
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลอสแอนเจลิส  | ลาสเวกสั| Antelope Canyon | Bryce Canyon | Grand Canyon South Rim 

 

 
 

ULTIMATE GRAND CANYON 
   อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลสิ - ลาสเวกสั – Antelope Canyon 

8 DAYS 5 NIGHTS  

ราคาเร่ิมต้นเพียง  53,988.- 



 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ลอสแอนเจลิส – เบเวอลี่ฮิลล์ – ซานตาโมนิกา – อนาแฮม   
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบนิไชน่าแอร์ไลน์  โดยมี

เจ้าหน้าท่ี คอยอ านวยความสะดวก 
10.55 น. ออกจากประเทศไทย สู่ไต้หวัน โดยสายการบนิ ไชน่าแอร์ไลน์ด้วยเท่ียวบิน CI 834 
15.25 น. เดินทางถึงไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง 
16.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก เท่ียวบินท่ี CI 006 

 ***เคร่ืองบนิบนิผ่านเส้นเวลาสากล*** 
12.30 น.   ถึงสนามบินลอส แอนเจลิส (Los Angeles International Airport) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 15 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือท่ีรู้ จักในช่ือ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบนัเทิง จากนัน้น าท่าน
เดินทางไปยังเบเวอล่ีฮิลล์ (Beverly Hills) ซ่ึงเป็นย่านพักสุดหรูของเหล่าคนดังดาราฮอลลีวูด เป็นย่านท่ีโด่งดังมากท่ีสุดใน
ลอสแอนเจลิส ซ่ึงบ้านแถวนีย้ังมีราคาท่ีสูงมากด้วย นอกจากนีย้ังเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์หลายๆเร่ือง อาทิเช่น Beverly 
Hillbillies จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองซานตา โมนิกา (Santa Monica) ซ่ึงเป็นเมืองชายทะเลอยู่ติดนครลอส แอนเจลิส ท่ีน่ียังเป็น
จุดนัดพบยอดฮิตส าหรับนักท่องเท่ียว ท่ีพากันมาอาบแดด และยังเป็นแลนด์มาร์กส าคัญจากภาพยนตร์และซีรีย์หนังหลายๆเร่ืองอีก
ด้วย จากนัน้เดินทางสู่เมืองอนาแฮม (Anaheim)  
*** กรุ๊ปออกเดินทางวันท่ี 20-26 มี.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 13.30 น. *** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 บาร์สโตว์ – OUTLET – เซนต์จอร์จ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) น า ท่านเดินทางสู่ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ท่ีใหญ่ท่ีสุดให้ท่าน ช้
อปปิง้สินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสือ้ผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, 
GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic,  Calvin Klein, Samsonite 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อเข้าสู่เมืองเซนต์จอร์จ (St. George) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในรัฐยูทาห์ (Utah)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ี TRU BY HILTON ST. GEORGE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน – Horseshoe bend – เพจ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park) ซ่ึงตัง้อยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์ (Utah) 
โดยภูมิประเทศของไบรซ์แคนยอนเป็นหน้าผาสงู อยู่เหนือระดับน า้ทะเลถึง 8000-9000 ฟุต ไบรซ์แคนยอนเปรียบได้กับสถานท่ีจัด
แสดงแสงสีธรรมชาติ ด้วยรูปลักษณ์และสีของหินท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแสงของวัน เอกลักษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหิน
ยอดแหลมๆ เรียกว่า ฮูดู (Hoodoos) ท่ีขึน้เรียงกันเป็นแนว มีรูปร่างรูปทรงแปลกประหลาด  จากนัน้น าท่านชม Horseshoe bend 
ซ่ึงเป็นส่วนโค้งของแม่น า้โคโรลาโด (Colorado River) ท่ีมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้า น า้เป็นสีเขียวเข้มเหลือบน า้เงิน ประกอบกับ
น า้น่ิงท าให้ทัศนียภาพสวยงาม ความลึกจากหน้าผาถึงก้นแม่น า้ มีความลึกมากกว่า 300 เมตร 



 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย หลังจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเพจ (Page) อยู่ทางตอนบนของรัฐ Arizona เป็นเมืองต้นน า้ของ แกรนด์แคนยอน เน่ืองจาก

แม่น า้โคโลราโดจะไหลผา่นจากเมืองเพจ ลงไปยังแกรนด์แคนยอน เมืองนีเ้ต็มไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียงทางธรรมชาติมากมายและ

ล้วนเก่ียวกับแม่น า้ ทัง้สิน้ อาทิ เช่น ทะเลสาบเหนือเข่ือน Glen Canyon ช่ือว่า Lake Powell ท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนปีละ

ประมาณ 2 ล้านคน หรือ Horseshoe bend จุดชมโค้งแม่น า้รูปเกือกม้าบนหน้าผาสูงกว่า 1,000 ฟุต หรือราวๆ 300 เมตร รวมทัง้ 

Antelope Canyon ภูเขาหินทราย (Sandstone) ท่ีมีริว้ลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน า้หลากกัดเซาะหินมานานนับล้านๆปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก HYATT PLACE PAGE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 เพจ - Antelope Canyon – แกรนด์แคนยอนฝ่ัง South rim – ลาสเวกัส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ Antelope Canyon ภูเขาหินทราย (Sandstone) ท่ีมีริว้ลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน า้หลากกัดเซาะหินมา
นานนับล้านๆปี จนท าให้ผนังถ ้าเกิดริ ้วลายคล้ายเกลียวคลื่นเว้าแหว่งตามซอกถ ้า ท าให้เกิดช่องหินท่ีเป็นริว้สวยงาม เล่นแสง
กระทบกับดวงอาทิตย์ท่ีสาดส่อง ท าให้แต่ละช่วงเวลาของวนั ภูเขาหินทรายเหลา่นีมี้สสีันท่ีต่างกันออกไป โดยในแต่ละฤดูกาลจะมี
สีสันท่ีแตกต่างกันออกไปด้วย อันขึน้อยู่กับการหักเหของแสงในแต่ละวัน เช่น ฤดูร้อน สีสันจะเป็นโทนสีแดง ส้ม และม่วง ฤดูใบไม้
ร่วง จะเป็นโทนสีอ่อน เป็นต้น   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บ่าย น าท่านชมอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) ฝ่ัง South rim ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ียิง่ใหญ่แห่งหน่ึง

ของโลก ปัจจุบนั ถูกจัดให้เป็นหน่ึงในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเม่ือปี ค.ศ.1776 ปี

เดียวกับท่ีอเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึน้โดยอิทธิพลของแม่น า้โคโลราโดท่ีไหลผ่านท่ีราบสูง ท าให้เกิดการสึกกร่อน

พังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพืน้โลกเร่ิมยกตัวสูงขึน้ อันเน่ืองมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาล

ภายใต้พืน้โลก ท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินท าให้ทางท่ีล าธารไหลผ่านมี

ความลาดชันและน า้ไหลแรงมากขึน้ พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน า้เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจาก

ขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิต

และหินชัน้แบบต่างๆ พืน้ดินท่ีเป็นหินทรายถูกน า้และลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี จากนัน้น าท่านเดินทาง

ต่อ จนเข้าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซ่ึงตั ง้อยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า  "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองท่ี

เจริญเติบโตขึน้มาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเท่ียวหลัง่ไหลเข้ามา เมืองท่ีมีโรงแรมสดุหรูหราอลังการ

ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้เต็มท่ีบนถนน Strip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก EXCALIBUR หรือเทียบเท่า 

ในยามค ่าคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดนิเล่นที่ถนน The Strip หรือเส่ียงโชคในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดง
โชว์หน้าโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น า้พทุี่สวยงามตระการตา  

วันท่ี 5 ออนตาริโอ มิลล์ – ช้อปป้ิง – อนาแฮม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ 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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนุกสนานเป็นท่ีตัง้ของดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเท่า 



 

วันที่ 6 The Hollywood Walk of Fame - ลอสแอนเจลิส – สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนนHollywood Boulevard โดย
มีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ท่ีตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกช่ือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง โดยส่วนใหญ่
มาจากวงการบนัเทิง ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด ส าหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกช่ือ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce 
Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu 
Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้านหน้าโรงละครไชนีส เธียเตอร์  (Grauman’s Chinese 

Theatre) โรงภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของฮอลลีวู้ด ท่ีด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราช่ือดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี 
เธียเตอร์ (DolbyTheatre) สถานท่ีมอบรางวัลออสการ์  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบินลอสแอนเจลิส 
14.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเท่ียวบนิท่ี CI 005 

