
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลอสแอนเจลสิ  | โรงถ่ายภาพยนต์ยนิูเวอร์แซล | ลาสเวกสั | อนาแฮม 

พักท่ีลาสเวกัส 2 คืน 

 

 

CALL ME LAS VEGAS 

   อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลิส - ลาสเวกัส – อนาแฮม 

8 DAYS 5 NIGHTS  

เดินทาง พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 

ราคาเร่ิมต้นเพียง  49,988.- 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ลอสแอนเจลิส – เบเวอล่ีฮิลล์ – ซานตาโมนิกา – อนาแฮม   

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์

ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยอํานวยความสะดวก 

10.55 น. ออกจากประเทศไทย สูไ่ต้หวนั โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ด้วยเท่ียวบิน CI 834 

15.25 น. เดินทางถึงไต้หวนั เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

16.50 น. ออกเดินทางสูเ่มืองซานฟรานซิสโก เท่ียวบินท่ี CI 006 
 ***เคร่ืองบินบินผา่นเส้นเวลาสากล*** 

12.30 น.   ถึงสนามบินลอส แอนเจลิส (Los Angeles International Airport) (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 15 ชัว่โมง) 

นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือท่ีรู้จักในช่ือ 

แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสดุอนัดบั 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศนูย์กลางทางด้าน

เศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง จากนัน้นําท่านเดินทางไปยงัเบเวอล่ีฮลิล์ (Beverly Hills) ซึ่งเป็นย่านพักสดุ

หรูของเหลา่คนดงัดาราฮอลลีวดู เป็นย่านท่ีโด่งดงัมากท่ีสดุในลอสแอนเจลิส ซึ่งบ้านแถวนีย้ังมีราคาท่ีสงูมากด้วย 

นอกจากนีย้งัเป็นสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์หลายๆเร่ือง อาทิเช่น Beverly Hillbillies จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมือง

ซานตา โมนิกา (Santa Monica) ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลอยู่ติดนครลอส แองเจลิส ท่ีน่ียังเป็นจุดนัดพบยอดฮิต

สําหรับนักท่องเท่ียว ท่ีพากันมาอาบแดด และยังเป็นแลนด์มาร์กสําคญัจากภาพยนตร์และซีรีย์หนังหลายๆเร่ืองอีก

ด้วย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองอนาแฮม (Anaheim)  

*** กรุ๊ปออกเดินทางวันท่ี 20-26 มี.ค. 63 เดินทางถงึเวลา 13.30 น. *** 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเท่า 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ไต้หวนั – ลอสแอนเจลิส – เบเวอล่ีฮิลล์ – ซานตาโมนิกา – อนาแฮม   

วนัท่ี 2. เท่ียวยนิูเวอร์แซล 

วนัท่ี 3. บาร์สโตว์ – OUTLET – ลาสเวกสั 

วนัท่ี 4. อิสระตามอธัยาศยั หรือ เลือกซือ้แพ็คเกจทวัร์เสริม 

วนัท่ี 5. ออนตาริโอ มิลล์ – ช้อปปิง้ – อนาแฮม 

วนัท่ี 6. The Hollywood Walk of Fame – ลอสแอนเจลิส – สนามบิน 

วนัท่ี 7. ***เคร่ืองบินบินผา่นเส้นเวลาสากล*** 

วนัท่ี 8. ไต้หวนั – กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 



วันท่ี 2 เท่ียวยูนิเวอร์แซล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเข้าชมโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนือ้ท่ีกวา่ 1,000 ไร่ ให้ท่านได้อิสระ 

ชมเบือ้งหลงัเทคนิคและขัน้ตอนของการถ่ายทําภาพยนตร์ ท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือประกอบฉากอย่างละเอียดท่ีใช้ในการ

ถ่ายทําจริงของ อาทิเช่น ฉากนํา้ท่วมถลม่เมือง, แผน่ดินถลม่ทรุดตวัในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนท่ีตืน้

เต้น เร้าใจ  ห รือสนุกสน าน กับ เค ร่ืองเล่น ทันสมัย  อาทิ  เช่น  BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, 

TERMINATOR 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

บ่าย ให้ท่านได้อิสระชมเบือ้งหลงัเทคนิคและขัน้ตอนของการถ่ายทําภาพยนตร์ ท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือประกอบฉากอย่าง

