ANTELOPE AND GRAND CANYON
อเมริ กาตะวันตก ลาสเวกัส – แอนเทอโลป – ซานฟรานซิสโก

9 DAYS 6 NIGHTS

เดินทาง เมษายน 2563
ลอสแอนเจลิส | ลาสเวกัส | แอนเทอโลปแคนยอน | แกรนด์แคนยอน | ซานฟรานซิสโก

ราคาแนะนาเพียง

72,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ไต้ หวัน – ลอสแอนเจลิส
วันที่ 2. ลอสแอนเจลิส – Ontario Mills – ลาสเวกัส
วันที่ 3. ลาสเวกัส – เพจ – Antelope Canyon ภูเขาหินทราย
วันที่ 4. เพจ – แกรนด์แคนยอน– ลาฟลิน
วันที่ 5.ลาฟลิน – ลาสเวกัส – ถนน The Strip
วันที่ 6. ลาสเวกัส – BARSTOW FACTORY OUTLET – เฟรสโน
วันที่ 7. เฟรสโน – ซาน ฟรานซิสโก – ล่องเรื ออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานแขวนโกลเด้ นเกต – สนามบิน
วันที่ 8. ***เครื่ องบินบินผ่านเส้ นเวลาสากล***
วันที่ 9. ไต้ หวัน – กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – ไต้ หวัน – ลอสแอนเจลิส
08.00 น.
11.00 น.
15.40 น.
16.45 น.
13.45 น.

ค่า
ที่พกั

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชนาแอร์ ไลน์ โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ คอยอานวยความสะดวก
ออกจากประเทศไทย สูไ่ ต้ หวัน โดยสายการบิน ไชนาแอร์ ไลน์ด้วยเที่ยวบิน CI834
เดินทางถึงไต้ หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสูเ่ มืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ CI006
***เครื่ องบินบินผ่านเส้ นเวลาสากล***
ถึงสนามบินลอส แอนเจลิส (Los Angeles International Airport) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 1 5 ชั่วโมง) นาท่านผ่าน
พิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร เดินทางสูน่ ครลอส แอนเจลิส (Los Angeles) หรื อที่ร้ ูจกั ในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็ นเมืองใหญ่ที่
มีประชากรมากที่สดุ อันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN LA MIRADA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 2 ลอสแอนเจลิส – Ontario Mills – ลาสเวกัส
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ออนตาริ โอ มิลล์ (Ontario Mills) ให้ ท่านเลือ กซื อ้ สินค้ าแบรนด์เนมมากมาย 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
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อ จนเข้ าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตังอยู
้ ่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City)
โดยเป็ นเมืองที่เจริ ญเติบโตขึ ้นมาจากกิจการการพนันเป็ นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้ นกั ท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ ามา เมืองที่มีโรงแรมสุด
หรูหราอลังการทังภายในและภายนอกอาคาร
้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
เดินทางเข้ าสูท่ ี่ EXCALIBUR หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 ลาสเวกัส – เพจ – Antelope Canyon ภูเขาหินทราย
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเพจ (Page) อยู่ทางตอนบนของรัฐ Arizona เป็ นเมืองต้ นน ้าของ แกรนด์แคนยอน เนื่องจากแม่น ้าโคโลราโด
จะไหลผ่านจากเมืองเพจ ลงไปยังแกรนด์แคนยอน เมืองนีเ้ ต็มไปด้ วยสถานที่ท่องเที่ยงทางธรรมชาติมากมายและล้ วนเกี่ ยวกับ
แม่น ้าทังสิ
้ ้น อาทิ เช่น ทะเลสาบเหนือเขื่อน Glen Canyon ชื่อว่า Lake Powell ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปี ละประมาณ 2 ล้ านคน
หรื อ Horseshoe bend จุดชมโค้ งแม่น ้ารูปเกือกม้ าบนหน้ าผาสูงกว่า 1,000 ฟุต หรื อราวๆ 300 เมตร รวมทัง้ Antelope Canyon
ภูเขาหินทราย (Sandstone) ที่มีริว้ ลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน ้าหลากกัดเซาะหินมานานนับล้ านๆปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