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

วันที่ 7 ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
 ***เคร่ืองบนิบนิผ่านเส้นเวลาสากล*** 
21.30 น. เดินทางถึงสนามบนิไต้หวัน รอเปลี่ยนเคร่ือง 
23.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเท่ียวบนิท่ี CI 837 

วันท่ี 8 ไต้หวัน – กรุงเทพฯ    
02.20 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดภิาพ   

 

ULTIMATE GRAND CANYON 

   อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลสิ - ลาสเวกสั – Antelope Canyon 

8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบนิ ไชน่า แอร์ไลน์ (CI) 
 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันท่ี 22-29 พ.ย. 62 53,988.- 53,988.- 53,988.- 38,900.- 8,900.- 

วันท่ี 18-25 ธ.ค. 62 53,988.- 53,988.- 53,988.- 38,900.- 8,900.- 

วันท่ี 10-17 ม.ค. 63 53,988.- 53,988.- 53,988.- 38,900.- 8,900.- 

วันท่ี 24-31 ม.ค. 63 53,988.- 53,988.- 53,988.- 38,900.- 8,900.- 

วันท่ี 07-14 ก.พ. 63 53,988.- 53,988.- 53,988.- 38,900.- 8,900.- 

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


 

วันท่ี 21-28 ก.พ. 63 53,988.- 53,988.- 53,988.- 38,900.- 8,900.- 

วันท่ี 06-13 มี.ค. 63 54,988.- 54,988.- 54,988.- 39,900.- 9,900.- 

วันท่ี 20-27 มี.ค. 63 54,988.- 54,988.- 54,988.- 39,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ 
3. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบนิ) 
2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  
 ค่าประกันอุบตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเ ร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้ เอาประกันท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 



 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น   ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา  
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าวีซ่าประเทศอเมริกา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงินมัดจ า) 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่ น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีน่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบนิแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ว เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุก เฉิน และผู้ ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้  ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบนิ หรือ
ค่าตั๋วเคร่ืองบนิ (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบนิแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวซี่าอเมรกิา  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

การยืน่วซี่า ท่านจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทูต 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทูตแลว้ ไม่สามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  

***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรียน นกัศึกษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าที่ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัที เพราะการยื่นขอวีซา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เติม 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้ข้อก าหนดนีร้วมไปถงึผู้



 

เดนิทางที่ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ 

(พืน้หลังขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือ

เครื่องประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายไุม่เกนิ 3 เดอืน 

หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายไุม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมีอายไุม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น 

สัญญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง ใช ้ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัย์ธรรมดาของ

ธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ย้อนหลงั 6 เดอืน  รบกวนลูกคา้ท า

รายการเดนิบญัชี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชีไมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยื่นวีซา่ และบญัชีตอ้งมคีรบทุกเดอืน 

***ในกรณีที่มกีารเคลือ่นไหวบญัชี ไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช้ Bank Statement แทนส าเนา

สมุดเงนิฝาก***  

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม่) 

4.3  กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสัมพันธ์ เชน่ สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 



 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้

สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าอเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มูลส าหรบัการยืน่วซี่า

อเมรกิา กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบ และตรงกบัความ

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มูลทีจ่ะใชป้ระกอบการ

สมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มูลไมค่รบถว้นทุกขอ้  



 

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซี่าได*้* 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสือเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชือ่ตน้ ตรงกบัในหนงัสือเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชือ่นามสกุลภาษาไทย __________________________ 

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

นามสกุลก่อนแตง่งาน นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชือ่ นามสกุล) 

ช่ือเก่า:_________________________________นามสกุล

เก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไมไ่ดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตทีเ่กิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรือจงัหวดัทีเ่กิด _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่กิด ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

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

หรือเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาตอิื่น คอืประเทศ : ________________________ 



 

ได้ถือหนังสือเดินทางของประเทศท่ีได้ระบุไว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 

ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขทีบ่ตัรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

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

                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย์ :______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิตอ่ไดห้ากแตกตา่งจากทีอ่ยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ีท่  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารทีท่  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถือ __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยู่อีเมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สื่อสงัคม (ทีท่า่นมหีรือใชอ้ยู่ ใหร้ะบเุป็นชือ่บญัช ีและกรุณาอย่าเปลี่ยนชือ่ระหว่างการยื่นวีซ่า) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 



 

