน ฟรานซสิโก – สะพานโกลเดน้เกท –  เฟรสโน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืงซาน ฟรานซสิโก (San Francisco)   

นครมหาเสน่หแ์ห่งมลรัฐแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ เมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นเป็น

อันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ก น าท่านสู่ยอดเขาทวนิพคี 

(Twin Peak) เพือ่ใหท้่านไดช้มทวิทัศน์  อันงดงามของเมอืง จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสูท่า่เรอืฟิชเชอร ์แมนวารฟ์ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนยก์ลาง

การทอ่งเทีย่วไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร สวนสนุก พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า และเป็นทีต่ัง้

ของ PIER 39 จุดทีม่สีงิโตทะเลมานอนตากแดดนับรอ้ยตัว ใหท้่านอสิระเลอืก

ซื้อสินคา้ ของที่ระลึก จากนั้นน าท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก          

ชมความงามของตัวเมอืง โดยเรอืจะผา่นชมเกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะที่

เ คย เ ป็นที่คุ มขั ง นักโทษอเมริก าในอดีต  จาก นั้นพาท่ านถ่ า ยรู ปและ                  

ชมสะพานแขวนโกลเดน้เกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง        

ผลงานวศิวกรรมอนัล ้าเลศิปลายยคุปฎวิัตอิตุสาหกรรมทีอ่อกแบบโดยนายโยเซฟ 

แบรม์านนส์เตร๊าซ ์ทีม่คีวามยาวถงึ 4,200 ฟตุ 

 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงเฟรสโน (Fresno) เมอืงใหญอ่นัดับ 5 ของรัฐแคลฟิอรเ์นีย เป็น

ศูนยก์ารธนาคาร มอีาคารสูงไม่เกนิ 20 ชัน้ ท าใหไ้ม่มกีารบดบังทวิทัศน์ชนบท

ของเมอืง 

ระยะทาง 302 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.5 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  RADISSON FRESNO หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง          เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW 

FACTORY OUTLET ทีใ่หญ่ทีสุ่ด ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาตรงจากโรงงาน 

พบกับรา้นขายเสือ้ผา้ดังๆ อาทเิชน่ Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray 

Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, 

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อ จนเขา้สูเ่มอืงลาสเวกสั (Las Vegas) ซึง่ตัง้อยูใ่น

มลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมอืงคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองที่

เจรญิเตบิโตขึน้มาจากกจิการการพนันเป็นแมเ่หล็กแรงดงึดดูหลักใหนั้กทอ่งเทีย่ว

หลั่งไหลเขา้มา เมอืงทีม่โีรงแรมสดุหรหูราอลังการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเต็มทีบ่นถนน Strip 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม EXCALIBUR  หรอืเทยีบเทา่   

 ในยามค า่คนืทา่นสามารถทอ่งราตรเีมอืงลาสเวกสั โดยการเดนิเลน่ทีถ่นน The Strip หรอื

เสีย่งโชคในสถานคาสโิน หรอืพบกบัการแสดงโชวห์นา้โรงแรมตา่งๆ ซึง่แตล่ะโรงแรม ก็จะ

แตกตา่งกนัออกไป อาทเิชน่ โชวภ์เูขาไฟระเบดิ โชวน์ า้พุทีส่วยงามตระการตา 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง                       อสิระเต็มวนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั    

*** กรณีท่านทีต่อ้งการเขา้ชมอุทยานแห่งชาตแิกรนดแ์คนย่อนและ

สกายวอลค์ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ เร ิม่ตน้ประมาณ 3,500.- บาท ตอ่ทา่น  

กรณุาแจง้ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง *** 

 

เทีย่ง/ค า่ อสิระอาหารกลางวันและอาหารค า่  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม EXCALIBUR หรอืเทยีบเทา่  

  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง      ลาส เวกสั – Ontario Mills – อนาแฮม 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางสู่นครลอส แอนเจลสิ  (Los Angeles) หรอืทีรู่จั้กในชือ่ แอล เอ 

(L.A.) เป็นเมอืงใหญ่ทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุอันดับ 2 ในสหรัฐอเมรกิา และเป็น

หนึ่งในศูนย์กลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการบันเทงิ โดยระหว่าง

