
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซานฟรานซิสโก | อทุยานแห่งชาติโยเซมิตี | แกรนดแ์คนยอน | Skywalk | ลาสเวกสั| ยนิูเวอรแ์ซล 

 
 

 

 

 

 

 

 

WEST USA ซานฟรานซิสโก – อุทยานโยเซมิต ี– 

ลาสเวกัส –  ลอสแอนเจลิส 10 DAYS 6 NIGHTS 
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง  69,900.- 



 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินไชน่าอีสเทิรน์ (MU) ประตู 10 เค้า

เตอร ์U พบเจา้หนา้ที่ คอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 
เซี่ยงไฮ้ – ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ – 
ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต – Union Square 

02.30 น. ออกจากประเทศไทย สู่เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิรน์ เที่ยวบินที่ MU 548 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ ้ประเทศจีน เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 

13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที ่MU 589  ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 

09.30 น. ถึงสนามบินซานฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธี

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) นครมหาเสน่หแ์ห่งมลรฐั

แคลิฟอรเ์นียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอนัดบัสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอรก์ น าท่านสู่ยอดเขาทวินพีค 

(Twin Peak) เพ่ือใหท้่านไดช้มทิวทัศน ์อันงดงามของเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s 

Wharf) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยรา้นค้า รา้นอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า และเป็นที่ตั้งของ  PIER 39 จุดที่มี

สิงโตทะเลมานอนตากแดดนับรอ้ยตวั ใหท้่านอิสระเลือกซือ้สินคา้ ของที่ระลึก จากนัน้น าท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชม

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ  

วนัที่ 2. เซี่ยงไฮ ้– ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ – ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก – สะพานโกลเดน้เกต-  Union 
Square 
วนัที่ 3. อทุยานแห่งชาติโยเซมิตี – น า้ตกโยเซมิตี - เฟรสโน    

วนัที่ 4. เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส 

วนัที่ 5. ชมแกรนดแ์คนยอน – เดินบน Skywalk (รวมค่าเขา้ชม) 

วนัที่ 6. ลาสเวกสั – Ontario Mills – ลอสแอนเจลิส   

วนัที่ 7. ลอสแอนเจลิส  -  Hollywood Boulevard –  โรงถ่ายภาพยนตรย์นูิเวอรแ์ซล 
วนัที่ 8. สนามบิน – เซี่ยงไฮ ้***เคร่ืองบินผ่านเวลาสากล*** 
วนัที่ 9. เซี่ยงไฮ ้– กรุงเทพฯ 

วนัที่ 10.กรุงเทพฯ 
วนัที่ 11. กรุงเทพฯ 
 
 

 

 

 



 
ความงามของตวัเมือง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขงันักโทษอเมริกาในอดีต จากนั้นน าท่าน

ถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกต (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล ้าเลิศปลายยุคปฎิวั ติ

อตุสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบรม์านนส์เตร๊าซ ์ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน  

 

 

  

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ Union Square แหล่งชอ้ปป้ิงของคนคลั่งชอ้ปโดยแท ้หลากหลายดว้ยรา้นคา้มากมาย เช่น รา้นขายยีนส์

ยี่หอ้ลีวายส ์มีซูเปอรม์ารเ์ก็ต Virgin Megastore, Gump, สินคา้แบรนดเ์นม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, 

Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เป็นตน้ อิสระท่านเลือกซือ้สินคา้ตาม

อธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN DUBLIN หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี  – น ้าตกโยเซมิตี -  เฟรสโน      
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park)  อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่และธรรมชาติอันสวยงาม

ตัง้อยู่ในรฐัแคลิฟอเนีย มีพืน้ที่ 1,189 ตารางไมล ์หรือ 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพืน้ที่จรดทะเลทรายเนวาดา อทุยานแห่งชาติโยเซ

มิตีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งของสหรฐัอเมริกามีนกัท่องเที่ยวเฉล่ีย 3 ลา้นคนต่อปี และไดเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1984 

โยเซมิตีเป็นที่รูจ้กัในชื่อของหนา้ผาหินแกรนิต ยอดเขาโดมครึ่งซีก (Half dome) น า้ตกขนาดใหญ่หลายน า้ตก 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลางวัน 