ละเอียดท่ีใช้ในการถ่ายทําจริงของ อาทิเช่น ฉากนํา้ท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตวัในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์

การแสดงพาดโผนท่ีตืน้เต้นเร้าใจ หรือสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, 

JURASSIC PARK, TERMINATOR 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ท่ีพัก เดินทางเข้าสูท่ี่ HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 3 บาร์สโตว์ – OUTLET – ลาสเวกัส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) นําท่านเดินทางสู่ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ท่ี



ใหญ่ท่ีสดุให้ท่าน ช้อปปิง้สินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสือ้ผ้าดงัๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren,  

Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana 

Republic, Calvin Klein, Samsonite 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางต่อ จนเข้าสูเ่มืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตัง้อยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาวา่ "เมืองคน

บาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองท่ีเจริญเติบโตขึน้มาจากกิจการการพนนัเป็นแมเ่หลก็แรงดงึดดูหลกัให้นกัท่องเท่ียว

หลัง่ไหลเข้ามา เมืองท่ีมีโรงแรมสดุหรูหราอลงัการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้เตม็ท่ีบน

ถนน Strip 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั EXCALIBUR หรือเทียบเท่า 

ในยามคํ่าคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นท่ีถนน The Strip หรือเส่ียงโชคใน

สถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์หน้าโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิ

เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์นํา้พุท่ีสวยงามตระการตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 4 อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซือ้แพ็คเกจทัวร์เสริม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อสิระตามอัธยาศัยท่ีเมืองลาสเวกัส (ไม่มีบริการรถโค้ช)  หรือ ให้ท่านเลือกซือ้แพค็เกจทัวร์เสริม 

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

เข่ือนฮูเวอร์ (Hooverdam) รวมอาหารกลางวัน  แพค็เกจโดยรถโค้ชขัน้ตํ่า 10 ท่าน  ราคาประมาณ 4,000 

บาท ต่อท่าน กรณีท่ีมีจาํนวนน้อยกว่า 10 ท่าน ราคาประมาณท่านละ 4,500 บาท ต่อท่าน กรุณาแจ้งกับ

เจ้าหน้าท่ีล่วงหน้า 10 วัน ชําระพร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ หัวหน้าทัวร์อาจไม่สามารถร่วมเดินทางด้วยได้ โดย



หัวหน้าทัวร์จะต้องดูแลคณะกลุ่มใหญ่ก่อน  อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ี

ย่ิงใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจบุนั ถกูจดัให้เป็นหนึ่งในอนรัุกษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคน

ย่อนถูกค้นพบเม่ือปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับท่ีอเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึน้โดยอิทธิพลของแม่นํา้

โคโลราโดท่ีไหลผ่านท่ีราบสงู ทําให้เกิดการสกึกร่อนพงัทลายของหินอนัเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพืน้โลก

เร่ิมยกตัวสูงขึน้ อนัเน่ืองมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พืน้โลก ทําให้เกิดการเปล่ียนรูปและ

กลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตวัของแผ่นดินทําให้ทางท่ีลําธารไหลผา่นมีความลาดชันและนํา้ไหลแรง

มากขึน้ พดัเอาทรายและตะกอนไปตามนํา้เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลงไปก้น

หุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิด

หินแกรนิตและหินชัน้แบบตา่งๆ พืน้ดินท่ีเป็นหินทรายถกูนํา้และลมกดัเซาะจนเป็นร่องลกึ สลบัซบัซ้อนนานนบัล้าน

ปี  เดินบนสกายวอล์ค (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูปตวัยู ได้ย่ืนออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บน

อากาศ ซึ่งสงูจากพืน้แมนํ่า้กวา่ 1,200 เมตร 

- อสิระช้อปป้ิง ณ ศูนย์การค้า เอาท์เลท ภายในเมือง หรือ สามารถเลือกเส่ียงโชคตามอธัยาศยั 

 *** อสิระอาหารกลางวัน และ อาหารคํ่าเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั EXCALIBUR หรือเทียบเท่า 

ในยามคํ่าคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นท่ีถนน The Strip หรือเส่ียงโชคใน

สถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์หน้าโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิ

เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์นํา้พุท่ีสวยงามตระการตา 

 



