อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน
ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ
โดยสายการบินไชนา เซาเทิรน แอรไลน (CZ)

กําหนดวันเดินทาง: ป 2561

73,900.-

มีนาคม : 16 – 24

***พักลาสเวกัส 2 คืน***
***ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท ***
นําทานเดินทางสูซ
 าน ฟรานซิสโกกับสายการบินชัน
้ นําของจีน กับ สายการบิน ไชนา เซาเทิรน แอรไลน (CZ)

สัมผัสความหรูหราและสะดวกสบายไปกับ AIRBUS A380
เครื่องบินสองชั้น สบายดวยที่นั่งกวางขวาง และเพียบพรอมกับ In flight entertainment
ที่จะทําใหทานไมรูสก
ึ เบื่อกับการเดินทาง จะทําใหการเดินทางของทาน เปนการเดินทางที่มีแตความประทับใจ

วัน
1

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ – กวางเจา – ซาน ฟรานซิสโก
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เชา

เที่ยง

ค่ํา

✈

✈

✈

โรงแรมที่พัก
หรือเทียบเทา
CROWNE PLAZA UNION
หนา 1 จาก 18

CITY หรือเทียบเทา
เที่ยวซาน ฟรานซิสโก – ทาเรือฟชเชอรแมนวารฟ –
2

ยอดเขาทวินพีค – ลองเรืออาวซาน ฟรานซิสโก –

O

O

O

RADISSON FRESNO
HOTEL หรือเทียบเทา

O

X

O

EXCALIBUR หรือ
เทียบเทา

O

X

X

EXCALIBUR หรือ
เทียบเทา

สะพานโกลเดนเกท – เฟรสโน
3
4

เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส
ชมแกรนดแคนยอน – เดินบน Skywalk
(ยังไมรวมคาเขาชม)

5

ลาส เวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม

O

X

O

6

เที่ยวดิสนียแลนดปารค (ยังไมรวมคาเขาชม)

O

X

X

O

X

O

7

อนาแฮม – Hollywood Boulevard –

WYNDHAM ANAHEIM
หรือเทียบเทา
WYNDHAM ANAHEIM
หรือเทียบเทา

โรงถายภาพยนตรยูนิเวอรแซล – สนามบิน
8

***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล***

✈

✈

✈

9

กวางเจา - กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

วันแรกของการเดินทาง
12.30 น.

กรุงเทพฯ – กวางเจา – ซาน ฟรานซิสโก

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
ไชนา เซาเทิ รน แอรไ ลน (CZ) ประตู 9 แถว U พบเจ า หนา ที่ คอยอํ า นวย
ความสะดวก

15.35 น.

ออกจากประเทศไทย สูกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 3082

19.20 น.

เดินทางถึงกวางเจา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

22.00 น.

ออกเดินทางสูเมืองซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ CZ 657
***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล***

19.10 น.

ถึงสนามบินซาน ฟรานซิสโก (San Francisco International Airport)
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 15 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร จากนั้นนําทานเดินทางเขา นําเขาสูที่พัก
นําเขาสูที่พัก โรงแรม CROWNE PLAZA UNION CITY หรือเทียบเทา

วันที่สองของการเดินทาง

เที่ยวซาน ฟรานซิสโก – ทาเรือฟชเชอรแมนวารฟ –
ยอดเขาทวินพีค – ลองเรืออาวซาน ฟรานซิสโก –
สะพานโกลเดนเกท – เฟรสโน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนํา ท านเดิ นทางเขา สู ตั ว เมื อ งซาน ฟรานซิ สโก (San

Francisco)

นครมหาเสนหแหงมลรัฐแคลิฟอรเนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแนนเปน
อั นดั บ สองของประเทศ รองจากมหานครนิว ยอรก นํา ท า นสู ย อดเขาทวิ นพี ค
(Twin Peak) เพื่อใหทานไดชมทิวทัศน อันงดงามของเมือง จากนั้นนําทาน
เดินทางสูทาเรือฟชเชอร แมนวารฟ (Fisherman’s Wharf) เปนศูนยกลาง
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การทองเที่ยวไปดวยรานคา รานอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑสัตวน้ํา และเปนทีต
่ งั้
ของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับรอยตัว ใหทานอิสระเลือก
ซื้ อ สิ น ค า ของที่ ร ะลึ ก

