CALL ME LAS VEGAS
อเมริ กาตะวันตก ลอสแอนเจลิส - ลาสเวกัส – อนาแฮม

8 DAYS 5 NIGHTS

เดินทาง พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563
ลอสแอนเจลิส | โรงถ่ายภาพยนต์ยนู ิเวอร์ แซล | ลาสเวกัส | อนาแฮม
พักที่ลาสเวกัส 2 คืน

ราคาเริ่มต้ นเพียง

49,988.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ไต้ หวัน – ลอสแอนเจลิส – เบเวอลี่ฮิลล์ – ซานตาโมนิกา – อนาแฮม
วันที่ 2. เที่ยวยูนิเวอร์แซล
วันที่ 3. บาร์สโตว์ – OUTLET – ลาสเวกัส
วันที่ 4. อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื ้อแพ็คเกจทัวร์เสริม
วันที่ 5. ออนตาริโอ มิลล์ – ช้ อปปิ ง้ – อนาแฮม
วันที่ 6. The Hollywood Walk of Fame – ลอสแอนเจลิส – สนามบิน
วันที่ 7. ***เครื่องบินบินผ่านเส้ นเวลาสากล***
วันที่ 8. ไต้ หวัน – กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไต้ หวัน – ลอสแอนเจลิส – เบเวอลี่ฮิลล์ – ซานตาโมนิกา – อนาแฮม
08.00 น.
10.55 น.
15.25 น.
16.50 น.
12.30 น.

คํ่า
ที่พกั

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์
ไลน์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ คอยอํานวยความสะดวก
ออกจากประเทศไทย สูไ่ ต้หวัน โดยสายการบิน ไชน่ าแอร์ ไลน์ ด้วยเที่ยวบิน CI 834
เดินทางถึงไต้ หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูเ่ มืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ CI 006
***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
ถึงสนามบินลอส แอนเจลิส (Los Angeles International Airport) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 15 ชัว่ โมง)
นําท่านผ่านพิ ธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร เดิน ทางสู่นครลอส แอนเจลิส (Los Angeles) หรื อที่ ร้ ูจัก ในชื่ อ
แอล เอ (L.A.) เป็ นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่ สดุ อันดับ 2 ในสหรัฐอเมริ กา และเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้ าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง จากนันนํ
้ าท่านเดินทางไปยังเบเวอลี่ฮลิ ล์ (Beverly Hills) ซึ่งเป็ นย่านพักสุด
หรูของเหล่าคนดังดาราฮอลลีวดู เป็ นย่านที่โด่งดังมากที่สดุ ในลอสแอนเจลิส ซึ่งบ้ านแถวนีย้ ังมีราคาที่สงู มากด้ วย
นอกจากนีย้ งั เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์หลายๆเรื่ อง อาทิเช่น Beverly Hillbillies จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมือง
ซานตา โมนิ ก า (Santa Monica) ซึ่ งเป็ น เมืองชายทะเลอยู่ติด นครลอส แองเจลิส ที่ นี่ ยังเป็ น จุด นัด พบยอดฮิ ต
สําหรับนักท่องเที่ยว ที่พากันมาอาบแดด และยังเป็ นแลนด์มาร์ กสําคัญจากภาพยนตร์และซีรีย์หนังหลายๆเรื่ องอีก
ด้ วย จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองอนาแฮม (Anaheim)
*** กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 20-26 มี.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 13.30 น. ***
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 เที่ยวยูนิเวอร์ แซล
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเข้ าชมโรงถ่ ายภาพยนต์ ยูนิเวอร์ แซล (Universal Studios) ในเนือ้ ที่กว่า 1,000 ไร่ ให้ ท่านได้ อิสระ
ชมเบือ้ งหลังเทคนิคและขันตอนของการถ่
้
ายทําภาพยนตร์ ที่สร้ างขึ ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ ในการ
ถ่ายทําจริงของ อาทิเช่น ฉากนํ ้าท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตื ้น
เต้ นเร้ าใจ หรื อ สนุ ก สนานกั บ เครื่ อ งเล่ น ทั น สมั ย อาทิ เช่ น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK,
TERMINATOR
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เช้ า

