
 

***พกัลาสเวกสั 2 คนื*** 

รวมคา่เขา้อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น และ ดสินยีแ์ลนดป์ารค์  

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

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
ตลุาคม : 6-14, 20-28 
พฤศจกิายน : 3 – 11, 17 – 25 
ธนัวาคม : 1 – 9 

83,900.-

   

อเมรกิาตะวนัตก 9 วนั 6 คนื 
ซาน ฟรานซสิโก – ลาส เวกสั – แอลเอ 
โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์(BR) 



                

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีJยง คํJา โรงแรมทีJพกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – ไตห้วนั – ซาน ฟรานซสิโก ✈ ✈ O
DOUBLE TREE SFO 
AIRPORT, HOLIDAY 
INN CIVIC CENTER 

2
เที7ยวซาน ฟรานซสิโก – ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ –               

ยอดเขาทวนิพคี – ลอ่งเรอือา่วซาน ฟรานซสิโก –                                           

สะพานโกลเดน้เกท –  เฟรสโน

O O O RADISSON FRESNO 
HOTEL  

3 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั O O O MONTE CARLO 

4 ชมแกรนดแ์คนยอ่น – เดนิบน Skywalk (รวมคา่เขา้ชม) O O O MONTE CARLO 

5 ลาส เวกสั – Ontario Mills – อนาแฮม O O O
DOUBLE TREE 
ORANGE 

6 เทีJยวดสินยีแ์ลนดป์ารค์ (รวมคา่เขา้ชม) O X X DOUBLE TREE 
ORANGE

7
อนาแฮม – Hollywood Boulevard –  

โรงถา่ยภาพยนตรย์นูเิวอรแ์ซล –  สนามบนิ
O X O

8 ***เครืJองบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** ✈ ✈ ✈

9 กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ – ไตห้วนั – ซาน ฟรานซสิโก 

09.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิอ.ีว.ีเอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ที7 คอยอํานวยความสะดวก

12.20 น. ออกจากประเทศไทย สูไ่ตห้วนั โดยสายการบนิ อวีเีอ เทีJยวบนิทีJ BR 62  

***ต ัOงแตว่นัทีJ 3 พ.ย. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีJยวบนิทีJ BR212 

เวลา 12.10 น. และถงึไตห้ว ัJน เวลา 16.55 น.***

17.05 น. เดนิทางถงึไตห้วนั เพื7อรอเปลี7ยนเครื7อง

19.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซานฟรานซสิโก เที7ยวบนิที7 BR 18 

***ต ัOงแตว่นัทีJ 3 พ.ย. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 19.50 น. และถงึ

ซาน ฟรานซสิโก เวลา 15.50 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัทีJ 17 – 25 พ.ย., 1 – 9 ธ.ค. 60 ออกเดนิทางโดย

เทีJยวบนิทีJ BR018 เวลา 19.50 น. และถงึ  ซาน ฟรานซสิโก เวลา 14.50 

น.***

***เครื7องบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***

16.00 น.  ถงึสนามบนิซาน ฟรานซสิโก (San Francisco International Airport) 

(เวลาทอ้งถิ7นชา้กวา่ประเทศไทย 14 ชั7วโมง) นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร  จากนัRนนําทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงซาน ฟรานซสิโก (San 

Francisco) นครมหาเสน่หแ์หง่มลรัฐแคลฟิอรเ์นยีตอนเหนอื เมอืงที7มปีระชากร

หนาแน่นเป็นอนัดบัสองของประเทศ รองจากมหานครนวิยอรก์

   



คํJา รับประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําเขา้สูท่ี7พัก โรงแรม DOUBLE TREE SFO AIRPORT, HOLIDAY INN 

CIVIC CENTER หรอืเทยีบเทา่

***คณะเดนิทางวนัทีJ 20-28 ต.ค. 2560 คณะพรอ้มกนั เวลา 13.30 น.  

ออกเดนิทางเทีJยวบนิทีJ BR 068 เวลา 16.25 น. และถงึไตห้วนัเวลา 

20.50 น. และ ออกเดนิทางตอ่ โดยเทีJยวบนิทีJ BR028  เวลา 23.30 น. 