จากนั้ น นํ า ท า นล อ งเรื อ ชมอ า วซานฟรานซิ ส โก

ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผานชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่
เคยเป น ที่ คุ ม ขั ง นั ก โทษอเมริ ก าในอดี ต
ชมสะพานแขวนโกลเด น เกท (Golden

จากนั้ น พาท า นถ า ยรู ป และ
Gate

Bridge) อั น โด ง ดั ง

ผลงานวิศวกรรมอันล้ําเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ
แบรมานนสเตราซ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

เดินทางสูเมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญอันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอรเนีย เปน ระยะทาง 302 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ศูนยการธนาคาร มีอาคารสูงไมเกิน 20 ชั้น ทําใหไมมีการบดบังทิวทัศนชนบท
ประมาณ 3.5 ชม.
ของเมือง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูที่พัก โรงแรม RADISSON FRESNO HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นเดิ น ทางสู ล าสเวกั ส โดยระหว า งทางแวะ TANGER

BARSTOW

ระยะทาง 322 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
FACTORY OUTLET ที่ใหญที่สุด ใหทานชอปปงสินคาราคาตรงจากโรงงาน
ประมาณ 3.5 ชม.
พบกับรานขายเสื้อผาดังๆ อาทิเชน Polo Ralph Lauren, Coach, Ray
Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters,
Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน
จากนั้นนําทานเดินทางตอ จนเขาสูเมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยูใน ระยะทาง 252 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
มลรั ฐ เนวาดา มี ฉ ายาว า "เมื อ งคนบาป" (Sin
City)
โดยเป น เมื อ งที่
ประมาณ 2.5 ชม.
เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเปนแมเหล็กแรงดึงดูดหลักใหนักทองเที่ยว
หลั่งไหลเขามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร
อิสระใหทานไดชอปปงเต็มที่บนถนน Strip

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม EXCALIBUR หรือเทียบเทา
ในยามค่ําคืนทานสามารถทองราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเลนที่ถนน The Strip หรือ
เสี่ย งโชคในสถานคาสิ โน หรือพบกับ การแสดงโชวหนา โรงแรมตา งๆ ซึ่ง แตล ะโรงแรม ก็จ ะ
แตกตางกันออกไป อาทิเชน โชวภูเขาไฟระเบิด โชวน้ําพุที่สวยงามตระการตา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

อิสระเต็มวัน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน
*** กรณี ท า นที่ ต อ งการเข า ชมอุ ท ยานแห ง ชาติ แ กรนด แ คนย อ นและ
สกายวอลค มีคาใชจายเพิ่มประมาณ 2,800 บาท ตอทาน
กรุณาแจง ลวงหนาอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง ***
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เที่ยง/ค่ํา

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม EXCALIBUR หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

ลาส เวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูนครลอส แอนเจลิส (Los Angeles) หรือที่รูจักในชื่อ แอล เอ ระยะทาง 361 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
(L.A.) เปนเมืองใหญที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเปน
ประมาณ 4 ชม.
หนึ่ ง ในศู น ย ก ลางทางด า นเศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม และการบั น เทิ ง โดยระหว า ง
ทางผานออนตาริโอ มิลล ( Ontario Mills )ใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม
มากมาย อาทิ เช น 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
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน
เดินทางสูเมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแหงความสนุกสนานเปนที่ตั้งของ
ดีสนียแลนดปารค (Disneyland Park )

ค่ํา

ระยะทาง 60 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารญีป
่ ุน
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม WYNDHAM ANAHEIM หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

อิสระเต็มวัน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน
*** กรณีทานที่ตองการตั๋วเขาสวนสนุกเปนแบบ ONE DAY 1 PARK
TICKET มีคาใชจายเพิ่มประมาณ 2,000 บาท ตอทาน
กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง ***

เที่ยง/ค่ํา

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม WYNDHAM ANAHEIM หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อนาแฮม – Hollywood Boulevard
– โรงถายภาพยนตรยูนิเวอรแซล – สนามบิน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

