รห ัสโปรแกรม : 17837 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เทีย่ วครบ 3 มหานครดัง ลอสแองเจลิส ลาสเวกัส และซานฟรานซิสโก

เดินทางสู่ ประเทศอเมริกา โดยสายการบิน อี.วี.เอ. แอร์ หรื อ สายการบิน คาเธ่ ย์แปซิฟิค
ชมท่ าเรื อฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟ ศูนย์ กลางการท่ องเที่ยว ที่ต้ งั ของ PIER39
จุดที่มีสิงโตทะเลนอนตากแดดนับร้ อยตัว ล่ องเรื ออ่ าวซานฟรานซิสโก
ชมความงามของตัวเมือง พร้ อมถ่ ายรู ปและชมสะพานโกลเด้ นเกท
ชมอุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนย่ อน เดินบน SKYWALK เสมือนท่ านได้ เดินอยู่บนอากาศ
ท่ องราตรีเมืองลาสเวกัส "เมืองคนบาป"
ตื่นตาตื่นใจกับเครื่ องเล่นหลากหลาย ที่ UNIVERSAL STUDIO

กำหนดกำรเดินทำง

/

/

/

16-23 ก.พ. 1-9 มี.ค. 24 เม.ย-2พ.ค 5-13พ.ค.63
วันแรก
09.00 น.

กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม)ิ BKK - ท่ าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน (ไต้ หวัน) TPE
ท่ าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง - เมืองลอสแองเจลิส - ซานตา โมนิกา
คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู 8 แถว R เคาน์ เตอร์ สายการบิน
อี.วี.เอ.แอร์ (BR) เจ้ าหน้ าทีค่ อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

12.00 น.
16.35 น.
19.50 น.
14.50 น.
09.30 น.
13.05 น.
17.00 น.
19.30 น.
16.45 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ เทีย่ วบินที่ BR62
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เมืองลอสแองเจลิส โดยสายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ เทีย่ วบินที่ BR18
***** เครื่ องบินบินผ่านเส้ นแบ่ งเวลาสากล *****
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ลอสแองเจลิส (LAX) ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า (เวลาช้ ากว่ าประเทศไทย 15 ชั่ วโมง)
**************************************************************************************
คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู 6 แถว M เคาน์ เตอร์ สายการคา
เธ่ ย์แปซิฟิค (CX) เจ้ าหน้ าทีค่ อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน คาเธ่ ย์แปซิฟิค เทีย่ วบินที่ CX614
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่ องกง เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เมืองลอสแองเจลิส โดยสายการบิน คาเธ่ ย์แปซิฟิค เทีย่ วบินที่ CX892
***** เครื่ องบินบินผ่านเส้ นแบ่ งเวลาสากล *****
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส (LAX) ประเทศสหรัฐอเมริกา (เวลาช้ ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง)

เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และ ดูแลตลอดการเดินทาง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ มหานครลอสแองเจลิส (LOS
ANGELES) เป็ นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริ กา และเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยูใ่ นมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย ชื่ อเมืองลอสแองเจลิส มาจากคา
ว่า โลสอังเคเลส ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ่ งชื่ อเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่ งเทพ" จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ ซานตาโมนิก้า (SANTA MONICA) เมืองท่ารี สอร์ ทที่มีบรรยากาศอบอุ่นและสบาย ตั้งอยูท่ าง
ทิศตะวันตกของลอสแองเจอลิส ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง CALIFORNIA BEACH ที่ซานตาโมนิ กา้ สามารถ
เดินเล่นชมท่าเรื อ SANTA MONICA PIER ที่จดั แต่งสไตล์ OLD-FASHIONED AMUSEMENT PARK และ
ถนนสาม (THIRD STREET) ที่มีสินค้า แบรนด์ดงั ร้านอาหารแบบชาวอเมริ กนั และห้าง NORDSTROM

ค่า

วันทีส่ อง
เช้ า

อิสระอาหารค่า
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ HOLIDAY INN BUENA PARK หรื อเทียบเท่า