ถงึ ซาน ฟรานซสิโก เวลา 19.50 น.***

วนัทีJสองของการเดนิทาง    เทีJยวซาน ฟรานซสิโก – ทา่เรอืฟิชเชอรแ์มนวารฟ์ –  

                                      ยอดเขาทวนิพคี – ลอ่งเรอือา่วซาน ฟรานซสิโก –  

                                      สะพานโกลเดน้เกท –  เฟรสโน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัRนนําทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงซาน ฟรานซสิโก (San Francisco)   

นครมหาเสน่หแ์หง่มลรัฐแคลฟิอรเ์นยีตอนเหนอื เมอืงที7มปีระชากรหนาแน่นเป็น

อันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนวิยอรก์ นําทา่นสูย่อดเขาทวนิพคี 

(Twin Peak) เพื7อใหท้า่นไดช้มทวิทศัน ์  อนังดงามของเมอืง จากนัRนนําท่ าน

เดนิทางสูท่า่เรอืฟิชเชอร ์แมนวารฟ์ (Fisherman’s Wharf) เป็นศนูยก์ลาง

การทอ่งเที7ยวไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร สวนสนุก พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์Rา และเป็นที่

ตั Rงของ PIER 39 จดุที7มี สงิโตทะเลมานอนตากแดดนับรอ้ยตวั ใหท้า่นอสิระ

เลอืกซืRอสนิคา้ ของที7ระลกึ จากนัRนนําทา่นลอ่งเรอืชมอา่วซานฟรานซสิโก          

ชมความงามของตวัเมอืง โดยเรอืจะผา่นชมเกาะอลัคาทรสั (Alcatraz) เกาะที7

เคย เ ป็นที 7คุมขั ง นักโทษอเมริกาในอดีต จากนั Rนพาท่านถ่ายรูปและ                  

ชมสะพานแขวนโกลเดน้เกท (Golden Gate Bridge) อนัโดง่ดงั        ผล

งานวศิวกรรมอนัลํRาเลศิปลายยคุปฎวิตัอิตุสาหกรรมที7ออกแบบโดย           นาย

โยเซฟ แบรม์านนส์เตรา๊ซ ์ที7มคีวามยาวถงึ 4,200 ฟตุ 

เทีJยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงเฟรสโน (Fresno) เมอืงใหญอ่นัดบั 5 ของรัฐแคลฟิอรเ์นยี เป็น

ศนูยก์ารธนาคาร มอีาคารสงูไมเ่กนิ 20 ชั Rน ทําใหไ้มม่กีารบดบงัทวิทศันช์นบท

ของเมอืง

ระยะทาง 302 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.5 ชม.

คํJา รับประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําเขา้สูท่ี7พัก โรงแรม RADISSON FRESNO HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัทีJสามของการเดนิทาง      เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกสั

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเดนิทางสูล่าสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW 

FACTORY OUTLET ที7ใหญท่ี7สดุ ใหท้า่นชอ้ปปิRงสนิคา้ราคาตรงจากโรงงาน 

พบกบัรา้นขายเสืRอผา้ดงัๆ อาทเิชน่ Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray 

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

Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite

ระยะทาง 322 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3.5 

ชม.

เทีJยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืRนเมอืง

   



จากนัRนนําทา่นเดนิทางตอ่ จนเขา้สูเ่มอืงลาสเวกสั (Las Vegas) ซึ7งตั Rงอยูใ่น

มลรัฐเนวาดา มฉีายาวา่ "เมอืงคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมอืงที7เจรญิ

เตบิโตขึRนมาจากกจิการการพนันเป็นแมเ่หล็กแรงดงึดดูหลักใหนั้กทอ่งเที7ยวหลั7ง

ไหลเขา้มา เมอืงที7มโีรงแรมสุดหรูหราอลังการทั Rงภายในและภายนอกอาคาร 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิRงเต็มที7บนถนน Strip 

ระยะทาง 252 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2.5 

ชม.

คํJา รับประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคารอาหารไทย

นําเขา้สูท่ี7พัก โรงแรม MONTE CARLO หรอืเทยีบเทา่

ในยามคํJาคนืทา่นสามารถทอ่งราตรเีมอืงลาสเวกสั โดยการเดนิเลน่ทีJถนน The Strip หรอื

เสีJยงโชคในสถานคาสโิน หรอืพบกบัการแสดงโชวห์นา้โรงแรมตา่งๆ ซึJงแตล่ะโรงแรม ก็จะ

แตกตา่งกนัออกไป อาทเิชน่ โชวภ์เูขาไฟระเบดิ โชวนํ์ Oาพทุ ีJสวยงามตระการตา 

วนัทีJส ีJของการเดนิทาง     ชมแกรนดแ์คนยอ่น – เดนิบน Skywalk 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นชมอุทยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น (Grand Canyon) ความ