บาย

จากนั้นนําทานเดินเลนบนถนน The Hollywood Walk of Fame เปนทางเทา
อยูสองขางทางของถนนHollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ

ระยะทาง 53 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

2,100 เมตร ที่ตบแตงเป นรูปดาวหาแฉก กวา 2,000 ดวง โดยจะจารึก ชื่อของ
บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง โดยส ว นใหญ ม าจากวงการบั นเทิ ง ซึ่ง ถื อ เป น เกี ย รติ สู ง สุ ด
สําหรับผูไดรับคัดเลือกใหจารึกชื่อ อาทิเชน 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 ชมดานหนาโรงละครไชนีส เธียเตอร
(Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตรที่เกาแกที่สุดของฮอลลีวูด
ที่ดานหนาจะเต็มไปดวยรอยประทับมือของดาราชื่อดังตางๆมากมาย ชมดอลบี
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เธียเตอร (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ จากนั้นนําทานเขา
ชมโรงถ า ยภาพยนตยู นิเวอรแซล

(Universal

Studios) ในเนื้อ ที่ ก ว า

1,000 ไร
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถายภาพยนตยูนิเวอรแซล

บาย

ให ท า นไดอิ ส ระ ชมเบื้ อ งหลังเทคนิค และขั้นตอนของการถ า ยทํ า ภาพยนตร ที่
สรา งขึ้นมาเพื่อ ประกอบฉากอยา งละเอียดที่ ใช ในการถ ายทํา จริงของ อาทิ เช น
ฉากน้ําทวมถลมเมือง, แผนดินถลมทรุดตัวในรถไฟใตดินหรือชมโชวการแสดง
พาดโผนที่ ตื้นเต นเราใจ หรือสนุก สนานกั บเครื่องเล นทั นสมั ย อาทิ เช น BACK
TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
หลังอาหารค่ํานําทานเดินทางสูสนามบินลอส แอนเจลิส

23.00 น.

ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย ดวยเที่ยวบินที่ CZ 328

***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล***
วันที่แปดของการเดินทาง

***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล***

***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล***
วันที่เกาของการเดินทาง

กวางเจา – กรุงเทพฯ

05.40 น.

ถึงสนามบินกวางเจา แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง

08.45 น.

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ดวยเที่ยวบินที่ CZ 357

10.50 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก
ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทา นทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว

ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา
 ยใดๆ ทัง
้ สิ้น
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลว
 งหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

โปรแกรม : อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน
ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ
โดยสายการบิน ไชนา เซาเทิรน แอรไลน (CZ)
กําหนดวันเดินทาง: ป 2561
มีนาคม : 16 – 24

อัตราคาบริการ
ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

73,900.-

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 3 ทาน : เตียงใหญ 2 เตียงเทานั้น) ราคาทานละ

73,900.-

เด็กอายุ 4-11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน

73,900.-

เด็กอายุ 4-11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมเี สริมเตียง)

73,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

16,500.-

***

ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซา
 ทานละ 7,600 บาท
กรณี ไมใชตั๋วเครื่องบิน

***

24,000.-

อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวน
ั เดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ
จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงือ
่ นไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศ และ คาทิปคนขับรถ นําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 410 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 505 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
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[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิป)

อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มทีส
่ ั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
คาน้าํ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญ
ู หายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
5. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาห ตอคน ตอวัน : 9 x 3 = 27 ดอลลาร หรือ ทาน
ละ 900 บาท )
6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
7. ราคาไมรวมวีซา
 คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ
เงินมัดจําแลวเทานั้น ในกรณีที่ใหทางบริษท
ั ทําการยื่นวีซา
 ให รบกวนเก็บเงินคาวีซาเพิม
่ อีก 7,600 บาท
2. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูตางจังหวัด) ใหทา นติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ
์ มรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
3. ในคณะของทานมีผูตอ
 งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกใน
การเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่ โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสาํ รองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทา นไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บ
คาใชจา ยตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
 ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญ
 หาทางดานสุขภาพและรางกาย
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และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเก็ บ ค า ใช จ า ยทั้ ง หมดกรณี ท า นยกเลิ ก การเดิ น ทางและมี ผ ลทํ า ให ค ณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท
และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท า นไปยั ง คณะต อ ไปแต ทั้ ง นี้ ท า นจะต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยที่ ไ ม ส ามารถเรี ย กคื น ได คื อ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํา
มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋ เครือ
่ งบิน
หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวา เหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอ
 งพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หอง
คู (Twin/Double) แตละโรงแรมไมเหมือนกัน สวนหองพักแบบ 3 ทาน จะเปนเตียงใหญ 2 เตียงเทานั้น