กริฟฟิ ธ พาร์ ค - HOLLYWOOD SIGN - HOLLYWOOD WALK OF FAME - โรงละคร
ไชนีส เธียเตอร์ - ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารเช้านาท่านเดินทางถ่ายรู ปคู่กบั HOLLYWOOD SIGN เป็ นป้ ายที่มีชื่อเสี ยง และถือ
เป็ นแลนด์มาร์ค ซึ่ งกลายเป็ นสถานที่ใครๆ มาแอลเอก็ตอ้ งมีภาพนี้เก็บไว้เป็ นที่ระลึก นาท่านชม HOLLYWOOD
WALK OF FAME อีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อนั โด่งดังของนครลอสแองเจลิส รัฐ
แคลิฟอร์ เนีย โดย HOLLYWOOD WALK OF FAME คือบริ เวณทางเดินของถนน ฮอลลีวูด บูลเลอวาร์ ด และ
ถนน ไวน์ สตรี ท รวมระยะทางกว่า 3 ไมล์ ซึ่ งมีความโดดเด่นอยูท่ ี่มีการประดับด้วยแผ่นหิ นตบแต่งเป็ นรู ปดาวห้า
แฉก จานวนกว่า 2,000 ดวงที่จารึ กชื่อของเหล่าดารา นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสี ยง จากนั้นนาท่านชม โรงละคร
ไชนีส เธียเตอร์ (GRAUMAN'S CHINESE THEATRE) โรงภาพยนตร์ สุดหรู บนถนนฮอลลี วูด้ ที่เหล่าดารา
นักแสดงชั้นนานิยมมาชมภาพยนตร์ ของตนเอง ณ โรงภาพยนตร์ แห่งนี้ นอกจากนี้ที่นี่ยงั มีไฮไลท์อยูท่ ี่ บริ เวณลาน
ด้านหน้าของโรงภาพยนตร์ ซึ่ งเป็ นสถานที่ประทับรอยมื อ รอยเท้า พร้ อมลายเซ็ นต์ของเหล่าดาราคนดัง ซึ่ งใน
ปั จจุบนั มีรอยประทับจากเหล่าคนดังมากกว่า 200 คน ให้ท่านได้เดิ นชม และถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัย นาท่านสู่

กริ ฟฟิ ธ พาร์ ค (GRIFFITH PARK) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของซานตา โมนิ ก้า และด้วยพื้นที่ มากกว่า 4,000
เอเคอร์ ของภู มิ ป ระเทศอัน เขี ย วขจี อี ก ทั้ง ยัง เป็ นสวนสาธารณะเทศบาลที่ ใ หญ่ เ ป็ นอัน ดับ 10 ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ทาให้กริ ฟฟิ ธพาร์ ค ได้ชื่อว่าเป็ นสวนสาธารณะที่เหมาะสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ นัง่ ปิ กนิก

