วันที่ 1

กรุงเทพฯ

23.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่ าอีสเทิร์น (MU)
ประตู 10 เค้ าเตอร์ U พบเจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวก

วันที่ 2

เซี่ยงไฮ้ – ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – ท่ าเรื อฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ – ล่องเรื ออ่ าวซานฟรานซิสโก สะพานโกลเด้ นเกต – Union Square

02.30 น.

ออกจากประเทศไทย สู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่ าอีสเทิร์น เทีย่ วบินที่ MU 548

07.40 น.

เดินทางถึงสนามบินผูต่ ง เมืองเซี่ ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง

13.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิ สโก เที่ยวบินที่ MU 589 ***เครื่ องบินบินผ่านเส้ นเวลาสากล***

09.30 น.

ถึงสนามบินซานฟรานซิ สโก (San Francisco International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 14 ชัว่ โมง)
นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco)
นครมหาเสน่ ห์แห่ งมลรัฐแคลิ ฟอร์ เนี ยตอนเหนื อ เมืองที่มีประชากรหนาแน่ นเป็ นอันดับสองของประเทศ รองจาก
มหานครนิ วยอร์ ก นาท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร
สวนสนุ ก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า และเป็ นที่ต้ งั ของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระ
เลือกซื้ อสิ นค้า ของที่ระลึก จากนั้นนาท่านล่องเรื อชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรื อจะผ่านชม
เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็ นที่คุมขังนักโทษอเมริ กาในอดีต จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปและชมสะพานแขวน
โกลเด้ นเกต (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ าเลิศปลายยุคปฎิวตั ิอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย
นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊ าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ Union Square แหล่งช้อปปิ้ งของคนคลัง่ ช้อปโดยแท้ หลากหลายด้วยร้ านค้ามากมาย เช่ น
ร้านขายยีนส์ยี่ห้อลีวายส์ มีซูเปอร์ มาร์ เก็ต Virgin Megastore, Gump, สิ นค้าแบรนด์เนม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas
Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เป็ นต้น
อิสระท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ทีพ่ กั

เดินทางเข้าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN DUBLIN หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3

อุทยานแห่ งชาติ โยเซมิตี – นา้ ตกโยเซมิตี - เฟรสโน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park) อุทยานแห่ งชาติที่มีขนาดใหญ่และธรรมชาติ
อันสวยงามตั้งอยูใ่ นรัฐแคลิ ฟอเนี ย มีพ้ืนที่ 1,189 ตารางไมล์ หรื อ 3,081 ตารางกิ โลเมตร โดยมีพ้ืนที่จรดทะเลทราย
เนวาดา อุทยานแห่ งชาติโยเซมิตีเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริ กามีนกั ท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ล้านคน
ต่อปี และได้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1984 โยเซมิตีเป็ นที่รู้จกั ในชื่อของหน้าผาหิ นแกรนิต ยอดเขาโดมครึ่ งซี ก (Half
dome) น้ าตกขนาดใหญ่หลายน้ าตก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านชมน้าตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่สวยเห็นโดดเด่นแต่ไกล เป็ นน้ าตกที่สูงที่สุดแห่ งหนึ่ งของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา จากนั้นนาท่านชมเอล แคปปิ ตอล (El Capitan) ซึ่ งเป็ นอีกสัญลักษณ์หนึ่ งของอุทยานนี้ เป็ น
ภูเขาหิ นขนาดใหญ่ ตั้งฉากขึ้นไปถึ ง 900 เมตร) จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อนั ดับ 5
ของรัฐแคลิฟอร์ เนีย เป็ นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสู งไม่เกิน 20 ชั้น ทาให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

*** กรณีที่ไม่ สามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่ งชาติโยเซมิตีได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ปรั บเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง
เมือง มอนเทอร์ เรย์ (Monterey) แทน ***
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยังเมืองเฟรสโน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ทีพ่ กั

เดินทางเข้าสู่ ที่พกั WYNDHAM VISALIA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4

เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ า นเดิ นทางสู่ ล าสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ ใ หญ่ ที่สุ ด ให้
ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้ านขายเสื้ อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban,
Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein,
Samsonite
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดิ นทางต่อ จนเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่ งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป"
(Sin City) โดยเป็ นเมืองที่เจริ ญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็ นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นกั ท่องเที่ยวหลัง่ ไหล
เข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุ ดหรู หราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเต็มที่บนถนน Strip
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ ที่พกั EXCALIBUR หรื อเทียบเท่า
ในยามค่าคืนท่ านสามารถท่ องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่ นที่ถนน The Strip หรื อเสี่ ยงโชคในสถานคาสิ โน
หรื อพบกับการแสดงโชว์ หน้ าโรงแรมต่ างๆ ซึ่งแต่ ละโรงแรม ก็จะแตกต่ างกันออกไป อาทิเช่ น โชว์ ภูเขาไฟระเบิด โชว์
นา้ พุทสี่ วยงามตระการตา

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ทีพ่ กั

วันที่ 5

ชมแกรนด์ แคนยอน – เดินบน Skywalk – ลาสเวกัส

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมอุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนยอน (Grand Canyon) ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่ งหนึ่ งของ
โลก ปั จจุบนั ถูกจัดให้เป็ นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนยอนถูกค้นพบเมื่อปี
ค.ศ.1776 ปี เดียวกับที่อเมริ กาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิ พลของแม่น้ าโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสู ง
ทาให้เกิดการสึ กกร่ อนพังทลายของหิ นอันเป็ นเวลา 225 ล้านปี มาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่ มยกตัวสู งขึ้น อันเนื่ องมาจาก
แรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พ้ืนโลก ทาให้เกิดการเปลี่ยนรู ปและกลายเป็ นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยก
ตัวของแผ่นดินทาให้ทางที่ลาธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ าไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ า
เกิ ดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุ บเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร )
และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหิ นแกรนิตและหิ นชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็ นหิ นทราย
ถูกน้ าและลมกัดเซาะจนเป็ นร่ องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดิ นบนสกายวอล์ ค (Skywalk) ซึ่ งเป็ นกระจกแก้วรู ปตัวยู ได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดิ นอยูบ่ น
อากาศ ซึ่ งสู ง จากพื้ นแม่ น้ า กว่า 1,200 เมตร จากนั้นนาท่ านเดิ นทางกลับสู่ ล าส เวกัส ***กรณีท่านที่ต้ องการนั่ ง
เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมแกรนด์ แคนยอน กรุ ณาแจ้ งกับทางหัวหน้ าทัวร์ โดยมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มประมาณ USD 220 ต่ อท่ าน
***
หมายเหตุ : ส่ วนท่ านที่ต้องการอิสระเต็มวัน ไม่ ไปชมอุทยานแห่ งชาติ แกรนด์ แคนยอนและสกายวอล์ ค ลดท่ านล่ ะ
2,800 บาท กรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 15 วันก่ อนการเดินทาง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

ทีพ่ กั

เดินทางเข้าสู่ ที่พกั EXCALIBUR หรื อเทียบเท่า

วันที่ 6

ลาสเวกัส – Ontario Mills – ลอสแอนเจลิส

เช้ า

กลางวัน
บ่ าย
ค่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดิ นทางสู่ นครลอส แอนเจลิส (Los Angeles) หรื อที่ร้ ู จักในชื่ อ แอล เอ (L.A.) เป็ นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุด
อันดับ 2 ในสหรั ฐอเมริ กา และเป็ นหนึ่ งในศู นย์กลางทางด้านเศรษฐกิ จ วัฒนธรรม และการบันเทิ ง โดยระหว่า ง
ทางผ่านออนตาริ โอ มิลล์ ( Ontario Mills ) ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย 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
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางต่อสู่ สู่นครลอส แอนเจลิส (Los Angeles)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN LA MIRADA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 7