2.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคา โรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นหรือยายเมืองเพือ
่ ใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก
อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด
ประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่
เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม,
อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจน
การถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมี
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อํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการ
ทูต )

ซึ่ งอยู เหนือ การควบคุ ม ของบริ ษัท ฯ หมายรวมถึ งในระหวางการเดิ นทางทอ งเที่ ย วทั้งใน หรื อ

ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันใน
กรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ
มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ทั้ ง นี้ ก ารขอสงวนสิ ท ธิ ดั ง กล า ว บริ ษั ท จะยึ ด ถื อ และคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ต ลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ
******************************
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เอกสารประกอบการขอวีซาอเมริกา
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 5 วันทําการ
การยื่นวีซา ทานจะตองมาแสดงตนทีส
่ ถานทูต

ในระหวางยืน
่ วีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ
ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม
และ บางสถานทู ต อาจไม สามารถยื่ น ขอวีซ าในประเทศไทยได ข อกํ าหนดนี้ ร วมไปถึ ง ผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พื้น
หลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ
ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการทํางาน
-

เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อ
ของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน
หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

-

เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยน
ื่ )
-

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (ขอเปน
ภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ
่ -สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

-

กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน

4. หลักฐานการเงิน
4.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง
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รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 15 วัน
กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน
***ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวบัญชี ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement แทนสําเนา
สมุดเงินฝาก***

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม
ใหม)
4.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง
6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกคาใชจายให (พรอมเอกสารพิสูจนความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน
ทะเบียนสมรส)
5. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย

-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

6. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิม
่ เติม
ไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม
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แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาอเมริกา

Nonimmigrant Visa Application DS-160
่ วีซาอเมริกา
DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการยืน

กรุณากรอกขอมูลใหครบ และตรงกับความเปนจริง
เปนขอมูลที่จะใชประกอบการสัมภาษณของทาน
**ถาทานกรอกขอมูลไมครบถวนทุกขอ
ทานจะไมสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซา
 ได**

(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ)
Personal Information 1

นามสกุล ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________
2. Given names / ชื่อตน ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________
3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________
4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถามี (เชน นามสกุลกอนแตงงาน
นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล)
ชื่อเกา:_________________________________นามสกุลเกา:____________________________________
5. Sex / เพศ
Male /ชาย
Female / หญิง
6. Marital Status / สถานภาพ
Single / โสด
Married / Civil Partner / สมรส
Unmarried Partner / อยูรวมกันโดยไมไดสมรส
Divorced / Dissolved Partnership / หยาราง
Widowed / Surviving Civil Partner / หมาย
7. Date of Birth / วันเดือนปเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________
8. City of Birth / เมืองหรือเขตที่เกิด ________________________________________
9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดที่เกิด _______________________________
10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________
1. Surname /

Personal Information 2

สัญชาติ _______________________________________________
Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สัญชาติอื่นที่ไดรับ หรือเคยไดรับ
ถามีสัญชาติอื่น คือประเทศ : ________________________
ไดถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ไดระบุไวหรือไม
ใช
ไม
ถามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________
National Identification Number / เลขที่บัตรประชาชน __________________________

1. Nationality /
2.

3.
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4. U.S.Social Security Number /

หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถามี

______________________________________________________________
5. U.S. Taxpayer Id Number /

หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถามี

______________________________________________________________

Address and Phone Information
1. Street Address /

ที่อยู ____________________________________________________

_______________________________________________________________________
____________________________________ Postal zone/
2. Country /