             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวิตเตอร์  ________________________________________________  

             อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________ 

  

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสือเดนิทางเล่มปจัจบุนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขทีป่รากฏบนแถบบาร์โคด๊ดา้นหลงัหนงัสือเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานทีอ่อกหนงัสือเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสือเดนิทาง ____________________ 

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

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

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

หรือถูกขโมยหรือไม ่

        Yes / *เคย                                          No / ไมเ่คย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสอืเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลท่ีหนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

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

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

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

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



 

__________________ Day(s)/วัน 

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

Street Address / ทีอ่ยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย์ _____________________________________________ 

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

*** ถ้ามีผู้ อ่ืนออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปนี  ้

ช่ือบริษัท หรือ ช่ือและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ท่ีอยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทท่ีออกค่าใช้จ่าย

ให้ : 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือ บริษัท : 
________________________________________________ 

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

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรือไม ่?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียดต่อไปนี ้

Date arrived / วันท่ีเดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 



 

Length of stay / ระยะเวลาท่ีท่านอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลาก่ีวัน___________________Day(s)/วัน 

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

                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขับข่ีอนุญาตหิมายเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาติขับข่ีของรัฐ 
:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวีซ่า:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวีซ่า______________________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

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

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลท่ีท าหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Explain / ถ้าเคย โปรดอธิบาย

เหตุผล_________________________________________________________ 

3. ทา่นเคยถูกปฎเิสธวีซ่าสหรฐั ถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรือถูกเพกิถอนวีซ่าหรือไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียด 



 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกุลบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชือ่บดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของทา่นพ านกัอยู่ในสหรฐัใชห่รือไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Father’s status/สถานภาพของบดิาท่ีอยู่ท่ีประเทศสหรัฐฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 

know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชือ่นามสกุลมารดาและวนัเดอืนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชือ่มารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของทา่นพ านกัอยู่ในสหฐัใชห่รือไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Mother’s status/สถานภาพของมารดาท่ีอยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ :         

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)? ทา่นมญีาตลิ าดบัตน้ที่

ไมใ่ชบ่ดิามารดา ( ไดแ้ก่ คูห่ม ัน้ คูส่มรส บตุร พีน่อ้ง ) พ านกัอยู่ในสหรฐัหรือไม่ 
            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอียด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ชือ่ _____________________________________________ 

       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 ( เชน่  

               เป็นอเมริกาซิตเิซ่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวีซ่าสหรฐัช ัว่คราว หรืออื่นๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอียด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคูส่มรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชือ่คูส่มรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดอืน ปี เกิด คูส่มรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานทีเ่กิด _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยู่คูส่มรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 



 

*** ถา้หย่า กรุณากรอกขอ้มลูตอ่ไปน้ี 

ชือ่-นามสกุล อดตีคูส่มรส ____________________________  

เกิดทีจ่งัหวดั__________________________________ 

วนั เดอืน ปี เกิด อดตีคูส่มรส _________________________________ 

วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หย่าวนัทีเ่ทา่ไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตผุลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชือ่สถานศึกษาหรือทีท่  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรือจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย์ _____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน _____________________________________________ 

          Employment Date From /เร่ิมท างานตัง้แต่เม่ือไร (วัน/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? ก่อนหนา้น้ีเคยท างานหรือไม ่? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษัทท่ีเคยท างาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีเคยท างาน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศัพท์ท่ีเคยท างาน 

______________________________________________________ 

2. Job T itle/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

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

____________________________________ 

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

5. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

 

ท่านเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

 

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

elementary schools/ถ้าใช่ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนีเ้ก่ียวกับสถาบนัการศกึษาท่ีท่านเคยเข้าเรียน 

Name of Institution/ช่ือสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ท่ีอยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 



 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลักสูตรท่ีท่านศึกษาจบมา 
__________________________________________________ 

Date of Attendance From /วันท่ีเร่ิมการศึกษา(ว/ด/ป) 

___________________________________________ 

Date of Attendance To/วันท่ีจบการศึกษา (ว/ด/ป) 

______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อื่น ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรือไม ่

            Yes /* ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศท่ีเคยเดินทางภายใน 5 ปีท่ีผ่าน

มา 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

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

            Yes / ใช(่โปรดระบุ)                   No / ไมใ่ช ่

If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักัด ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 