บ่ าย

นาท่านเข้ าชม ANTELOPE CANYON ภูเขาหินทราย (Sandstone) ที่มีริว้ ลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน ้าหลากกัดเซาะหินมา
นานนับล้ านๆปี จนทาให้ ผนังถ ้าเกิดริ ว้ ลายคล้ ายเกลียวคลื่นเว้ าแหว่งตามซอกถ ้า ทาให้ เกิดช่องหินที่เป็ นริว้ สวยงาม เล่นแสงกระทบ
กับดวงอาทิตย์ที่สาดส่อง ทาให้ แต่ละช่วงเวลาของวัน ภูเขาหินทรายเหล่านีม้ ีสีสนั ที่ต่างกันออกไป โดยในแต่ละฤดูกาลจะมีสีสีนที่
แตกต่างกันออกไปด้ วย อันขึ ้นอยู่กับการหักเหของแสงในแต่ละวัน เช่น ฤดูร้อน สีสนั จะเป็ นโทนสีแดง ส้ ม และม่วง ฤดูใบไม้ ร่วง จะ
เป็ นโทนสีอ่อน เป็ นต้ น

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HYATT PLACE หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4 เพจ – แกรนด์ แคนยอน – ลาฟลิน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่ านชมอุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนยอน (Grand Canyon) ฝั่ ง South rim ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง
ของโลก ปัจจุบนั ถูกจัดให้ เป็ นหนึ่งในอนุรักษ์ สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนยอนถูกค้ นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปี
เดียวกับที่อเมริ กาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ ้นโดยอิทธิพลของแม่นา้ โคโลราโดที่ไหลผ่านที่ ราบสูง ทาให้ เกิดการสึกกร่ อ น
พังทลายของหินอันเป็ นเวลา 225 ล้ านปี มาแล้ ว ต่อมาพื ้นโลกเริ่ มยกตัวสูงขึน้ อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้ อนอันมหาศาล
ภายใต้ พื ้นโลก ทาให้ เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็ นแนวเทือกเขากว้ างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทาให้ ทางที่ลาธารไหลผ่า นมี

ความลาดชันและน ้าไหลแรงมากขึ ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามนา้ เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้ อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบ
ลงไปก้ น หุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้ เกิดหินแกรนิต
และหินชัน้ แบบต่างๆ พื ้นดินที่เป็ นหินทรายถูกน ้าและลมกัดเซาะจนเป็ นร่องลึก สลับซับซ้ อนนานนับล้ านปี

กลางวัน
บ่ าย
ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองลาฟลิน (LAUGHLIN) เมืองทางใต้ ของรัฐเนวาดาที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ งแม่นา้ โคโลราโด (Colorado
River) โดยเมืองนี ้โด่งดังเรื่ องคาสิโน ความบันเทิงมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HARRAH’S LAUGHLIN หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5 ลาฟลิน – ลาสเวกัส – ถนน The Strip
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อ จนเข้ าสูเ่ มืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตังอยู
้ ่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City)
โดยเป็ นเมืองที่เจริญเติบโตขึ ้นมาจากกิจการการพนันเป็ นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้ นกั ท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ ามา เมืองที่มีโรงแรมสุด
หรูหราอลังการทังภายในและภายนอกอาคาร
้
อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ เต็มที่บนถนน Strip
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่ าย

ค่า
ที่พัก

อิสระทากิจกรรมตามอัธยาศัย โดยในยามค่าคืนท่านสามารถท่องราตรี เมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรื อเสี่ยงโชค
ในสถานคาสิโน หรื อพบกับการแสดงโชว์หน้ าโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชว์ภเู ขาไฟระเบิด โชว์
น ้าพุที่สวยงามตระการตา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั EXCALIBUR หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6 ลาสเวกัส – BARSTOW FACTORY OUTLET – เฟรสโน
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย
ค่า
ที่พัก