ลอสแอนเจลิส - Hollywood Boulevard – โรงถ่ ายภาพยนตร์ ยูนิเวอร์ แซล

เช้ า

ค่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดิ นเล่ นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็ นทางเท้า อยู่สองข้า งทางของถนน Hollywood
Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ ตบแต่งเป็ นรู ปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึ กชื่ อของ
บุคคลที่มีชื่อเสี ยง โดยส่ วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่ งถือเป็ นเกียรติสูงสุ ด สาหรับผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้จารึ กชื่ อ อาทิ
เช่ น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael
Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้ านหน้ า
โรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวดู ้ ที่ดา้ นหน้าจะเต็ม
ไปด้วยรอยประทับมือของดาราชื่ อดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร์ (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์
จากนั้นนาท่านเข้าชมโรงถ่ ายภาพยนตร์ ยูนิเวอร์ แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่
อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถ่ายภาพยนตร์ยนู ิเวอร์แซล
ให้ท่านได้อิสระ ชมเบื้ องหลังเทคนิ คและขั้นตอนของการถ่ ายทาภาพยนตร์ ที่ ส ร้ างขึ้ นมาเพื่ อประกอบฉากอย่า ง
ละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทาจริ งของ อาทิเช่น ฉากน้ าท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุ ดตัวในรถไฟใต้ดินหรื อชมโชว์การ
แสดงพาดโผนที่ต้ืนเต้นเร้าใจ หรื อสนุกสนานกับเครื่ องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC
PARK, TERMINATOR
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
เดินทางเข้าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN LA MIRADA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 8

สนามบิน – เซี่ยงไฮ้ ***เครื่ องบินบินผ่านเส้ นเวลาสากล***

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินลอส แอนเจลิส

วันที่ 9

เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

กลางวัน
บ่ าย

17.10 น.

ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่ อง

21.35 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ด้วยเทีย่ วบินที่ MU 547

วันที่ 10

กรุงเทพฯ

01.05 น.

ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
WEST USA ซานฟรานซิสโก – อุทยานโยเซมิตี – ลาสเวกัส – ลอสแอนเจลิส
10 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์ แอร์ไลน์ (MU)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

วันที่ 9 – 18 เม.ย. 63

76,900.-

76,900.-

76,900.-

55,700.-

10,900.-

วันที่ 19 – 28 เม.ย. 63

76,900.-

76,900.-

76,900.-

56,700.-

15,900.-

วันที่ 3 – 12 พ.ค. 63

72,900.-

72,900.-

72,900.-

49,200.-

11,900.-

วันที่ 17 – 26 พ.ค. 63

72,900.-

72,900.-

72,900.-

49,200.-

11,900.-

วันที่ 7 – 16 มิ.ย. 63

72,900.-

72,900.-

72,900.-

46,200.-

11,900.-

วันที่ 21 – 30 มิ.ย. 63

69,900.-

69,900.-

69,900.-

48,700.-

10,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.

ชำระเงินมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท ภายใน 1 วัน หลังจากการจอง โดยโอนเข้ำบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัด
จำแล้วเท่ำนัน้

2.

ส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อทำกำรจองคิวยื่นวีซำ่ ภำยใน 3
วันนับจำกวันจอง หำกไม่สง่ สำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำตยกเลิกกำรจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

3.

หำกท่ำนที่ตอ้ งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกู ค้ำอยู่ ต่ำงจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อนออก
บัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้

4.

หำกในคณะของท่ำนมีผตู้ อ้ งกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อำยุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิ ก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่ำตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทำงไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบิน)
ค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำห้องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)
ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ทอ่ งเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่)
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุ มเรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ำนบำท]
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดทำหนังสือเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ
นำ้ หนักเกิ นจำกทำงสำยกำรบินกำหนดเกินกว่ำ 23 กก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้ , ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิ ดกำร
เจ็บป่ วยจำกโรคประจำตัว, ค่ำกระเป๋ ำเดินทำงหรือของมีคำ่ ที่สญ
ู หำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นต้น
ค่ำธรรมเนียมนำ้ มันและภำษี สนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ รำคำ
ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำในโรงแรม ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่ำนเอง
ค่ำวีซำ่ ประเทศอเมริกำ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจานวน 7,600 บาท ชาระพร้อมเงินมัดจา)
ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (30 ดอลลำร์สหรัฐ)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทำงบริษัทได้สำรองที่น่งั พร้อมชำระเงินมัดจำค่ำตั๋วเครื่องบินแล้ว หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรียกเก็บค่ำมัดจำตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคำ่ ใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แล้วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง
หำกตั๋วเครื่องบินทำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็ บค่ำใช้จ่ำย
ตำมที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่ำงน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
กำหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่ เครื่องบินมีปัญหำ เช่น

สำมำรถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นำ้ หนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำย และ
อำนำจในกำรให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนกำรเดินทำง
คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภำยใน 30-44 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
แจ้งยกเลิกภำยใน 16-29 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง
ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะทำกำร
เลื่อ นกำรเดิ น ทำงของท่ำ น ไปยัง คณะต่อไปแต่ทั้ง นีท้ ่ำ นจะต้องเสีย ค่ำ ใช้จ่ ำ ยที่ ไม่สำมำรถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซำ่ ตำมที่ สถำนทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซำ่ แล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิวีซำ่ จำกทำงสถำนทูต (วีซำ่ ไม่ผำ่ น) และท่ำนได้ชำระค่ำทัวร์หรือมัดจำมำแล้ว
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่ำวีซำ่ และค่ำบริกำรยื่นวีซำ่ / ค่ำมัดจำตั๋วเครือ่ งบิน หรือค่ำ
ตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทำงไม่ครบตำมจำนวน
กรณีวีซำ่ ผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนค่ำทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ -ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ
ตำมทำงบริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม อำจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่ำ
กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอำจเป็ นห้องที่มีขนำดกะทัดรัตและไม่มีอ่ำง
อำบนำ้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
่ อเมริกา
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 5 ว ันทาการ
่ ท่านจะต้องมาแสดงตนทีส
การยืน
่ วีซา
่ ถานทูต
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา

เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
้
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
ื เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
และหนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
่ จะมีเงือ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม.จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
(พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
เครือ
่ งประดับ ไม่ใสค
3. หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น อายุไม่เกิน 3 เดือน
หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนั งสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนั บจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชอ
ื่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่ (ขอเป็ น
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
่ื -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
ภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนั บจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชอ
ื่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
ั ญาเชา่ ที่ โฉนดทีด
สญ
่ น
ิ เป็ นตัน

4. หล ักฐานการเงิน
้ า
4.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทร ัพย์ธรรมดาของ
ธนาคารทว่ ั ไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง

ถ่ายสาเนา ย้อนหล ัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทา

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

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ

ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
ี าทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่ม
4.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชม
ใหม่)
้ า
4.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใชจ่้ ายให ้ (พร ้อมเอกสารพิสจ
ู น์ความสม
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน
ทะเบียนสมรส)
5. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยมารดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนั งสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดา
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
จะต ้องคัดหนั งสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุ
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้น
ยินยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
สงั กัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

6. เอกสารสว่ นต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

7. ท่านไม่จาเป็นต้องเซ็น ร ับรองสาเนาถูกต้อง

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ อเมริกา
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา

Nonimmigrant Visa Application DS-160

่
DS-160 คือระบบกรอกข้อมูลสาหร ับการยืน
่ วีซา
อเมริกา กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และตรงก ับความ

เป็นจริง

้ ระกอบการ
เป็นข้อมูลทีจ
่ ะใชป
ั
สมภาษณ์
ของท่าน

**ถ้าท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกข้อ
่ ได้**
ท่านจะไม่สามารถยืน
่ เอกสารเพือ
่ ขอวีซา

(โปรดกรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
Personal Information 1
1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________
2. Given names / ชื่อต้น ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________
3. Full name in Native Alphabet /
4.

ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________
Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออืน่ ๆ ถ้ามี (เช่น
นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลีย่ นชื่อ นามสกุล)
ชื่อเก่ำ:_________________________________นำมสกุล
เก่ำ:____________________________________

5. Sex / เพศ
Male /ชาย

Female / หญิง

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

อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส

Divorced / Dissolved Partnership /

หย่าร้าง

Widowed / Surviving Civil Partner / หม้าย

7. Date of Birth / วันเดือนปี เกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________
8. City of Birth / เมืองหรือเขตทีเ่ กิด ________________________________________
9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดทีเ่ กิด _______________________________
10. Country of Birth / ประเทศทีเ่ กิด ________________________________________