บ่ าย

ให้ ท่านได้ อิสระชมเบือ้ งหลังเทคนิคและขัน้ ตอนของการถ่ายทําภาพยนตร์ ที่ สร้ างขึ ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่าง
ละเอียดที่ใช้ ในการถ่ายทําจริงของ อาทิเช่น ฉากนํา้ ท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ ดินหรือชมโชว์
การแสดงพาดโผนที่ ตืน้ เต้ น เร้ าใจ หรื อสนุก สนานกับ เครื่ องเล่น ทัน สมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE,
JURASSIC PARK, TERMINATOR

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
เดินทางเข้ าสูท่ ี่ HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 บาร์ สโตว์ – OUTLET – ลาสเวกัส
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองบาร์ สโตว์ (Barstow) นําท่านเดินทางสู่ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่

ใหญ่ ที่สดุ ให้ ท่าน ช้ อปปิ ง้ สินค้ าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้ านขายเสื ้อผ้ าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren,
Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana
Republic, Calvin Klein, Samsonite
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
บ่ าย จากนันนํ
้ าท่านเดินทางต่อ จนเข้ าสูเ่ มืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตังอยู
้ ่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคน
บาป" (Sin City) โดยเป็ นเมืองที่เจริญเติบโตขึ ้นมาจากกิจการการพนันเป็ นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้ นกั ท่องเที่ยว
หลัง่ ไหลเข้ ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ เต็มที่บน
ถนน Strip
คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั EXCALIBUR หรือเทียบเท่า
ในยามคํ่าคืนท่ านสามารถท่ องราตรี เมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่ นที่ถนน The Strip หรื อเสี่ยงโชคใน
สถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์ หน้ าโรงแรมต่ างๆ ซึ่งแต่ ละโรงแรม ก็จะแตกต่ างกันออกไป อาทิ
เช่ น โชว์ ภูเขาไฟระเบิด โชว์ นาํ ้ พุท่ สี วยงามตระการตา

วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซือ้ แพ็คเกจทัวร์ เสริม
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยที่เมืองลาสเวกัส (ไม่ มีบริการรถโค้ ช) หรือ ให้ ท่านเลือกซือ้ แพ็คเกจทัวร์ เสริม
- อุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนย่ อน (Grand Canyon National Park) + สกายวอล์ ค (Skywalk) + แวะชม
เขื่อนฮูเวอร์ (Hooverdam) รวมอาหารกลางวัน แพ็คเกจโดยรถโค้ ชขัน้ ตํ่า 10 ท่ าน ราคาประมาณ 4,000
บาท ต่ อท่ าน กรณีท่ มี ีจาํ นวนน้ อยกว่ า 10 ท่ าน ราคาประมาณท่ านละ 4,500 บาท ต่ อท่ าน กรุณาแจ้ งกับ
เจ้ าหน้ าที่ล่ วงหน้ า 10 วัน ชําระพร้ อมเงินส่ วนที่เหลือ หัวหน้ าทัวร์ อาจไม่สามารถร่วมเดินทางด้ วยได้ โดย

หัวหน้ าทัวร์ จ ะต้ องดูแลคณะกลุ่มใหญ่ ก่อน อุทยานแห่ง ชาติแกรนด์แคนย่อนความมหัศจรรย์ท างธรรมชาติที่
ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบนั ถูกจัดให้ เป็ นหนึ่งในอนุรักษ์ สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคน
ย่อนถูกค้ นพบเมื่ อปี ค.ศ.1776 ปี เดีย วกับ ที่อเมริ กาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิ ดขึ ้นโดยอิทธิ พลของแม่นํ า้
โคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทําให้ เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็ นเวลา 225 ล้ านปี มาแล้ ว ต่อมาพืน้ โลก
เริ่ มยกตัวสูงขึ ้น อัน เนื่ องมาจากแรงดัน และความร้ อนอัน มหาศาลภายใต้ พืน้ โลก ทํ าให้ เกิ ดการเปลี่ย นรูปและ
กลายเป็ นแนวเทือกเขากว้ างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทําให้ ทางที่ลําธารไหลผ่านมีความลาดชันและนํ ้าไหลแรง
มากขึ ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามนํา้ เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้ อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้ น
หุบ เหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึก ว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้ เกิ ด
หินแกรนิตและหินชันแบบต่
้
างๆ พื ้นดินที่เป็ นหินทรายถูกนํ ้าและลมกัดเซาะจนเป็ นร่องลึก สลับซับซ้ อนนานนับล้ าน
ปี เดินบนสกายวอล์ ค (Skywalk) ซึ่งเป็ นกระจกแก้ วรูปตัวยู ได้ ยื่นออกมาจากหน้ าผา เหมือนท่านได้ เดินอยู่บน
อากาศ ซึ่งสูงจากพื ้นแม่นํ ้ากว่า 1,200 เมตร
- อิสระช้ อปปิ ้ ง ณ ศูนย์ การค้ า เอาท์ เลท ภายในเมือง หรือ สามารถเลือกเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย
*** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคํ่าเพื่อสะดวกแก่ การท่ องเที่ยว***