ทางผา่นออนตารโิอ มลิล ์( Ontario Mills )ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย อาท ิ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 

ระยะทาง 361 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  

บา่ย  เดนิทางสูเ่มอืงอนาแฮม (Anaheim) เมอืงแห่งความสนุกสนานเป็นทีต่ัง้ของ

ดสีนยีแ์ลนดป์ารค์ (Disneyland Park ) 

ระยะทาง 60 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50 นาท ี

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารญีปุ่่ น  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม WYNDHAM ANAHEIM หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง                อสิระเต็มวนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระเต็มวนั 

*** กรณีทา่นทีต่อ้งการต ัว๋เขา้สวนสนุกเป็นแบบ ONE DAY 1 PARK 

TICKET มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ เร ิม่ตน้ประมาณ 4,500.- บาท 

กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง *** 

ระยะทาง 361 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 

เทีย่ง/ค า่ อสิระอาหารกลางวันและอาหารค า่  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม WYNDHAM ANAHEIM หรอืเทยีบเทา่   
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วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง       อนาแฮม – Hollywood Boulevard 

                                              – โรงถา่ยภาพยนตรย์นูเิวอรแ์ซล –  สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าทา่นเดนิเลน่บนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเทา้

อยู่สองขา้งทางของถนนHollywood Boulevard โดยมคีวามยาวประมาณ 

2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวหา้แฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารกึชือ่ของ

บุคคลที่มีชือ่เสยีง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทงิ ซึง่ถือเป็นเกียรตสิูงสุด 

ส าหรับผูไ้ดรั้บคัดเลอืกใหจ้ารกึชือ่ อาทเิชน่ 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 ชมดา้นหนา้โรงละครไชนสี เธยีเตอร ์

(Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตรท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของฮอลลวีูด้   

ทีด่า้นหนา้จะเต็มไปดว้ยรอยประทับมอืของดาราชือ่ดังต่างๆมากมาย ชมดอลบ ี

เธยีเตอร ์ (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์ จากนัน้น าท่าน       

เขา้ชมโรงถา่ยภาพยนตย์ูนเิวอรแ์ซล (Universal Studios) ในเนื้อทีก่ว่า 

1,000 ไร ่ 

ระยะทาง 53 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันภายในโรงถา่ยภาพยนตย์นูเิวอรแ์ซล  

บา่ย ใหท้่านไดอ้สิระ ชมเบือ้งหลังเทคนิคและขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์ ที่

สรา้งขึน้มาเพือ่ประกอบฉากอย่างละเอยีดที่ใชใ้นการถ่ายท าจรงิของ อาทเิช่น 

ฉากน ้าท่วมถล่มเมอืง, แผ่นดนิถล่มทรุดตัวในรถไฟใตด้นิหรอืชมโชวก์ารแสดง

พาดโผนที่ตืน้เตน้เรา้ใจ หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัย อาท ิเช่น BACK 

TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR  

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคา รอาหารไทย  

 หลังอาหารค ่าน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลอส แอนเจลสิ   

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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23.00 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย ดว้ยเทีย่วบนิที ่CZ 328 

***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง       ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***  

 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***  

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง          กวางเจา – กรงุเทพฯ 

05.40 น. ถงึสนามบนิกวางเจา แวะพักเพือ่รอการเปลีย่นเครือ่ง  

08.45 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่CZ 357  

11.50 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

 

 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 
โปรแกรม : อเมรกิาตะวนัตก 9 วนั 6 คนื  

ซาน ฟรานซสิโก – ลาส เวกสั – แอลเอ 

โดยสายการบนิ ไชนา่ เซาเทริน์ แอรไ์ลน ์(CZ) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:            16-24 ม.ีค. 61 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 73,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 73,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 16,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 73,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
73,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  24,000.- 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท*** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (จ านวน 7,600 บาท ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ดอลลา่หส์หรฐั ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ดอลลา่หส์หรฐั) 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

 

 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยืน่วซี่าไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั้นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู ่(Twin/Double) สว่นหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น จะเป็นเตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่น ัน้ หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั 

หรอื อยูค่นละช ัน้กนั  

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้

หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อก

เอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
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4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถ่ายส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้ (พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 