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

หรือเคยได้รบั

ถ้ามีสญั ชาติอน่ื คือประเทศ : ________________________
ได้ถือหนังสือเดินทำงของประเทศที่ได้ระบุไว้หรือไม่

ใช่

ไม่

ถ้ำมี ระบุหมำยเลขของหนังสือเดินทำง : ________________________
3. National Identification Number / เลขทีบ่ ตั รประชาชน __________________________
4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถ้ามี
______________________________________________________________
5. U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถ้ามี
______________________________________________________________

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

ทีอ่ ยู่ทส่ี ามารถติดต่อได้หากแตกต่างจากทีอ่ ยู่ในข้อ 1

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

โทรศัพท์ทท่ี างาน ______________________________________

โทรสารทีท่ างาน _________________________________________

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

ทีอ่ ยู่อเี มล ________________________________________________

สือ่ สังคม (ทีท่ ่านมีหรือใช้อยู่ ให้ระบุเป็ นชื่อบัญชี และกรุณาอย่าเปลีย่ นชื่อระหว่างการยืน่ วีซ่า)

Face Book /

เฟซ บุค๊

Instagram /

อินสตาแกรม

________________________________________________
________________________________________________

Twitter /

________________________________________________

ทวิตเตอร์

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

หรือถูกขโมยหรือไม่
Yes /

*เคย

No /

ไม่เคย

* ถ้ำเคยหำย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทำง / Passport Number ______________________________
เหตุผลที่หนังสือเดินทำงหำย / Explain ________________________________________
Travel Information
1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงค์ของท่านในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา
_______________________________________________________________

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

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาทีต่ อ้ งการพานักในสหรัฐอมริกา
__________________ Day(s)/วัน

4. Address where you will stay in U.S./ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐทีท่ ่านตัง้ ใจจะไปพานัก
Street Address /
City /

ทีอ่ ยู่_______________________________________________

เมือง_______________________________________________________

State / รัฐ ________________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณีย ์ _____________________________________________

5. Person/Entity paying for your trip?

/ ใครเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้กบั ท่าน?

_______________________________________________________________

*** ถ้ำมีผอู้ ื่นออกค่ำใช้จำ่ ยให้ หรือบริษัทออกค่ำใช้จำ่ ยให้ ให้กรอกข้อมูลด้ำนล่ำงต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนำมสกุลของผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยให้
:_________________________________________________
Address of person / company paying for trip // ที่อยูข่ องผูอ้ อกค่ำใช้จำ่ ยให้ หรือบริษัทที่ออกค่ำใช้จ่ำย

ให้ :
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Telephone number /เบอร์โทรศัพท์มือถือของผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยให้ หรือ บริษัท :
________________________________________________
Relationship to you /ควำมสัมพันธ์กบ
ั คุณ เช่น พ่อ แม่ นำยจ้ำง เป็ นต้น :
____________________________________

Previous U.S.Travel Information
1. ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ ?

*Yes/เคย

No/ไม่เคย

** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี ้
Date arrived / วันที่เดินทำงถึงอเมริกำ :_________________________
Length of stay / ระยะเวลำที่ทำ่ นอยูใ่ นประเทศสหรัฐฯ เป็ นเวลำกี่วน
ั ___________________Day(s)/วัน
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญำติขบ
ั ขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม่?

มี

ไม่มี

Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญำติหมำยเลข
:_______________________________________________
State of Driver’s license/เป็ นใบอนุญำติขบ
ั ขี่ของรัฐ
:________________________________________________

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

** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด

No/ไม่เคย

Date last visa was issued/ วันทีอ่ อกวีซ่า:________________________________
Visa Number/หมายเลขวีซ่า______________________________________________
- Have you been ten-printed ? /ท่ำนเคยพิมพ์ลำยนิว้ มือที่สถำนทูต U.S. แล้วหรือไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
- Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่ำนเคยทำวีซำ่ U.S. หำยหรือถูกขโมยหรือไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Enter year visa was lost or stolen/ถ้ำเคย โปรดระบุปีที่หำย (ค.ศ.) : ______________
Explain / โปรดอธิบำยเหตุผลที่ทำหำย______________________________________

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

เหตุผล_________________________________________________________
3. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซ่าหรือไม่
Yes / เคย