มหศัจรรยท์างธรรมชาตทิี7ย ิ7งใหญแ่หง่หนึ7งของโลก ปัจจบุนั ถกูจัดใหเ้ป็นหนึ7งใน

อนุรักษ์สถานของโลกตามมตขิองสหประชาชาต ิ แกรนดแ์คนยอ่นถกูคน้พบเมื7อปี 

ค.ศ.1776 ปีเดยีวกบัที7อเมรกิาประกาศเอกราชจากองักฤษ เกดิขึRนโดยอทิธพิล

ของแมนํ่Rาโคโลราโดที7ไหลผา่นที7ราบสงู ทําใหเ้กดิการสกึกรอ่นพังทลายของหนิ

อนัเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ตอ่มาพืRนโลกเริ7มยกตวัสงูขึRน อนัเนื7องมาจากแรง

ดันและความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้ืRนโลก ทําใหเ้กดิการเปลี7ยนรูปและกลาย

เป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ ่ การยกตวัของแผน่ดนิทําใหท้างที7ลําธารไหลผา่นมี

ความลาดชนัและนํRาไหลแรงมากขึRน พัดเอาทรายและตะกอนไปตามนํRาเกดิการ

กดัเซาะลกึลงไปทลีะนอ้ยๆในเปลอืกโลก วดัจากขอบลงไปกน้หบุเหวกวา่    1 

ไมล ์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลกึวา่สองเทา่ของความหนาของเปลอืก

โลก กอ่ใหเ้กดิหนิแกรนติและหนิชั Rนแบบตา่งๆ พืRนดนิที7เป็นหนิทรายถกูนํRาและ

ลมกดัเซาะจนเป็นรอ่งลกึ สลบัซบัซอ้นนานนับลา้นปี 

เทีJยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ จดุบรกิารอาหารของอทุยานอาหารพืRนเมอืง

นําทา่นเดนิบนสกายวอลค์ (Skywalk) ซึ7งเป็นกระจกแกว้รปูตวัย ู ไดย้ื7นออก

มาจากหนา้ผา เหมอืนทา่นไดเ้ดนิอยูบ่นอากาศ ซึ7งสงูจากพืRนแมนํ่Rากวา่ 1,200 

เมตร จากนัRนนําทา่นเดนิทางกลบัสูล่าส เวกสั *** กรณีทา่นทีJตอ้งการน ัJง 

เฮลคิอปเตอร ์ เพืJอชมแกรนด ์ แคนยอ่น กรณุาแจง้กบัทางหวัหนา้ทวัร ์

โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิJมประมาณ USD 220 ตอ่ทา่น ***  

หมายเหต ุ : สว่นทา่นทีJตอ้งการอสิระเต็มวนั ไมไ่ปชมอทุยานแหง่ชาต ิ    

แกรนดแ์คนยอ่นและสกายวอลค์ ลดทา่นละ่ 2,800 บาท กรณุาแจง้ลว่ง

หนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง 

คํJา รับประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําเขา้สูท่ี7พัก โรงแรม MONTE CARLO หรอืเทยีบเทา่

วนัทีJหา้ของการเดนิทาง        ลาส เวกสั – Ontario Mills – อนาแฮม

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

   



เดนิทางสูน่ครลอส แอนเจลสิ  (Los Angeles) หรอืที7รูจั้กในชื 7อ แอล เอ 

(L.A.) เป็นเมื องใหญท่ี7มปีระชากรมากที7สดุอนัดบั 2 ในสหรัฐอเมรกิา และเป็น

หนึ7งในศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ วฒันธรรม และการบนัเทงิ โดยระหวา่งทาง

ผา่นออนตารโิอ มลิล ์( Ontario Mills )ใหท้า่นเลอืกซืRอสนิคา้แบรนดเ์นมมาก

มาย อาท ิ เชน่ DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, 

Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana 

Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, 

Lego Store

ระยะทาง 361 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม.

เทีJยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

เดนิทางสูเ่มอืงอนาแฮม (Anaheim) เมอืงแหง่ความสนุกสนานเป็นที7ตั Rงของดี

สนยีแ์ลนดป์ารค์ (Disneyland Park )

ระยะทาง 60 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 50 นาที

คํJา รับประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคารอาหารญี7ปุ่ น

นําเขา้สูท่ี7พัก โรงแรม DOUBLE TREE ORANGE หรอืเทยีบเทา่

วนัทีJหกของการเดนิทาง      เทีJยวดสินยีแ์ลนดป์ารค์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสูด่สินยีแ์ลนดป์ารค์ (Disneyland Park ) ดนิแดนแหง่จนิตนาการ

และเทพนยิายของราชาการต์ูน วอลท์ดสินีย ์ โดยเป็นสวนสนุกแห่งแรกของ

วอลท์ ดสินยี ์(The Walt Disney) เปิดเมื7อ 17 กรกฏาคม 2498 อสิระใหท้า่น

ไดเ้ลน่เครื7องเลน่ อาท ิ เชน่ นั7งรถไฟหวัจักรพลงัไอนํRา,ADVENTURE LAND, 

TOMORROW LAND, FANTASYLAND, MICKEY’S TOON TOWN สมัผัสกบั

ชวีติโจรสลดัแครเิบยีน ผจญภยับา้นผสีงิ ลอ่งเรอืรอบโลกกบัตุก๊ตาใน SMALL 

WORLD, Pirate of the Caribbean, ตื7นเตน้กบั SPACE MOUNTAIN ผจญภยั

กบัอนิเดยีน่าโจนส ์Indiana Jones ชมโชวต์า่งๆ เชน่ The Lion King หรอืเลอืก

ซืRอของที7ระลกึตา่งๆ ชมขบวนพาเหรดของเหลา่การต์นู ของ Walt Disney 

และและท่านจะไดช้มขบวนพาเหรดไฟสดุอลังการของสวนสนุกและการจุดพลุ

ไฟในชว่งคํ7าอนัสวยงาม ยิ7งใหญแ่ละตระการตา  

***หมายเหต.ุ ต ัWวเขา้สวนสนกุเป็นแบบ ONE DAY 1 PARK TICKET ถา้

ตอ้งการเปลีJยนเป็นต ัWวแบบ ONE DAY 2 PARK TICKET กรณุาตดิตอ่

ทางทางหวัหนา้ทวัร ์คา่ใชจ้า่ยเพิJมประมาณ USD 60 ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ : กรณีไมเ่ขา้สวนสนกุดสีนยีแ์ลนด ์ ปารค์ ลดทา่นละ่ 2,000 

บาท กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง

เทีJยง/คํJา อสิระอาหารกลางวนัและอาหารคํJา 

นําเขา้สูท่ี7พัก โรงแรม DOUBLE TREE ORANGE หรอืเทยีบเทา่

วนัทีJเจ็ดของการเดนิทาง           อนาแฮม – Hollywood Boulevard 

– โรงถา่ยภาพยนตรย์นูเิวอรแ์ซล –  สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

   



บา่ย จากนัRนนําทา่นเดนิเลน่บนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็น

ทางเทา้อยูส่องขา้งทางของถนนHollywood Boulevard โดยมคีวามยาว

ประมาณ 2,100 เมตร ที7ตบแตง่เป็นรปูดาวหา้แฉก กวา่ 2,000 ดวง โดยจะจารกึ

ชื7อของบคุคลที7มชีื7อเสยีง โดยสว่นใหญม่าจากวงการบันเทงิ ซึ7งถอืเป็นเกยีรติ

สงูสดุ สําหรับผูไ้ดรั้บคดัเลอืกใหจ้ารกึชื7อ อาทเิชน่ Tom Cruise, Nicolas Cage, 

Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, 

Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis 

Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมดา้นหนา้โรงละครไชนสี 

เธยีเตอร ์(Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ที7เกา่แกท่ี7สดุของ

ฮอลลวีูด้   ที7ดา้นหนา้จะเต็มไปดว้ยรอยประทับมอืของดาราชื7อดังต่างๆ

มากมาย ชมดอลบ ีเธยีเตอร ์ (DolbyTheatre) สถานที7มอบรางวั ลออสกา

ร ์จากนัRนนําทา่น       เขา้ชมโรงถา่ยภาพยนตย์นูเิวอร ์แซล (Universal 

Studios) ในเนืRอที7กวา่ 1,000 ไร ่

ระยะทาง 53 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.