วันท่ี 5 ออนตาริโอ มิลล์ – ช้อปป้ิง – อนาแฮม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู ่ออนตาริโอ มิลล์ (Ontario Mills) ให้ท่านเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, 

Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, 

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย จากนัน้ เดินทางสู่เมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนุกสนานเป็นท่ีตัง้ของดีสนีย์แลนด์ปาร์ค 

(Disneyland Park) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ท่ีพัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 The Hollywood Walk of Fame - ลอสแอนเจลิส – สนามบิน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดินเลน่บนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนนHollywood 

Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ท่ีตบแตง่เป็นรูปดาวห้าแฉก กวา่ 2,000 ดวง โดยจะจารึกช่ือของ

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสงูสดุ สําหรับผู้ ได้รับคดัเลือกให้จารึกช่ือ 

อ า ทิ เ ช่ 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 ชมด้านหน้าโรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ท่ี

เก่าแก่ท่ีสดุของฮอลลีวู้ด ท่ีด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราช่ือดงัต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธีย

เตอร์ (DolbyTheatre) สถานท่ีมอบรางวลัออสการ์  

 จากนัน้นําท่านเดินทางสู่สนามบินลอสแอนเจลิส 

14.55 น. ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย ด้วยเท่ียวบินท่ี CI 005 

*** กรุ๊ปออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 06 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 15.55 น. *** 

วันท่ี 7 ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 

 ***เคร่ืองบินบินผา่นเส้นเวลาสากล*** 

21.30 น. เดินทางถึงสนามบินไต้หวนั รอเปล่ียนเคร่ือง 

23.20 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ด้วยเท่ียวบินท่ี CI 837 

วันท่ี 8 ไต้หวัน – กรุงเทพฯ    

02.20 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดภิาพ   
 

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


 

CALL ME LAS VEGAS 

   อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลิส - ลาสเวกัส – อนาแฮม 

8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบนิ ไชน่า แอร์ไลน์ (CI) 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 

ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 

ท่านละ 

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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 

2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืน

วีซ่าภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ

จองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ

3. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อ

เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 



4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั 

หรือไมส่ะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัว

ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์

มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงค์อยู่ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 

2. คา่ใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น   คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่านํา้หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหาย

ในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 



4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 

5. คา่วีซ่าประเทศอเมริกา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจาํนวน 7,600 บาท ชาํระพร้อมเงนิมัดจาํ) 

6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 USD) 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะ

ด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 

1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น

อย่างน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ี

สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ี

เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได้ (นํา้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมี

ปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ี

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไมค่รบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทาง

บริษัทและผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจาก

การยกเลิกของท่าน  



6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ

จะทําการเล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่

สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียก

เก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์

หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวี

ซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนตา่งในกรณีท่ี

กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า

ทวัร์ทัง้หมด 

9. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่่า

เหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง

ประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียง

ใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมิูตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมือง

เตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต

และไม่มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี

ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 



เอกสารประกอบการขอวซี่าอเมรกิา  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัทาํการ 

การยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ 

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการทาํงาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น



ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลูกคา้ทาํ
รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซี่า และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทกุเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนสําเนา

สมุดเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยสําเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่ายให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 
ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้
สงักัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด



วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
7. ทา่นไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสําเนาถูกตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ
ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าอเมรกิา 
 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มูลสําหรบัการยืน่วซีา่
อเมรกิา กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบ และตรงกบัความ

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มูลทีจ่ะใชป้ระกอบการ
สมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มูลไมค่รบถว้นทุกขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

 

 

 

 



(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนงัสือเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกลุภาษาไทย __________________________ 

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

นามสกลุก่อนแต่งงาน นามแฝง หรอืเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) 

ช่ือเก่า:_________________________________นามสกลุ

เก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยูร่่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หยา่รา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตทีเ่กดิ ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรือจงัหวดัทีเ่กดิ _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่กดิ ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

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

หรอืเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาตอิื่น คือประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนงัสอืเดินทางของประเทศที่ได้ระบไุว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 



ถ้ามี ระบหุมายเลขของหนังสอืเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บตัรประชาชน __________________________ 

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

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

                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู ่____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิต่อไดห้ากแตกต่างจากทีอ่ยูใ่นขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ีท่าํงาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ทาํงาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยูอ่เีมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สื่อสงัคม (ทีท่า่นมหีรอืใชอ้ยู ่ใหร้ะบเุป็นชื่อบญัช ีและกรุณาอยา่เปลีย่นชื่อระหว่างการยืน่วซ่ีา) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 