No / ไม่เคย

ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Family Information : Relatives
1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปี เกิด
Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________
Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________
Date of Birth /

วันเดือนปี เกิด _______________________________________

Is your father in the U.S.? บิดาของท่านพานักอยู่ในสหรัฐใช่หรือไม่
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Father’s status/สถำนภำพของบิดำที่อยูท
่ ี่ประเทศสหรัฐฯ
U.S.Citizen

U.S.Legal permanent resident

Nonimmigrant
Other/ I don’t
know___________________________
Mother’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปี เกิด
Surnames /

นามสกุลมารดา ________________________________________

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________
Date of Birth / วันเดือนปี เกิด _______________________________________
Is your mother in the U.S.?

มารดาของท่านพานักอยู่ในสหัฐใช่หรือไม่

Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Mother’s status/สถำนภำพของมำรดำที่อยูท
่ ี่ประเทศสหรัฐฯ :
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)? ท่านมีญาติลาดับต้นที่

ไม่ใช่บดิ ามารดา ( ได้แก่ คู่หมัน้ คู่สมรส บุตร พีน่ อ้ ง ) พานักอยู่ในสหรัฐหรือไม่
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
If Yes’ please provide details / ถ้าใช่
Surname /

โปรดระบุรายละเอียด

นามสกุล _____________________________________________

Given Names /

ชื่อ _____________________________________________

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

เป็ นอเมริกาซิตเิ ซ่น ได้รบั ใบเขียว ได้รบั วีซ่าสหรัฐชัวคราว
่
หรืออืน่ ๆ )
___________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Do you have any other relatives in the United States
Yes / ใช่
If Yes’ please provide details / ถ้าใช่

No / ไม่ใช่

โปรดระบุรายละเอียด

___________________________________________________________
____________________________________________________________

Spouse Information
1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________
3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ปี เกิด คู่สมรส __________________________
4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________
5. Spouse’s Place of Birth / สถานทีเ่ กิด _________________________________
6. Spouse’s Address / ทีอ่ ยู่คู่สมรส _____________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

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

__________________________________________________________
Street Address / ทีอ่ ยู่ _____________________________________________
City / เมือง _____________________________________________________
State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณีย ์ _____________________________________________
Country / ประเทศ _________________________________________________
Telephone/เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงำน _____________________________________________

Employment Date From/เริม
่ ทำงำนตัง้ แต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี ) ____________________________
Monthly Salary in Local Currence ( if employed )

/ เงินเดือน ___________________________

3. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

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

1. Were you previously employed? ก่อนหน้านี้เคยทางานหรือไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Employer / Employment information
Employer Name/ชื่อบริษัทที่เคยทำงำน
_________________________________________________
Employer Address /ที่อยูข่ องบริษัทที่เคยทำงำน
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________
Telephone/เบอร์โทรศัพท์ที่เคยทำงำน
______________________________________________________

2. Job Title/ตำแหน่งงำน _____________________________________________________________
3. Employment Date From/เริม่ ทำงำนตัง้ แต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี )
____________________________________

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

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

ท่านเคยเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including
elementary schools/ถ้ำใช่ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนีเ้ กี่ยวกับสถำบันกำรศึกษำที่ทำ่ นเคยเข้ำเรียน
Name of Institution/ชื่อสถำนศึกษำ _____________________________________________________
Address/ที่อยูข่ องสถำนศึกษำ _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Course of Study/หลักสูตรที่ทำ่ นศึกษำจบมำ
__________________________________________________
Date of Attendance From/วันที่เริม
่ กำรศึกษำ(ว/ด/ป)
___________________________________________
Date of Attendance To/วันที่จบกำรศึกษำ (ว/ด/ป)
______________________________________________

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

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

No / ไม่ใช่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้ำใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทำงภำยใน 5 ปี ที่ผำ่ น

มำ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________

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

No / ไม่ใช่

If yes please provide the following information / ถ้ำใช่ โปรดระบุรำยละเอียดต่อไปนี ้
Name of Country/ประเทศ ____________________________________________
Branch of Service/หน่วยงำน , สังกัด ____________________________________________
Rank / Position /ยศ/ตำแหน่ง______________________________________________
Military Specialty/ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงทหำร_______________________________________