SFO-CZ002    หนา้ 14 จาก 19 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่อเมรกิา 
 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส าหรบัการยืน่วซีา่อเมรกิา 
กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความเป็นจรงิ         
เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการสมัภาษณข์องทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  
ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 
Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

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

นามแฝง หรอืเคยเปลีย่นชื่อ นามสกลุ) 

ช่ือเก่า:_________________________________นามสกุลเก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไมไ่ดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรอืเขตทีเ่กิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรอืจงัหวดัทีเ่กิด _______________________________ 

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? สญัชาตอิื่นที่ไดร้บั หรอืเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาตอิื่น คือประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนังสอืเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 

ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสอืเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บตัรประชาชน __________________________ 
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4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกนัสงัคม ( ในสหรฐัอมรกิา) ถา้มี 

______________________________________________________________ 

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

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากทีอ่ยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ี่ท  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ท  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยู่อีเมล ________________________________________________ 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดินทางเลม่ปจัจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง ____________________ 

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

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

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

หรอืถูกขโมยหรอืไม่ 

        Yes / *เคย                                          No / ไมเ่คย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสอืเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลที่หนังสอืเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

Travel Information 

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

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

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

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

__________________ Day(s)/วัน 
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4. Address where you will stay in U.S./ ทีอ่ยู่ในสหรฐัที่ท่านตัง้ใจจะไปพ านกั 

Street Address / ทีอ่ยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถ้ามีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปน้ี // ถ้าไม่มีข้ามไปที่ข้อ 6 

ช่ือบริษัท หรือ ช่ือและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายให้ : 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Telephone number /เบอร์โทรศัพทม์ือถือ หรือ บริษัท : ________________________________________________ 

Relationship to you /ความสมัพันธก์บัคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็นต้น  : 

____________________________________ 

 
 
Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืไม่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้  

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทา่นอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่วัน___________________Day(s)/วัน 

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

                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขับข่ีอนุญาติหมายเลข :_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาติขับข่ีของรัฐ 

:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวซี่า:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซี่า______________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

Explain / โปรดอธบิายเหตุผลที่ท  าหาย______________________________________ 
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 - Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วซี่าอเมรกิาของท่านเคยถูกยกเลกิหรอืเพกิ

ถอนหรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธบิายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถกูปฎเิสธวซี่าสหรฐั ถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้สหรฐั หรอืถูกเพกิถอนวซี่าหรอืไม่      

         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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 านกัอยู่ในสหฐัใช่หรอืไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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, spous (husband/wift), 

chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมญีาตลิ  าดบัตน้ที่ไมใ่ช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บุตร พีน่อ้ง ) 

พ านกัอยู่ในสหรฐัหรอืไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

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

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนัน้ ๆ ในสหรฐัอเมริกา ( เช่น  
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               เป็นอเมรกิาซติ ิเช่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซี่าสหรฐัช ัว่คราว หรอือื่นๆ ) 
                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

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

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’f Plade of Birth / สถานทีเ่กดิ _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

*** ถา้หย่า กรุณากรอกขอ้มลูต่อไปน้ี 

ชื่อ-นามสกุล อดตีคู่สมรส ____________________________  

เกดิทีจ่งัหวดั__________________________________ 

วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หย่าวนัทีเ่ท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตผุลอะไร _________________________________ 

 
Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรอืทีท่  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรอืจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

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

3. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 
+Previous Work / Education / Training  Information 
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Provide your employment information for the last five years, if applicable. 

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้น้ีเคยท างานหรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษัทที่เคยท างาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยท างาน 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศัพทท์ี่เคยท างาน ______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เร่ิมท างานตั้งแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี) ____________________________________ 

4. Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ปี)  ______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธบิายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

ท่านเคยเขา้เรยีนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรอืสูงกว่าหรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

 

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

โปรดกรอกข้อมูลต่อไปน้ีเกี่ยวกบัสถาบันการศึกษาที่ทา่นเคยเข้าเรียน 

Name of Institution/ช่ือสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลักสตูรที่ทา่นศึกษาจบมา __________________________________________________ 

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

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

 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อื่น ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรอืไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีที่ผ่านมา 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่(โปรดระบุ)                   No / ไมใ่ช่ 
If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอยีดต่อไปนี้  

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 