เทีJยง อสิระอาหารกลางวนัภายในโรงถา่ยภาพยนตย์นูเิวอรแ์ซล

บา่ย ใหท้า่นไดอ้สิระ ชมเบืRองหลังเทคนคิและขั Rนตอนของการถา่ยทําภาพยนตร ์ ที่

สรา้งขึRนมาเพื7อประกอบฉากอยา่งละเอยีดที7ใชใ้นการถ่ายทําจรงิของ อาทเิชน่ 

ฉากนํRาทว่มถลม่เมอืง, แผน่ดนิถลม่ทรุดตัวในรถไฟใตด้นิหรอืชมโชวก์ารแสดง

พาดโผนที7ตืRนเตน้เรา้ใจ หรอืสนุกสนานกบัเครื7องเลน่ทนัสมยั อาท ิ เชน่ BACK 

TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR 

คํJา รับประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคารอาหารไทย

หลงัอาหารคํ7านําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลอส แอนเจลสิ 

วนัทีJแปดของการเดนิทาง      ***เครืJองบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***

00.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ดว้ยเทีJยวบนิทีJ BR 11 

***เครืJองบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

***ต ัOงแตว่นัทีJ 3 พ.ย. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีJยวบนิทีJ BR 11 

เวลา 23.05 น. และถงึไตห้ว ัJน เวลา 05.40 น.***

วนัทีJเกา้ของการเดนิทาง      ไตห้วนั – กรงุเทพฯ

05.10 น. ถงึสนามบนิไตห้วนั แวะพักเพื7อรอการเปลี7ยนเครื7อง

09.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีJยวบนิทีJ BR201 

***ต ัOงแตว่นัทีJ 3 พ.ย. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.40 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 12.35 น.***

11.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ  

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

   

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2&action=edit&redlink=1


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

โดยสายการบนิ EVA AIR     
กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ตลุาคม : 6-14, 20-28 
พฤศจกิายน : 3 – 11, 17 – 25 
ธนัวาคม : 1 – 9  

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการที7จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที7ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที7ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที7กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Rงในกรณีที7ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีRาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ7ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลี7ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที7ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลี7ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที7คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมืJอทา่นทาํการซืOอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ืJอนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีทีJลกูคา้ตอ้งออกต ัWวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีJของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัOง มฉิะน ัOนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัOง

ส ิOน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีJยนแปลงได ้ท ัOงนีOข ึOนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีJไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร
ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 83,900.-

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 3 ทา่น : เตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่นัRน) ราคาทา่นละ 83,900.-

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 83,900.-

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีสรมิเตยีง) 83,900.-

พกัหอ้งเดีJยว เพิJมทา่นละ       14,900.-

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

กรณี ไมใ่ชต่ ัWวเครืJองบนิ         24,000.-

กรณีไมเ่ขา้สวนสนกุดสีนยีแ์ลนด ์ปารค์ ลดทา่นละ่ 2,000.-

กรณีไมเ่ดนิทางไปอทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอ่น ลดทา่นละ่ 2,800.- 

   



1. คา่ตัaวเครื7องบนิ ชั Rนประหยดั ( Economy Class) ที7ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื7อนไขของสายการบนิ)   

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศ และ คา่ทปิคนขบัรถ นําเที7ยวตามรายการ   

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที7ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามที7ระบใุนรายการ  

6. คา่เขา้ชมสถานที7ทอ่งเที7ยวตามรายการ  

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงืJอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีJ) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื7อนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืOอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืJองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิJม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีOยประกนัเร ิJมตน้ 410 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีOยประกนัเร ิJมตน้ 505 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีJมอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนืJอง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีJมอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนืJอง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิ)  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื7องดื7มที7สั7งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํRาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิRน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที7สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Oามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีJสายการบนิมกีารปรบัขึOนราคา 

4. คา่ภาษีมลูคา่เพิ7ม 7 % 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลา่ห ์ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ดอลลาร)์ 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึJงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

7. ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท    

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั7วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีJน ัJงจะยนืยนัเมืJอไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัOน ในกรณีทีJใหท้างบรษิทัทาํการยืJนวซีา่ให ้รบกวนเก็บเงนิคา่วซีา่เพิJมอกี 7,600 บาท 

2. หากทา่นทีJตอ้งการออกต ัWวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที7  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Rง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที7 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที7เกดิขึRน 

3. ในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั7งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกใน   

อตัราคา่บรกิารนีOรวม

อตัรานีOไมร่วม

เงืJอนไขการจอง

   