วันที่ 7
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สดุ ให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้ านขาย
เสื อ้ ผ้ าดั ง ๆ อาทิ เ ช่ น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters,
Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
เดินทางสูเ่ มืองเฟรสโน (Fresno) เมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ ของรัฐแคลิฟอร์ เนีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON FRESNO หรือเทียบเท่ า

เฟรสโน – ซาน ฟรานซิสโก – ล่ องเรื ออ่ าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานแขวน
โกลเด้ นเกต – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ ซาน ฟรานซิสโก นาท่านเดินทางสู่ท่าเรื อฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไป
ด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหาร สวนสนุก พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น ้า และเป็ นที่ตงของ
ั้
PIER 39 จุดที่มีสงิ โตทะเลมานอนตากแดดนับร้ อยตัว ให้ ท่าน
อิสระเลือกซื ้อสินค้ า ของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
จากนันน
้ าท่านล่ องเรื อชมอ่ าวซานฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรื อจะผ่านชมเกาะอัลคาทรั ส (Alcatraz) เกาะที่
เคยเป็ นที่ คุมขังนักโทษอเมริ กาในอดีต นาท่านถ่ายรู ปและชมสะพานแขวนโกลเด้ น เกต (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง
ผลงานวิศวกรรมอันล ้าเลิศปลายยุคปฎิวตั อิ ตุ สาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์ มานน์สเตร๊ าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
หลังอาหารค่านาท่านเดินทางสู่สนามบินซานฟรานซิสโก

วันที่ 8 ***เครื่ องบินบินผ่ านเส้ นเวลาสากล***
01.05 น.

ออกเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย ด้ วยเที่ยวบินที่ CI003
***เครื่ องบินบินผ่านเส้ นเวลาสากล***

วันที่ 9 ไต้ หวัน – กรุ งเทพฯ
05.25 น.
07.05 น.
09.45 น.

เดินทางถึงสนามบินไต้ หวัน รอเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ ด้ วยเที่ยวบินที่ CI 833
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้ วยความสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
ANTELOPE AND GRAND CANYON
อเมริ กาตะวันตก ลาสเวกัส – แอนเทอโลป – ซานฟรานซิสโก
9 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบิน ไชนา แอร์ ไลน์ (CI)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

วันที่ 08 – 16 เม.ย. 63

72,900.-

72,900.-

72,900.-

51,500.-

10,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจ าเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื อ้ ประกั น การเดิน ทางสาหรั บครอบคลุ มเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าวีซ่าประเทศอเมริกา (ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจานวน 7,600 บาท ชาระพร้ อมเงินมัดจา)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลลาร์ สหรัฐ)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง

2.
3.

หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่า ใช้ จ่ าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่ สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่ นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิน ทางของท่ าน ไปยังคณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสีย ค่า ใช้ จ่ ายที่ ไ ม่ สามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่า
ตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณี ผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรั ตและไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ 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 นั บจากวันเดินทางกลับ
ื เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
และหนั งสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยู่ตา
หรือน ักเรียน น ักศก
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ัทให้ทราบ
่ จะมีเงือ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนีร้ วมไปถึงผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม.จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
(พืน
้ หลังขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
เครือ
่ งประดับ ไม่ใสค
3. หล ักฐานการทางาน
-

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

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ 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
้ า่ ยเอง ใช ้ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทร ัพย์ธรรมดาของ
4.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
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)
้ า่ ยเอง ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6
4.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
ั 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 ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
จะต ้องคัดหนั งสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

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

-

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

่ นต ัว
6. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 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
้ ระกอบการ
เป็นจริง
เป็นข้อมูลทีจ
่ ะใชป
ั
สมภาษณ์
ของท่าน
**ถ้าท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกข้อ
่ ได้**
ท่านจะไม่สามารถยืน
่ เอกสารเพือ
่ ขอวีซา