รหัสไปรษณีย :______________

ประเทศ_______________________________________________________

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

ที่อยูที่สามารถติดตอไดหากแตกตางจากที่อยูในขอ 1
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
4 . Home Phone Number / โทรศัพทบาน_________________________________________
5. Work Phone Number / โทรศัพทที่ทํางาน ______________________________________
6. Work Fax Number / โทรสารที่ทํางาน _________________________________________
7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพทมือถือ __________________________________
8. Email Address / ที่อยูอีเมล ________________________________________________
Passport Information

หมายเลขหนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ________________________
2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโคดดานหลังหนังสือเดินทาง
1. Passport Number /

___________________________________________
3. Country / Authority that Issued Passport

/ ประเทศหรือหนวยงานที่ออกหนังสือเดินทาง

______________________________________________________________

สถานที่ออกหนังสือเดินทาง ____________________
Issuance Date / วันที่ออกหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________
Expiration Date / วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______
5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ทานเคยทําหนังสือเดินทางสูญหาย
หรือถูกขโมยหรือไม
Yes / *เคย
No / ไมเคย
* ถาเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________
เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________
4. Where was the passport issued?

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

จุดประสงคของทานในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

_______________________________________________________________

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

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

/วัน
Address where you will stay in U.S./ ที่อยูในสหรัฐที่ทานตั้งใจจะไปพํานัก
__________________ Day(s)

4.
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Street Address

/ ที่อยู_______________________________________________

/ เมือง_______________________________________________________
State / รัฐ ________________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________
Person/Entity paying for your trip? / ใครเปนผูออกคาใชจายใหกับทาน?
City

5.

_______________________________________________________________

*** ถามีผูอื่นออกคาใชจายให หรือบริษัทออกคาใชจายให ใหกรอกขอมูลดานลางตอไปนี้ // ถาไมมีขามไปที่ขอ 6
ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผูออกคาใชจายให
:_________________________________________________
Address of person / company paying for trip //

ที่อยูของผูออกคาใชจายให หรือบริษัทที่ออกคาใชจายให :

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

เบอรโทรศัพทมือถือ หรือ บริษัท : ________________________________________________
Relationship to you /ความสัมพันธกับคุณ เชน พอ แม นายจาง เปนตน :
Telephone number /

____________________________________

Previous U.S.Travel Information
1.

ทานเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม ?
*Yes/เคย
No/ไมเคย
** ถาเคย โปรดระบุรายละเอียดตอไปนี้
Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________
Length of stay / ระยะเวลาที่ทานอยูในประเทศสหรัฐฯ เปนเวลากี่วัน___________________Day(s)/วัน
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขับขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม?
มี
ไมมี
Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข :_______________________________________________
State of Driver’s license/เปนใบอนุญาติขับขี่ของรัฐ
:________________________________________________

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

เคย
** ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด
* Yes/

/ไมเคย

No

Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซา:________________________________
Visa Number/หมายเลขวีซา______________________________________________

- Have you been ten-printed ? /ทานเคยพิมพลายนิ้วมือที่สถานทูต U.S. แลวหรือไม ?
Yes / ใช
No / ไมใช
- Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทานเคยทําวีซา U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม ?
Yes / ใช
No / ไมใช
Enter year visa was lost or stolen/ถาเคย โปรดระบุปที่หาย (ค.ศ.) : ______________
Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ทําหาย______________________________________
- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซาอเมริกาของทานเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือไม ?
Yes / ใช
No / ไมใช
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ถาเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________
ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาสหรัฐ ถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซาหรือไม
Yes / เคย
No / ไมเคย
ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด
Explain /

3.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

/ นามสกุลบิดา __________________________________________
Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________
Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________
Is your father in the U.S.? บิดาของทานพํานักอยูในสหรัฐใชหรือไม
Yes / ใช
No / ไมใช
Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยูที่ประเทศสหรัฐฯ
Surnames

U.S.Citizen

U.S.Legal permanent resident

Nonimmigrant

Other/ I don’t know

Mother’s Full Name and Date of Birth /

ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปเกิด

/ นามสกุลมารดา ________________________________________
Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________
Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________
Is your mother in the U.S.? มารดาของทานพํานักอยูในสหัฐใชหรือไม
Yes / ใช
No / ไมใช
Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยูที่ประเทศสหรัฐฯ :
Surnames

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)?