การเดนิทางทอ่งเที7ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั7วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื7องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Rงหมด 

เง ืJอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีJเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีJเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที7นั7งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครื7องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก̀ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครื7องบนิ ซึ7งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัaวเครื7องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀รยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที7เกดิขึRนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั7งที7 Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี7จะนั7งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที7สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี7มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื7นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที7เครื7องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํRาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี7มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี7นั7ง Long leg ขึRนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที7เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที7เชค็อนิเทา่นัRน 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึRนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Rงหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̀เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Rงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ]ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัOงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนทีJบรษิทัฯกาํหนดไว ้ (15 ทา่นขึOนไป) เนื7องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอื7นที7เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที7เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ7งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื7อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั RงนีRท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที7ไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัaว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที7สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืJนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที7เกดิขึRนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื7นวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครื7องบนิ 

หรอืคา่ตัaวเครื7องบนิ (กรณีออกตัaวเครื7องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที7กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัWวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัOงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื7องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที7 ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัOงหมด 

ขอ้มลูเพิJมเตมิเร ืJองต ัWวเครืJองบนิและทีJน ัJงบนเครืJองบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิJมเตมิเร ืJองโรงแรมทีJพกั
   



1. เนื7องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี7ยว (Single) ,หอ้ง

คู ่(Twin/Double) แตล่ะโรงแรมไมเ่หมอืนกนั สว่นหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น จะเป็นเตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่น ัOน 

2. กรณีที7มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึRนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ̀นการปรับเปลี7ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื7อใหเ้กดิความเหมาะสม 

****************************** 

ขอ้ความซึJงถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึJงรว่มเดนิทาง
ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที7มคีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมที7พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานที7ทอ่งเที7ยวพรอ้มทั Rงการสมัมนา ดงูาน เพื7อความสะดวกสบาย และเกดิ

ประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทั RงนีRทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที7

เกดิจากโรงแรมที7พัก ยานพาหนะ,  อนัเนื7องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, 

อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี7ยนเงนิตราระหวา่ง

ประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที7ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ7น,  ตลอด

จนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที7เกี7ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผู ้

มอํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื7องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการ

ทตู) ซึ7งอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที7ยวทั Rงใน หรอื ตา่ง

ประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุ ตามเงื7อนไขที7บรษัิทฯ ที7รับประกนัใน

กรณีที7ผูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที7ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื7องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติาม

กฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืRนที7มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื7อการเดนิทาง รวมถงึมี

ส ิ7งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี7ยนแปลงได ้

ตามความจําเป็น หรอืเพื7อความเหมาะสมทั Rงปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัOงนีOการขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึJงรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

   



ข้อมูลเบ้ืองต้นและหลักฐานการทำวีซ่าสหรัฐอเมริกา 
** ผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ข้ึนไป จะต้องมีคุณสมบัติของตัวเองในการที่จะได้รับวีซ่าชั่วคราวประเภทธุรกิจหรือ 

ท่องเที่ยว ** 

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นคำร้องไม่ครบ

ถ้วน ทางสถานทูตจะไม่พิจารณาเอกสารของท่าน.. 

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณานำหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้า 

   ประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี) 

2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จำนวน 2 ใบ 

   ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายจะต้องเป็นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น เปิดหู,  

   ห้ามสวมแว่นตาดำหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่รูปถ่าย 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร) – 

   สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  

4. หลักฐานการทำงาน 

4.1 กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทำงานเม่ือใด ตำแหน่งอะไร  

     เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร และจะกลับมาปฏิบัติงานวันที่เท่าไร 

4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ่าย 

     สำเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่ 

4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด 

4.4 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางทำหนังสือยินยอม 

     จากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย 

4.5 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต 

    ท้องที่อาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด 

5.  หลักฐานการเงิน ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น หรือ 

     จดหมายรับรองจากธนาคาร 1 ชุด  

6.  หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง หรือ หนังสือเชิญจากญาต ิ

   



แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืJนวซีา่อเมรกิา 
Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูสาํหรบัการยืJนวซีา่อเมรกิา 
กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความเป็นจรงิ         
เป็นขอ้มลูทีJจะใชป้ระกอบการสมัภาษณข์องทา่น 