(โปรดกรอกข้ อมูลเป็ 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.) ชื่ออื่น ๆ ถ้ามี (เช่น
นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลีย่ นชื่อ นามสกุล)
ชื่อเก่า:_________________________________นามสกุล
เก่า:____________________________________

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 / หม ้าย

7. Date of Birth / วันเดือนปี เกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________
8. City of Birth / เมืองหรือเขตที่เกิด ________________________________________
9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดที่เกิด _______________________________
10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________

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

หรือเคยได้รับ
ถ ้ามีสญั ชาติอ่นื คือประเทศ : ________________________
ได้ ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้ ระบุไว้ หรื อไม่

ใช่

ไม่

ถ้ ามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________

3. National Identification Number / เลขที่บตั 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 / ที่อยู ่ ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณี ย ์ :______________
2. Country / ประเทศ_______________________________________________________
3. Is your Mailing Address the same as your Home Address ? /

ทีอ่ ยู่ท่สี ามารถติดต่อได้หากแตกต่างจากที่อยู่ในข ้อ 1

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
4 . Home Phone Number / โทรศัพท์บ ้าน_________________________________________
5. Work Phone Number /
6. Work Fax Number /

โทรศัพท์ท่ที างาน ______________________________________

โทรสารที่ทางาน _________________________________________

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

ที่อยู่อีเมล ________________________________________________

สื่อสังคม (ที่ท่านมีหรือใช้อยู่ ให้ระบุเป็ นชื่อบัญชี และกรุณาอย่าเปลีย่ นชื่อระหว่างการยื่นวีซ่า)

Face Book /

เฟซ บุค๊

Instagram /

อินสตาแกรม

________________________________________________
________________________________________________

Twitter /

ทวิตเตอร์

________________________________________________

อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________
Passport Information
1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ________________________
2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดด้านหลังหนังสือเดินทาง
___________________________________________
3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเดินทาง
______________________________________________________________
4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนังสือเดินทาง ____________________
Issuance Date / วันที่ออกหนังสือเดินทาง (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

* ถ้ าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________
เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / 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. / ระยะเวลาที่ตอ้ งการพานักในสหรัฐอมริกา
__________________ Day(s)/วัน

4. Address where you will stay in U.S./ ที่อยู ่ในสหรัฐที่ท่านตัง้ ใจจะไปพานัก

Street Address /
City /

ที่อยู่_______________________________________________

เมือง_______________________________________________________

State / รัฐ ________________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณี ย ์ _____________________________________________

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้กบั ท่าน?
_______________________________________________________________

*** ถ้ ามีผ้ อู ื่นออกค่าใช้ จ่ายให้ หรื อบริษัทออกค่าใช้ จ่ายให้ ให้ กรอกข้ อมูลด้ านล่างต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท หรื อ ชื่อและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้
:_________________________________________________
Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้

หรื อบริษัทที่ออกค่าใช้ จ่าย

ให้ :
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Telephone number /เบอร์ โทรศัพท์มือถือของผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้

หรื อ บริษัท :

________________________________________________
Relationship to you /ความสัมพันธ์กบ
ั คุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้ าง เป็ นต้ น :
____________________________________

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

*Yes/เคย

No/ไม่เคย

** ถ ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี ้
Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริ กา :_________________________

Length of stay / ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศสหรั ฐฯ เป็ นเวลากี่วน
ั ___________________Day(s)/วัน
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขบ
ั ขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรื อไม่?