ที่พัก

เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั EXCALIBUR หรือเทียบเท่ า
ในยามคํ่าคืนท่ านสามารถท่ องราตรี เมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่ นที่ถนน The Strip หรื อเสี่ยงโชคใน
สถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์ หน้ าโรงแรมต่ างๆ ซึ่งแต่ ละโรงแรม ก็จะแตกต่ างกันออกไป อาทิ
เช่ น โชว์ ภูเขาไฟระเบิด โชว์ นาํ ้ พุท่ สี วยงามตระการตา

วันที่ 5 ออนตาริโอ มิลล์ – ช้ อปปิ ้ ง – อนาแฮม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ออนตาริโอ มิลล์ (Ontario Mills) ให้ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมมากมาย 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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่ าย จากนัน้ เดิ น ทางสู่เ มื อ งอนาแฮม (Anaheim) เมื อ งแห่ ง ความสนุก สนานเป็ นที่ ต ัง้ ของดี ส นี ย์ แ ลนด์ ปาร์ ค
เช้ า

(Disneyland Park)
คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6 The Hollywood Walk of Fame - ลอสแอนเจลิส – สนามบิน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็ นทางเท้ าอยู่สองข้ างทางของถนนHollywood
Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็ นรูปดาวห้ าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของ
บุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิ ง ซึ่งถือเป็ น เกียรติสงู สุด สําหรับผู้ได้ รับคัดเลือกให้ จารึกชื่ อ
อ า ทิ เช่ น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie
Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse,
The Simpson ฯลฯ ชมด้ านหน้ าโรงละครไชนี ส เธีย เตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ ที่
เก่าแก่ที่สดุ ของฮอลลีว้ ดู ที่ ด้านหน้ าจะเต็มไปด้ วยรอยประทับมือของดาราชื่ อดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธี ย
เตอร์ (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่สนามบินลอสแอนเจลิส
14.55 น. ออกเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย ด้ วยเที่ยวบินที่ CI 005
*** กรุ๊ปออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 06 มี.ค. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 15.55 น. ***

วันที่ 7 ***เครื่องบินบินผ่ านเส้ นเวลาสากล***
21.30 น.
23.20 น.

***เครื่องบินบินผ่านเส้ นเวลาสากล***
เดินทางถึงสนามบินไต้ หวัน รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ ด้ วยเที่ยวบินที่ CI 837

วันที่ 8 ไต้ หวัน – กรุงเทพฯ
02.20 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้ วยความสวัสดิภาพ

CALL ME LAS VEGAS
อเมริ กาตะวันตก ลอสแอนเจลิส - ลาสเวกัส – อนาแฮม

8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบิน ไชน่ า แอร์ ไลน์ (CI)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

วันที่ 22-29 พ.ย. 62

49,988.-

49,988.-

49,988.-

34,900.-

8,900.-

วันที่ 18-25 ธ.ค. 62

49,988.-

49,988.-

49,988.-

34,900.-

8,900.-

วันที่ 10-17 ม.ค. 63

49,988.-

49,988.-

49,988.-

34,900.-

8,900.-

วันที่ 24-31 ม.ค. 63

52,988.-

52,988.-

52,988.-

37,900.-

8,900.-

วันที่ 07-14 ก.พ. 63

52,988.-

52,988.-

52,988.-

37,900.-

8,900.-

วันที่ 21-28 ก.พ. 63

52,988.-

52,988.-

52,988.-

37,900.-

8,900.-

วันที่ 06-13 มี.ค. 63

53,988.-

53,988.-

53,988.-

38,900.-

9,900.-

วันที่ 20-27 มี.ค. 63

53,988.-

53,988.-

53,988.-

38,900.-

9,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
2. ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่น
วีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษั ทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. หากท่า นที่ ต้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูก ค้ าอยู่ต่า งจัง หวัด ) ให้ ท่ านติด ต่อ
เจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น

4.

หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์
มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณี มี
ความประสงค์อยู่ตอ่ จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
2.
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซือ้ ประกั น การเดิ น ทางสํ า หรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ข ภาพสามารถ
สอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
8.
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ
เดิน ทาง, ค่านํ า้ หนัก เกิ น จากทางสายการบิ น กํ าหนดเกิ น กว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ น้ , ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หาย
ในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
3.
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา

4.
5.
6.

ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
ค่าวีซ่าประเทศอเมริกา (ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจํานวน 7,600 บาท ชําระพร้ อมเงินมัดจํา)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 USD)
เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นั่งพร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะ
ด้ วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ
1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ น
อย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครื่ องบินมีปัญ หา เช่น สามารถเปิ ด ประตูฉุกเฉินได้ (นํ า้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มี
ปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2.
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4.
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
5.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่ บริ ษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจาก
การยกเลิกของท่าน

6.

7.

8.
9.

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ
จะทํ าการเลื่ อนการเดิ น ทางของท่าน ไปยังคณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่านจะต้ องเสีย ค่าใช้ จ่ ายที่ ไม่
สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียก
เก็บ
กรณี ยื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับ การอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์
หรือมัดจํามาแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวี
ซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน หรือค่าตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่
กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่า
ทัวร์ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว
(Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพัก แบบ 3 ท่ าน/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ องพัก ต่า ง
ประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
3.
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4.
โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอ่างอาบนํ า้ ซึ่งขึ ้นอยู่กับ การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอเมริกา
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 5 ว ันทําการ
การยืน
่ วีซ่า ท่านจะต้องมาแสดงตนทีส
่ ถานทูต
ในระหว่างยืน
่ วีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ
และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั ชาติไทย แต่พํานก
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญ
ั อยูต
่ า่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกํ าหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม.จํ านวน 2 ใบ
(พืน
้ หลังขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
เครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการทํางาน
-

ื่
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน
หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทํางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ ําลังศึกษาอยู่ (ขอเป็ น

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
ภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

้ จงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

4. หล ักฐานการเงิน
้ า
4.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทร ัพย์ธรรมดาของ
ธนาคารทว่ ั ไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง

ํ เนา ย้อนหล ัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทํา
ถ่ายสา

รายการเดินบ ัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปร ับยอดเงินในบ ัญชไี ม่เกิน 15 ว ัน
ี อ
ก่อนว ันยืน
่ วีซ่า และบ ัญชต
้ งมีครบทุกเดือน
***ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหวบ ัญช ี ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช ้ Bank Statement แทนสําเนา
สมุดเงินฝาก***

ี ด
ี ากประจํา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสําเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่ม
ใหม่)
้ า
4.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ถ่ายสําเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง
6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่ายให ้ (พร ้อมเอกสารพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน
ทะเบียนสมรส)
5. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุ
ยินยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้น
สังกัด พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ นต ัว
6. เอกสารสว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

7. ท่านไม่จําเป็นต้องเซ็น ร ับรองสําเนาถูกต้อง

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
ํ หร ับกรอกข้อมูลยืน
แบบฟอร์มสา
่ วีซ่าอเมริกา

Nonimmigrant Visa Application DS-160

่
DS-160 คือระบบกรอกข้อมูลสําหร ับการยืน
่ วีซา

อเมริกา กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และตรงก ับความ
้ ระกอบการ
เป็นจริง
เป็นข้อมูลทีจ
่ ะใชป
ั
สมภาษณ์
ของท่าน
**ถ้าท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกข้อ
่ ได้**
ท่านจะไม่สามารถยืน
่ เอกสารเพือ
่ ขอวีซา

(โปรดกรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
Personal Information 1
1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________
2. Given names / ชื่อต้น
3.
4.

ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________
Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________
Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถ้ามี (เช่น
นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล)
ชื่อเก่า:_________________________________นามสกุล
เก่า:____________________________________

5. Sex / เพศ
Male /ชาย

Female / หญิง

6. Marital Status / สถานภาพ
Single / โสด
Married / Civil Partner / สมรส
Unmarried Partner /

อยูร่ ่วมกันโดยไม่ได้สมรส

Divorced / Dissolved Partnership /

หย่าร้าง

Widowed / Surviving Civil Partner / หม้าย

7. Date of Birth / วันเดือนปี เกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________
8. City of Birth / เมืองหรือเขตทีเ่ กิด ________________________________________

9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดทีเ่ กิด _______________________________

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่ กิด ________________________________________