**ถา้กรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น จะไมส่ามารถยืJนเอกสารได*้* 
(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 
1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนังสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื7อตน้ ตรงกบัในหนังสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื7อนามสกลุภาษาไทย __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื7ออื7น ๆ ถา้ม ี(เชน่ นามสกลุ
กอ่นแตง่งาน นามแฝง หรอืเคยเปลี7ยนชื7อ นามสกลุ) 
ชื7อเกา่:_________________________________นามสกลุเกา่:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 
       6.   Marital Status / สถานภาพ 
                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 
                       Unmarried Partner / อยูร่ว่มกนัโดยไมไ่ดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หยา่รา้ง 
        *** ถา้หยา่ หยา่วนัที7เทา่ไร (ว/ด/ป)_____________เพราะเหตผุล
อะไร___________________ 
                       Separated / แยกกนัอยู ่  
                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรอืเขตที7เกดิ ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รัฐหรอืจังหวดัที7เกดิ _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศที7เกดิ ________________________________________ 

Personal Information 2 
1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สญัชาตอิื7นที7ไดรั้บ หรอืเคย
ไดรั้บ  
ถา้มสีญัชาตอิื7น คอืประเทศ : ________________________ 
ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางของประเทศที7ไดร้ะบไุวห้รอืไม ่         ใช ่         ไม ่
ถา้ม ีระบหุมายเลขของหนังสอืเดนิทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที7บตัรประชาชน __________________________ 

   



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

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี (ในสหรัฐอเมรกิา) ถา้ม ี
                 ______________________________________________________________ 

Address and Phone Information 
        1. Street Address / ที่อยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone / รหัสไปรษณีย์ :______________                                                                     

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

       ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หากแตกต่างจากที่อยู่ในข้อ 1  
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
         4 . Home Phone Number / โทรศัพท์บ้าน_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศัพท์ที่ทำงาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ทำงาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพท์มือถือ __________________________________ 

         8. Email Address / ที่อยู่อีเมล ________________________________________________ 

Passport Information 
         1. Passport Number / หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที7ปรากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลงัหนังสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          
            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหน่วยงานที7ออกหนังสอืเดนิทาง 
                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานที7ออกหนังสอืเดนิทาง ____________________ 

              Issuance Date / วนัที7ออกหนังสอืเดนิทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________ 

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

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ทา่นเคยทําหนังสอืเดนิทางสญูหาย 
หรอืถกูขโมยหรอืไม ่
        Yes / *เคย                                          No / ไมเ่คย 
* ถา้เคยหาย โปรดระบเุลขหนังสอืเดนิทาง / Passport Number ______________________________ 
เหตผุลที7หนังสอืเดนิทางหาย / Explain ________________________________________ 

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

_______________________________________________________________ 

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

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที7ตอ้งการพํานักในสหรัฐอมรกิา 
__________________ Day(s)/วนั 

4. Address where you will stay in U.S./ ที7อยูใ่นสหรัฐที7ทา่นตั Rงใจจะไปพํานัก 
Street Address / ที7อยู_่______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

   



State / รัฐ ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหก้บัทา่น? 
_______________________________________________________________ 
*** ถา้มผีูอ้ ื7นออกคา่ใชจ้า่ยให ้หรอืบรษัิทออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใหก้รอกขอ้มลูดา้นลา่งตอ่ไปนีR // ถา้ไมม่ขีา้มไปที7ขอ้ 6 
ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ :_________________________________________________ 
Address of person / company paying for trip // ที7อยูข่องผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้หรอืบรษัิทที7ออกคา่ใชจ้า่ยให ้: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Telephone number /เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ บริษัท : ________________________________________________ 

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

Previous U.S.Travel Information 
1. ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปนีR 
Date arrived / วนัที7เดนิทางถงึอเมรกิา :_________________________ 
Length of stay / ระยะเวลาที7ทา่นอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี7วนั___________________Day(s)/วนั 
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มใีบอนุญาตขิบัขี7ของประเทศสหรัฐฯ หรอืไม?่  
                  ม ี                               ไมม่ ี

Driver’s license number/ใบขบัขี7อนุญาตหิมายเลข :_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาตขิบัขี7ของรัฐ :________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัที7ออกวซีา่:________________________________  
Visa Number/หมายเลขวซีา่______________________________________________ 