             Instagram / อนิสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวติเตอร ์ ________________________________________________  

             อื่นๆ โปรดระบ ุ______________________________________________________ 

  

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโ์ค๊ดดา้นหลงัหนงัสือเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหน่วยงานที่ออกหนงัสือเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสือเดนิทาง ____________________ 

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

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

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

หรอืถูกขโมยหรอืไม่ 

        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบเุลขหนงัสอืเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตผุลที่หนังสอืเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

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

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



3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตอ้งการพาํนกัในสหรฐัอมรกิา 

__________________ Day(s)/วนั 

4. Address where you will stay in U.S./ ทีอ่ยู่ในสหรฐัทีท่่านตัง้ใจจะไปพาํนกั 
Street Address / ทีอ่ยู_่______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถ้ามีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมลูด้านล่างต่อไปนี ้

ช่ือบริษัท หรือ ช่ือและนามสกลุของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

:_________________________________________________ 

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

ให้ : 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอร์โทรศพัท์มือถือของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือ บริษัท : 
________________________________________________ 

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

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรอืไม ่?       
            *Yes/เคย                                             No/ไม่เคย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียดต่อไปนี ้



Date arrived / วนัที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลาก่ีวนั___________________Day(s)/วนั 

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

                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขบัขี่อนญุาติหมายเลข 

:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนญุาติขบัขี่ของรัฐ 

:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวซ่ีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา______________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ทําหาย______________________________________ 

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

หรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธิบาย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ทา่นเคยถูกปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรอืถูกเพกิถอนวซ่ีาหรอืไม่      
         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 



ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของทา่นพาํนกัอยูใ่นสหรฐัใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 
know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกลุมารดาและวนัเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพาํนกัอยู่ในสหฐัใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :         

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



Nonimmigrant            Other/ I don’t 

know___________________________ 

2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / 
fiancée, spouse (husband/wift), chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ทา่นมญีาตลิาํดบัตน้ที่

ไม่ใช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บตุร พี่นอ้ง ) พาํนกัอยูใ่นสหรฐัหรอืไม่ 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอียด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัทา่น ____________________________ 

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

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

               เป็นอเมรกิาซติิเซ่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซ่ีาสหรฐัช ัว่คราว หรอือื่นๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

3. Do you have any other relatives in the United States  
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกลุคู่สมรส ________________________________ 
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 
3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดอืน ปี เกดิ คู่สมรส __________________________ 
4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 
5. Spouse’s Place of Birth / สถานทีเ่กดิ _________________________________ 
6. Spouse’s Address / ทีอ่ยูคู่่สมรส _____________________________________ 
______________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 

 

*** ถา้หย่า กรุณากรอกขอ้มูลต่อไปน้ี 

ชื่อ-นามสกลุ อดตีคู่สมรส ____________________________  

เกดิทีจ่งัหวดั__________________________________ 

วนั เดอืน ปี เกดิ อดตีคู่สมรส _________________________________ 

วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หยา่วนัทีเ่ทา่ไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือทีท่าํงาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู ่_____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรอืจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอร์โทรศพัท์ที่ทํางาน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เร่ิมทํางานตัง้แต่เม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________ 

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

 



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? ก่อนหนา้นี้ เคยทาํงานหรอืไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษัทที่เคยทํางาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยทํางาน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศพัท์ที่เคยทํางาน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ตําแหน่งงาน _____________________________________________________________ 
3. Employment Date From/เร่ิมทํางานตัง้แต่เม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) 

____________________________________ 
4. Employment Date To / วนัที่ออกจากงาน (วนั/เดือน/ปี)  ______________________________________ 
5. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

ท่านเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

 



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

Name of Institution/ช่ือสถานศกึษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรที่ท่านศกึษาจบมา 

__________________________________________________ 

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

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

 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อื่น ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรือไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

มา 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________ 

 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทาํหนา้ทีใ่นทางทหารหรอืไม่ 

            Yes / ใช่(โปรดระบ)ุ                   No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบรุายละเอียดต่อไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 



Branch of Service/หนว่ยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ตําแหนง่______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 

 

 