Personal Information 2
1. Nationality / สัญชาติ _______________________________________________
2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สัญชาติอ่นื ทีไ่ ด้รบั

หรือเคยได้รบั

ถ้ามีสญั ชาติอ่นื คือประเทศ : ________________________
ได้ ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้ ระบุไว้ หรือไม่

ใช่

ไม่

ถ้ ามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________
3. National Identification Number / เลขที่บตั รประชาชน __________________________
4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถ้ามี
______________________________________________________________
5. U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถ้ามี
______________________________________________________________

Address and Phone Information
1. Street Address / ทีอ่ ยู ่ ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณี ย ์ :______________
2. Country / ประเทศ_______________________________________________________
3. Is your Mailing Address the same as your Home Address ? /

ทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถติดต่อได้หากแตกต่างจากทีอ่ ยูใ่ นข้อ 1

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
4 . Home Phone Number / โทรศัพท์บา้ น_________________________________________
5. Work Phone Number /
6. Work Fax Number /

โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน ______________________________________

โทรสารที่ทาํ งาน _________________________________________

7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพท์มอื ถือ __________________________________
8. Email Address /
9. Social media /
Face Book /

ทีอ่ ยูอ่ เี มล ________________________________________________

สื่อสังคม (ทีท่ า่ นมีหรือใช้อยู ่ ให้ระบุเป็ นชื่อบัญชี และกรุณาอย่าเปลีย่ นชื่อระหว่างการยืน่ วีซ่า)

เฟซ บุค๊

________________________________________________

Instagram /
Twitter /

อินสตาแกรม

ทวิตเตอร์

________________________________________________

________________________________________________

อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________

Passport Information
1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ________________________
2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดด้านหลังหนังสือเดินทาง
___________________________________________
3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเดินทาง
______________________________________________________________
4. Where was the passport issued? สถานทีอ่ อกหนังสือเดินทาง ____________________
Issuance Date / วันทีอ่ อกหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________
Expiration Date / วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______
5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยทําหนังสือเดินทางสู ญหาย

หรือถูกขโมยหรือไม่
Yes /

*เคย

No /

ไม่เคย

* ถ้ าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________
เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________

Travel Information
1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงค์ของท่านในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

_______________________________________________________________

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวนั เดินทางถึงสหรัฐอเมริกา
(DD/MM/YYYY) ______/______/______

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตอ้ งการพํานักในสหรัฐอมริกา
__________________ Day(s)/วัน

4. Address where you will stay in U.S./ ทีอ่ ยู ่ในสหรัฐทีท่ ่านตัง้ ใจจะไปพํานัก
Street Address /
City /

ทีอ่ ยู _่ ______________________________________________

เมือง_______________________________________________________

State / รัฐ ________________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณีย ์ _____________________________________________

5. Person/Entity paying for your trip?

/ ใครเป็นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้กับท่าน?

_______________________________________________________________

*** ถ้ ามีผ้ อู ื่นออกค่าใช้ จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้ จ่ายให้ ให้ กรอกข้ อมูลด้ านล่างต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้
:_________________________________________________
Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้

หรือบริษัทที่ออกค่าใช้ จ่าย

ให้ :
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Telephone number /เบอร์ โทรศัพท์มือถือของผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้

หรือ บริษัท :

________________________________________________

Relationship to you /ความสัมพันธ์ กบ
ั คุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้ าง เป็ นต้ น :
____________________________________

Previous U.S.Travel Information
1. ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่

*Yes/เคย

** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี ้

?

No/ไม่เคย

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริ กา :_________________________
Length of stay / ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็ นเวลากี่วน
ั ___________________Day(s)/วัน
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขบ
ั ขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม่?

มี

ไม่มี

Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข

:_______________________________________________
State of Driver’s license/เป็ นใบอนุญาติขบ
ั ขี่ของรัฐ

:________________________________________________

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยได้รบั วีซ่าสหรัฐหรือไม่
* Yes/เคย

No/ไม่เคย

** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด
Date last visa was issued/ วันทีอ่ อกวีซ่า:________________________________
Visa Number/หมายเลขวีซ่า______________________________________________
- Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพ์ ลายนิ ้วมือที่สถานทูต U.S. แล้ วหรือไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
- Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยทําวีซ่า U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Enter year visa was lost or stolen/ถ้ าเคย โปรดระบุปีที่หาย (ค.ศ.) : ______________
Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ทําหาย______________________________________

- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซ่าอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอน
หรือไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
Explain / ถ้ าเคย โปรดอธิบาย

เหตุผล_________________________________________________________
3. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซ่าหรือไม่
Yes / เคย

No / ไม่เคย

ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Family Information : Relatives
1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปี เกิด

Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________

Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________
Date of Birth /

วันเดือนปี เกิด _______________________________________

Is your father in the U.S.? บิดาของท่านพํานักอยูใ่ นสหรัฐใช่หรือไม่
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 / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปี เกิด
Surnames /

นามสกุลมารดา ________________________________________

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________
Date of Birth /

วันเดือนปี เกิด _______________________________________

Is your mother in the U.S.?
Yes / ใช่

มารดาของท่านพํานักอยู ่ในสหัฐใช่หรือไม่
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)? ท่านมีญาติลาํ ดับต้นที่

ไม่ใช่บดิ ามารดา ( ได้แก่ คู่หมัน้ คู่สมรส บุตร พี่นอ้ ง ) พํานักอยูใ่ นสหรัฐหรือไม่
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด
Surname /

นามสกุล _____________________________________________

Given Names /

ชื่อ _____________________________________________

Relationship to you / ความเกี่ยวข้องกับท่าน ____________________________
Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),
Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนัน้ ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น

เป็ นอเมริกาซิติเซ่น ได้รบั ใบเขียว ได้รบั วีซ่าสหรัฐชัว่ คราว หรืออื่นๆ )
___________________________________________________________
____________________________________________________________

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

No / ไม่ใช่

If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด
___________________________________________________________
____________________________________________________________

Spouse Information
1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________

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

4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________
5. Spouse’s Place of Birth / สถานทีเ่ กิด _________________________________

6. Spouse’s Address / ทีอ่ ยูค่ ู่สมรส _____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

*** ถ้าหย่า กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล อดีตคู่สมรส ____________________________
เกิดทีจ่ งั หวัด__________________________________
วัน เดือน ปี เกิด อดีตคู่สมรส _________________________________
วันทีจ่ ดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________
หย่าวันทีเ่ ท่าไร (ว/ด/ป)_________________________
หย่ากันเพราะเหตุผลอะไร _________________________________

Present Work/ Education/ Training / Information
1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือทีท่ าํ งาน ____________________

__________________________________________________________

Street Address / ทีอ่ ยู ่ _____________________________________________
City / เมือง _____________________________________________________
State

/ รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________

Zip Code /

รหัสไปรษณี ย ์ _____________________________________________

Country / ประเทศ _________________________________________________
Telephone/เบอร์ โทรศัพท์ที่ทํางาน _____________________________________________
Employment Date From/เริ่มทํางานตั ้งแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี ) ____________________________
Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน ___________________________

3. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

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

1. Were you previously employed? ก่อนหน้านี้เคยทํางานหรือไม่
Yes / ใช่

?

No / ไม่ใช่

Employer / Employment information
Employer Name/ชื่อบริษัทที่เคยทํางาน

_________________________________________________
Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยทํางาน
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________
Telephone/เบอร์ โทรศัพท์ที่เคยทํางาน

______________________________________________________

2. Job Title/ตําแหน่งงาน _____________________________________________________________
3. Employment Date From/เริ่มทํางานตั ้งแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี )
____________________________________

4. Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ปี ) ______________________________________
5. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________
_______________________________________________________________

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

ท่านเคยเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including
elementary schools/ถ้ าใช่ โปรดกรอกข้ อมูลต่อไปนี ้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ท่านเคยเข้ าเรียน
Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________
Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Course of Study/หลักสูตรที่ท่านศึกษาจบมา

__________________________________________________
Date of Attendance From/วันที่เริ่มการศึกษา(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 ? คุณเคยท่องเทีย่ วในประเทศ

อื่น ๆ ใน 5 ปี ทแ่ี ล ้วหรือไม่
Yes /* ใช่

No / ไม่ใช่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้ าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปี ที่ผ่าน

มา
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________

2.Have you ever served in the military ?
Yes / ใช่(โปรดระบุ)

คุณเคยทําหน้าทีใ่ นทางทหารหรือไม่
No / ไม่ใช่

If yes please provide the following information / ถ้ าใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี ้
Name of Country/ประเทศ ____________________________________________

Branch of Service/หน่วยงาน , สังกัด ____________________________________________
Rank / Position /ยศ/ตําแหน่ง______________________________________________
Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________