มี

ไม่มี

Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข
:_______________________________________________
State of Driver’s license/เป็ นใบอนุญาติขบ
ั ขี่ของรัฐ
:________________________________________________

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

No/ไม่เคย

** ถ ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด
Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซ่า:________________________________
Visa Number/หมายเลขวีซ่า______________________________________________
- Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพ์ลายนิ ้วมือที่สถานทูต U.S. แล้ วหรื อไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
- Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยทาวีซ่า U.S. หายหรื อถูกขโมยหรื อไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Enter year visa was lost or stolen/ถ้ าเคย โปรดระบุปีที่หาย (ค.ศ.) : ______________
Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ทาหาย______________________________________

- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซ่าอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
Explain / ถ้ าเคย โปรดอธิบาย

เหตุผล_________________________________________________________
3. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข ้าสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซ่าหรือไม่
Yes / เคย

ถ ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด

No / ไม่เคย

______________________________________________________________
______________________________________________________________

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.? บิดาของท่านพานักอยู ่ในสหรัฐใช่หรือไม่
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยู่ที่ประเทศสหรั ฐฯ
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/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :
U.S.Citizen

U.S.Legal permanent resident

Nonimmigrant

Other/ I don’t

know___________________________

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

ไม่ใช่บดิ ามารดา ( ได้แก่ คู่หมัน้ คู่สมรส บุตร พี่นอ้ ง ) พานักอยู่ในสหรัฐหรือไม่
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
If Yes’ please provide details / ถ ้าใช่
Surname /

โปรดระบุรายละเอียด

นามสกุล _____________________________________________

Given Names /

ชื่อ _____________________________________________

Relationship to you / ความเกี่ยวข ้องกับท่าน ____________________________
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 นอเมริกาซิติเซ่น ได้รับใบเขียว ได้รับวีซ่าสหรัฐชัว่ คราว หรืออื่นๆ )
___________________________________________________________
____________________________________________________________

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 / สถานที่เกิด _________________________________
6. Spouse’s Address / ที่อยู ่คู่สมรส _____________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

*** ถ้าหย่า กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล อดีตคู่สมรส ____________________________
เกิดที่จงั หวัด__________________________________
วัน เดือน ปี เกิด อดีตคู่สมรส _________________________________
วันที่จดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________
หย่าวันที่เท่าไร (ว/ด/ป)_________________________
หย่ากันเพราะเหตุผลอะไร _________________________________
Present Work/ Education/ Training / Information
1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือที่ทางาน ____________________

__________________________________________________________
Street Address
City

/ ที่อยู่ _____________________________________________

/ เมือง _____________________________________________________

State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณี ย ์ _____________________________________________
Country

/ ประเทศ _________________________________________________

Telephone/เบอร์ โทรศัพท์ที่ทางาน _____________________________________________
Employment Date From/เริ่ มทางานตังแต่
้ เมื่อไร (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/ชื่อบริ ษัทที่เคยทางาน
_________________________________________________
Employer Address /ที่อยู่ของบริ ษัทที่เคยทางาน
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________
Telephone/เบอร์ โทรศัพท์ที่เคยทางาน
______________________________________________________

2. Job Title/ตาแหน่งงาน _____________________________________________________________
3. Employment Date From/เริ่ มทางานตังแต่
้ เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี )
____________________________________

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

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

ท่านเคยเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including
elementary schools/ถ้ าใช่ โปรดกรอกข้ อมูลต่อไปนี ้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ ท่านเคยเข้ าเรี ยน
Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________
Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
Course of Study/หลักสูตรที่ท่านศึกษาจบมา
__________________________________________________
Date of Attendance From/วันที่เริ่ มการศึกษา(ว/ด/ป)
___________________________________________
Date of Attendance To/วันที่จบการศึกษา (ว/ด/ป)
______________________________________________

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

อื่น ๆ ใน 5 ปี ท่แี ล ้วหรือไม่
Yes /* ใช่

No / ไม่ใช่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้ าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปี ที่ผา่ น

มา
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________
2.Have you ever served in the military ?
Yes / ใช่ (โปรดระบุ)

คุณเคยทาหน้าที่ในทางทหารหรือไม่
No / ไม่ใช่

If yes please provide the following information / ถ้ าใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี ้
Name of Country/ประเทศ ____________________________________________
Branch of Service/หน่วยงาน , สังกัด ____________________________________________
Rank / Position /ยศ/ตาแหน่ง______________________________________________
Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________