พํานักอยูในสหรัฐหรือไม
Yes / ใช
If Yes’ please provide details

ทานมีญาติลําดับตนที่ไมใชบิดามารดา ( ไดแก คูหมั้น คูสมรส บุตร พี่นอง )
No /

ไมใช

/ ถาใช โปรดระบุรายละเอียด

นามสกุล _____________________________________________
Given Names / ชื่อ _____________________________________________
Relationship to you / ความเกี่ยวของกับทาน ____________________________
Surname /

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

สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เชน
เปนอเมริกาซิติ เชน ไดรับใบเขียว ไดรับวีซาสหรัฐชั่วคราว หรืออื่นๆ )

Nonimmigrant, Other / I don’t know)

___________________________________________________________

3.

____________________________________________________________
Do you have any other relatives in the United States
Yes /
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If Yes’ please provide details

/ ถาใช โปรดระบุรายละเอียด

___________________________________________________________
____________________________________________________________

Spouse Information

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคูสมรส ________________________________
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคูสมรส _________________________________
3. Spouse’s Date of Birth / วัน
4.
5.
6.

เดือน ป เกิด คูสมรส __________________________
Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________
Spouse’f Plade of Birth / สถานที่เกิด _________________________________
Spouse’s Address / ทีอ
่ ยูคูสมรส _____________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

*** ถาหยา กรุณากรอกขอมูลตอไปนี้
ชื่อ-นามสกุล อดีตคูสมรส ____________________________
เกิดที่จังหวัด__________________________________
วันที่จดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________
หยาวันที่เทาไร (ว/ด/ป)_________________________
หยากันเพราะเหตุผลอะไร _________________________________
Present Work/ Education/ Training / Information
1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือที่ทํางาน ____________________
__________________________________________________________
Street Address / ที่อยู _____________________________________________

/ เมือง _____________________________________________________
State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________
Country / ประเทศ _________________________________________________
Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน _____________________
3. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป
City

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

1. Were you previously employed? กอนหนานี้เคยทํางานหรือไม
Yes /
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Employer / Employment information

ชื่อบริษัทที่เคยทํางาน _________________________________________________
Employer Address /ที่อยูของบริษัทที่เคยทํางาน
Employer Name/

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

เบอรโทรศัพทที่เคยทํางาน ______________________________________________________
Job Title/ตําแหนงงาน _____________________________________________________________
Employment Date From/เริ่มทํางานตั้งแตเมื่อไร (วัน/เดือน/ป) ____________________________________
Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ป) ______________________________________
Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________

Telephone/

2.
3.
4.
5.

_______________________________________________________________

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

ทานเคยเขาเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกวาหรือไม ?
Yes /

ใช

No /

ไมใช

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

ถาใช

โปรดกรอกขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ทานเคยเขาเรียน
Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________
Address/ที่อยูของสถานศึกษา _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

หลักสูตรที่ทานศึกษาจบมา __________________________________________________
Date of Attendance From/วันที่เริ่มการศึกษา(ว/ด/ป) ___________________________________________
Date of Attendance To/วันที่จบการศึกษา (ว/ด/ป) ______________________________________________
Course of Study/

Additional Work / Education / Training Information
1. Have you traveled to any countries within the last five years ?

อื่น ๆ ใน 5 ปที่แลวหรือไม
Yes /* ใช

คุณเคยทองเที่ยวในประเทศ

ไมใช
** If yes please provide a List of Countries Visited /ถาใช โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปที่ผานมา
No /

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

คุณเคยทําหนาที่ในทางทหารหรือไม
Yes / ใช(โปรดระบุ)
No / ไมใช

2.Have you ever served in the military ?

If yes please provide the following information / ถาใช โปรดระบุรายละเอียดตอไปนี้
Name of Country/ประเทศ ____________________________________________
Branch of Service/หนวยงาน , สังกัด ____________________________________________
Rank / Position /ยศ/ตําแหนง______________________________________________
Military Specialty/ ความเชีย่ วชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________
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