- Have you been ten-printed ? /ทา่นเคยพมิพล์ายนิRวมอืที7สถานทตู U.S. แลว้หรอืไม ่? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่
       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทา่นเคยทําวซีา่ U.S. หายหรอืถกูขโมยหรอืไม ่? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Enter year visa was lost or stolen/ถา้เคย โปรดระบปีุที7หาย (ค.ศ.) : ______________ 
Explain / โปรดอธบิายเหตผุลที7ทําหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่
Explain / ถา้เคย โปรดอธบิายเหตผุล_________________________________________________________ 

3. ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่สหรัฐ ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ดนิทางเขา้สหรัฐ หรอืถกูเพกิ
ถอนวซีา่หรอืไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

   



Family Information : Relatives 
1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื7อนามสกลุบดิาและวนัเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื7อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของทา่นพํานักอยูใ่นสหรัฐใชห่รอืไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไม่ใช่ 
Father’s status/สถานภาพของบดิาที7อยูท่ี7ประเทศสหรัฐฯ :        U.S.Citizen                    U.S.Legal permanent 
resident   
                                                                                                Nonimmigrant             Other/ I don’t 
know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื7อนามสกลุมารดาและวนัเดอืนปีเกดิ 
Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื7อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของทา่นพํานักอยูใ่นสหฐัใชห่รอืไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่
Mother’s status/สถานภาพของมารดาที7อยูท่ี7ประเทศสหรัฐฯ :        U.S.Citizen       U.S.Legal permanent resident   

                                                                                   Nonimmigrant          Other/ I don’t know 
2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / fiancée, spous (husband/wift), 

chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ทา่นมญีาตลํิาดบัตน้ที7ไมใ่ชบ่ดิามารดา 
( ไดแ้ก ่คูห่มั Rน คูส่มรส บตุร พี7นอ้ง ) พํานักอยูใ่นสหรัฐหรอืไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชื7อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี7ยวขอ้งกบัทา่น ____________________________ 
       Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),    

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบคุคลนัRน ๆ ในสหรัฐอเมรกิา ( เชน่  
               เป็นอเมรกิาซติ ิเชน่ ไดรั้บใบเขยีว ไดรั้บวซีา่สหรัฐชั7วคราว หรอือื7นๆ ) 
                        ___________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีด    
___________________________________________________________ 

                ____________________________________________________________ 

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’f Plade of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 
6. Spouse’s Address / ที่อยู่คู่สมรส _____________________________________ 

   



______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Present Work/ Education/ Training / Information 
1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือที่ทำงาน ____________________ 

__________________________________________________________ 
       Street Address / ที่อยู่ _____________________________________________ 
       City / เมือง _____________________________________________________ 
       State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________ 
       Zip Code / รหัสไปรษณีย์ _____________________________________________ 
       Country / ประเทศ _________________________________________________ 
       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 / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่
Employer / Employment information 

Employer Name/ชื่อบริษัทที่เคยทำงาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยทำงาน 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท์ี7เคยทํางาน ______________________________________________________ 

2. Job Title/ตำแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริ่มทำงานตั้งแต่เมื่อไร (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 ?  
ทา่นเคยเขา้เรยีนในสถาบนัการศกึษาระดบัมธัยมหรอืสงูกวา่หรอืไม ่? 
            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่
If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including elementary schools/ถ้าใช่ 
โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ท่านเคยเข้าเรียน 
Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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 ? คุณเคยท่องเที่ยวในประเทศ 
      อื่น ๆ ใน 5 ปีที่แล้วหรือไม่ 

            Yes /* ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่
** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีที่ผ่านมา 
__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทำหน้าที่ในทางทหารหรือไม่ 
            Yes / ใช(่โปรดระบ)ุ                   No / ไมใ่ช ่

If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ 
Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สังกัด ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ตำแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

Date of Service From ________________________ Date of Service To __________________________ 
Security and Background : Medical and Health Information 

1. Do you have a communicable disease of public health significance such as tuberculosis (TB)? ท่านเป็นโรคติดต่อใด 
( เช่น วัณโรค) ที่เป็นภัยต่อสาธารณชนหรือไม่ 
            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช ่
* Explain / *ถ้าใช่ โปรดระบุโรคที่ท่านเป็น 
   ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

2. Are you or have you ever been a drug abuser or addict ? ทา่นเคยใชห้รอืเป็นผูต้ดิยาเสพตดิหรอืไม ่
            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีด 
     ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________

   