 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น าท่านชมน ้าตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่งเป็นน ้าตกที่สวยเห็นโดดเด่นแต่ไกล เป็นน ้าตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

สหรฐัอเมริกา จากนัน้น าท่านชมเอล แคปปิตอล (El Capitan) ซึ่งเป็นอีกสัญลกัษณ์หนึ่งของอทุยานนี ้เป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ ตั้ง

ฉากขึน้ไปถึง 900 เมตร) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรฐัแคลิฟอรเ์นีย เป็นศูนยก์าร

ธนาคาร มีอาคารสงูไม่เกิน 20 ชัน้ ท าใหไ้ม่มีการบดบงัทิวทศันช์นบทของเมือง 

*** กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไปยังเมือง 
มอนเทอรเ์รย ์(Monterey) แทน ***  
จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมืองเฟรสโน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั WYNDHAM VISALIA หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่4 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุด ใหท้่านช้อปป้ิงสินค้า

ราคาตรงจากโรงงาน  พบกับร้านขายเสื ้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, 

Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ จนเขา้สู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรฐัเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) 

โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึน้มาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักใหน้ักท่องเที่ยวหลั่งไหลเขา้มา เมืองที่มีโรงแรมสุด



 
หรูหราอลงัการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเต็มที่บนถนน Strip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค ่า 

 
อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั EXCALIBUR หรือเทียบเท่า 
ในยามค ่าคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือเส่ียงโชคในสถานคาสิโน หรือ
พบกับการแสดงโชวห์น้าโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชวภ์ูเขาไฟระเบิด โชวน์ ้าพุที่
สวยงามตระการตา 

วันที ่5 ชมแกรนดแ์คนยอน – เดินบน Skywalk – ลาสเวกัส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมอุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน (Grand Canyon) ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน 
ถกูจัดใหเ้ป็นหนึ่งในอนรุกัษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนดแ์คนยอนถกูคน้พบเม่ือปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกบัที่อเมริกา
ประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดขึน้โดยอิทธิพลของแม่น า้โคโลราโดท่ีไหลผ่านที่ราบสงู ท าใหเ้กิดการสึกกรอ่นพงัทลายของหินอนัเป็น
เวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพืน้โลกเร่ิมยกตวัสงูขึน้ อันเนื่องมาจากแรงดนัและความรอ้นอนัมหาศาลภายใตพื้น้โลก ท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวา้งใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินท าใหท้างที่ล าธารไหลผ่านมีความลาดชันและน า้ไหลแรงมาก
ขึน้ พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล ์( 
ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อใหเ้กิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พืน้ดินที่เป็น
หินทรายถกูน า้และลมกดัเซาะจนเป็นรอ่งลึก สลบัซบัซอ้นนานนบัลา้นปี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินบนสกายวอลค์ (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูปตัวยู ไดย้ื่นออกมาจากหนา้ผา เหมือนท่านไดเ้ดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสูง

จากพืน้แม่น า้กว่า 1,200 เมตร จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ลาส เวกัส *** กรณีท่านที่ต้องการนั่ง เฮลิคอปเตอร์ เพ่ือชมแก

รนด ์แคนยอน กรุณาแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร ์โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมประมาณ USD 220 ต่อท่าน ***  

หมายเหตุ : ส่วนท่านที่ต้องการอิสระเต็มวัน ไม่ไปชมอุทยานแห่งชาติ แกรนดแ์คนยอนและสกายวอลค์ ลดท่านล่ะ 2,800 

บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั EXCALIBUR  หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 ลาสเวกัส – Ontario Mills – ลอสแอนเจลิส   
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รู้จักในช่ือ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สดุอนัดบั 2 ใน
สหรฐัอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหว่างทางผ่านออนตาริโอ มิลล์ ( 
Ontario Mills ) ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 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 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร ออกเดินทางต่อสู่สู่นครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN LA MIRADA หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 ลอสแอนเจลิส  -  Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตรยู์นิเวอรแ์ซล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเทา้อยู่สองขา้งทางของถนน Hollywood Boulevard โดยมี
ความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวหา้แฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มา
จากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด ส าหรบัผูไ้ด้รบัคัดเลือกใหจ้ารึกชื่อ 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) โรง
ภาพยนตรท์ี่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวูด้ ที่ดา้นหนา้จะเต็มไปดว้ยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร ์
(DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวลัออสการ ์จากนั้นน าท่านเขา้ชมโรงถ่ายภาพยนตรย์ูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนือ้ที่
กว่า 1,000 ไร ่

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัภายในโรงถ่ายภาพยนตรย์นูิเวอรแ์ซล 
บ่าย ใหท้่านไดอ้ิสระ ชมเบือ้งหลังเทคนิคและขัน้ตอนของการถ่ายท าภาพยนตร ์ที่สรา้งขึน้มาเพ่ือประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใชใ้นการ



 
ถ่ายท าจริงของ อาทิเช่น ฉากน า้ท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใตด้ินหรือชมโชวก์ารแสดงพาดโผนที่ตืน้เตน้เรา้ใจ หรือ
สนกุสนานกบัเครื่องเล่นทนัสมยั อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN LA MIRADA หรือเทียบเท่า 

วันที ่8 
สนามบิน – เซี่ยงไฮ้ 
 ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
น าท่านเดินทางสู่สนามบินลอส แอนเจลิส 

12.30 น. 
 

 

ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ดว้ยเที่ยวบินที่ MU 586 
***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 

วันที ่9 เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ   
17.10 น. ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ ้แวะพกัเพ่ือรอการเปล่ียนเครื่อง 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเที่ยวบินที่ MU 547 

วันที ่10 กรุงเทพฯ   
01.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ   

 

ราคาแนะน าเพียง 

WEST USA ซานฟรานซิสโก – อุทยานโยเซมิตี – ลาสเวกัส –  ลอสแอนเจลิส  

10 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบินไชน่าอีสเทริน์ แอรไ์ลน ์(MU) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

วันที่ 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 ม.ิ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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บรกิาร 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรมี์ความจ า เป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
 



 

อัตราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น   ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 2 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าวีซ่าประเทศอเมริกา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงินมัดจ า) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส์ว่นท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์ว่นท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่ มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  



 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุัติวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทูต 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  



 
***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

(พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

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

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่ (ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น 

สัญญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซ่ีา และบญัชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนา

สมุดเงนิฝาก***  

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่



 
ใหม่) 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถ่ายส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ่้ายให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสัมพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกนักับเดก็ จากอ าเภอตน้

สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่อเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 



 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส าหรบัการยืน่วซีา่

อเมรกิา กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความ

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มูลทีจ่ะใชป้ระกอบการ

สมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสอืเดินทาง ________________________________ 

2. Given names / ช่ือตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดินทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ช่ือนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

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

นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลีย่นช่ือ นามสกุล) 

ชื่อเก่า:_________________________________นามสกุล

เก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตที่เกิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรือจงัหวดัที่เกิด _______________________________ 



 

10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาติ _______________________________________________ 

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

หรือเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาติอื่น คือประเทศ : ________________________ 

ไดถ้ือหนงัสือเดินทางของประเทศที่ไดร้ะบุไวห้รือไม่          ใช่              ไม่ 

ถา้มี ระบุหมายเลขของหนงัสือเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บตัรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี (ในสหรฐัอเมริกา) ถา้มี 

                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ที่อยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยู่ที่สามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากที่อยู่ในขอ้ 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 / ที่อยู่อีเมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สื่อสงัคม (ที่ท่านมหีรือใชอ้ยู่ ใหร้ะบุเป็นช่ือบญัชี และกรุณาอย่าเปลีย่นช่ือระหว่างการยื่นวซ่ีา) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 

             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวติเตอร ์ ________________________________________________  

             อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________ 

  

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดินทางเล่มปจัจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโ์ค๊ดดา้นหลงัหนงัสอืเดินทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานที่ออกหนงัสอืเดินทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนงัสอืเดินทาง ____________________ 

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

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

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

หรือถูกขโมยหรือไม่ 

        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถา้เคยหาย โปรดระบุเลขหนงัสือเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตผุลที่หนงัสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 



 
 

Travel Information 

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

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

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

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

__________________ Day(s)/วนั 

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

Street Address / ที่อยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถา้มีผูอ้ื่นออกค่าใชจ้่ายให ้หรือบริษัทออกค่าใชจ้่ายให ้ใหก้รอกขอ้มลูดา้นล่างต่อไปนี้ 

ชื่อบริษัท หรือ ชือ่และนามสกุลของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้หรือบริษัทที่ออกค่าใชจ้่าย

ให ้: 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้หรือ บริษัท : 
________________________________________________ 

Relationship to you /ความสมัพนัธก์บัคณุ เช่น พ่อ แม่ นายจา้ง เป็นตน้  : 
____________________________________ 

 



 
Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรือไม่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไม่เคย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี ้

Date arrived / วนัที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศสหรฐัฯ เป็นเวลากี่วนั___________________Day(s)/วนั 

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

                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขบัข่ีอนญุาติหมายเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนญุาติขบัข่ีของรฐั 
:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 

** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 

Date last visa was issued/ วนัที่ออกวซ่ีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา______________________________________________ 

- Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพล์ายนิว้มือที่สถานทตู U.S. แลว้หรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช ่

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช ่

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

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ท  าหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช ่



 
Explain / ถา้เคย โปรดอธิบาย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้สหรฐั หรือถูกเพกิถอนวซ่ีาหรือไม่      
         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

Given Names / ช่ือบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไม่ใช ่

Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยู่ที่ประเทศสหรฐัฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 

know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ช่ือนามสกุลมารดาและวนัเดือนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ช่ือมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 

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



 
            Yes / ใช ่                                         No / ไม่ใช ่

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรฐัฯ :         

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)? ท่านมญีาติล าดบัตน้ที่

ไม่ใช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ) พ านกัอยู่ในสหรฐัหรือไม่ 
            Yes / ใช ่                                         No / ไม่ใช ่

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ช่ือ _____________________________________________ 

       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  

               เป็นอเมริกาซติิเซ่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซ่ีาสหรฐัชัว่คราว หรืออื่นๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไม่ใช ่

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ช่ือคู่สมรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดือน ปี เกิด คู่สมรส __________________________ 



 
4. Spouse’s Nationality / สญัชาติ _____________________________________ 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ที่อยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถา้หย่า กรุณากรอกขอ้มูลต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล อดีตคู่สมรส ____________________________  

เกิดที่จงัหวดั__________________________________ 

วนั เดือน ปี เกิด อดีตคู่สมรส _________________________________ 

วนัที่จดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หยา่วนัที่เท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ช่ือสถานศึกษาหรือที่ท างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ที่อยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรือจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน _____________________________________________ 

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



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

 

3. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป 
 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

Previous Work / Education / Training  Information 

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

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้น้ีเคยท างานหรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช ่

Employer / Employment information 

Employer Name/ชือ่บริษัทที่เคยท างาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ทีอ่ยู่ของบริษัทที่เคยท างาน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท์ี่เคยท างาน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เร่ิมท างานตัง้แต่เม่ือไร (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 / ไม่ใช ่

 

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

elementary schools/ถา้ใช่ โปรดกรอกขอ้มลูต่อไปนีเ้กี่ยวกบัสถาบนัการศึกษาที่ท่านเคยเขา้เรียน 

Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรที่ท่านศึกษาจบมา 
__________________________________________________ 

Date of Attendance From/วนัที่เร่ิมการศึกษา(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 ? คุณเคยท่องเที่ยวในประเทศ 

      อื่น ๆ ใน 5 ปีที่แลว้หรือไม่ 

            Yes /* ใช ่                                         No / ไม่ใช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถา้ใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีที่ผ่าน

มา 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

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

            Yes / ใช่(โปรดระบุ)                   No / ไม่ใช ่



 
If yes please provide the following information / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักัด ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหนง่______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 

 

 