เทีย่ ง

อิสระอาหารกลางวัน
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านเข้าชม ยูนิเวอร์ แซล (UNIVERSAL STUDIOS) เป็ นสตูดิโอเก่าแก่
ที่สุดอีกแห่งหนึ่งที่มีการใช้งานอยูใ่ นฮอลลีวดู ้ มาที่นี่แล้วคุณจะมีโอกาสได้เห็นการทางานผลิตภาพยนตร์ สถานที่
ถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อดังของฮอลลี วูด้ มากมายหลายเรื่ อง เช่ น คิงคอง จอร์ จฉลามยักษ์ จูราสสิ ค พาร์ ค ซึ่ งมีเนื้ อที่
กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังการถ่ายทา เทคนิ ค รวมถึ งขั้นตอนการถ่ายทาภาพยนตร์ ที่โด่งดังทาทั้งใน
อดีตและปัจจุบนั ได้สัมผัสฉากที่ตื่นเต้นระทึกใจของภาพยนตร์ เรื่ องต่างๆ รวมทั้งอาคารบ้านเรื อนที่ใช้ในการถ่าย
ทาภาพยนตร์ จริ ง เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์ เรื่ อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวใน
ซานฟรานซิ โก ยิ่งไปกว่านั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าไปร่ วมสนุ กกับเหตุการณ์ ต่างๆได้เหมือนกับเป็ นดารา
แสดงในบทนั้นๆ และยังมีการถ่ายทาแบบสดๆให้ได้ชมกันอีกด้วย แต่จุดสนใจที่เป็ นดาราของที่นี่ก็คือเครื่ องเล่น
ให้ท่านสนุกสนานผจญภัยกับเครื่ องเล่นทันสมัย เครื่ องเล่นจานวนมากมาจากภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์เรื่ อง
โปรดและเป็ นผลงานของยูนิเวอร์ แซล ร่ วมสู ้เคียงข้างกับ OPTIMUS PRIME ไปบนเครื่ องเล่ นสุ ดหฤหรรษ์
TRANSFORMERS : THE RIDE 3D ท้าทายแรงดึงดูดของโลกและเขย่ากระดูกกันได้ที่รถไฟเหาะ REVENGE
OF THE MUMMY หรื อตื่นตากับสเปเชี ยลเอฟเฟ็ กต์ของ SHREK 4-D และสยองขวัญกับ JURASSIC PARK THE RIDE หัวใจของพาร์คคือสตูดิโอทัวร์ ซึ่ งเป็ นการนัง่ รถรางชมเบื้องหลังของโรงถ่ายภาพยนตร์ ชื่อดังของฮอล
ลี วูด้ ที่ นี่คุ ณจะได้สั ม ผัสกับ จุ ดเริ่ ม ต้นของภาพยนตร์ คลาสสิ กมากมาย และได้รับ ประสบการณ์ แผ่นดิ นไหว
น้ าท่วม เพลิงไหม้ และสเปเชียลเอฟเฟ็ กต์ต่างๆ ที่คุณจะได้พบเห็นจากอุตสาหกรรมโทรทัศน์และภาพยนตร์

ค่า

อิสระอาหารค่า
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ HOLIDAY INN BUENA PARK หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS - เมืองลาสเวกัส - (ย่ าน STRIP LAS VEGAS)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
4 ชม.) แหล่งช้อปปิ้ งที่มีสินค้าแบรนด์เนม ราคาขายส่ งมากมายจากโรงงานเลือกซื้ อสิ นค้านานาชนิ ด อาทิเช่น แบ
รนด์ COACH , LEVI’S , POLO , SAMSONITE เป็ นต้น ผ้าปูที่นอน เครื่ องนอน เครื่ องครัว ของเด็กเล่น รองเท้า
กีฬา แบรนด์แท้สัญชาติอเมริ กนั ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย
อิสระอาหารกลางวัน
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน อิ สระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งอย่างเต็มอิ่มกับร้ านค้าสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (LAS VAGAS) เป็ นสถานที่ที่ชาวอเมริ กนั และคนทัว่ โลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่ ง
คนบาป" (SIN CITY) ลาสเวกัสเป็ นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริ ญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้า
ของกิ จ การการพนันเป็ นแรงดึ ง ดู ดหลัก ให้ นัก ท่ องเที่ ย วหลั่ง ไหลเข้า มา ต่ อมาก็ ไ ด้พ ฒ
ั นาไปสู่ ธุ รกิ จ บริ ก าร
ใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสิ นค้า ศูนย์ประชุ ม ร้ านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่า
อลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และ โรงแรมมารวมตัวกัน
อย่างแน่นหนาใน บริ เวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส และนาท่านเข้าสู่ ที่พกั
อิสระอาหารค่า
หลังจากรับประทานอาหารเย็นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั หรื อเที่ยวชม ย่ าน STRIP ของลาสเวกัสในช่วงค่าคืน เช่น โชว์
ภูเขาไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND, โชว์น้ าพุเต้นระบาที่ BELLAGIO
ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่ องเล่นวาดเสี ยวต่างๆที่ต้ งั อยูส่ ู ง ที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE, ชมหนึ่ง
ในพระพรหมของไทยซึ่ งตั้งอยูท่ ี่โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟล และประตูชยั ซึ่งจาลองจากปารี ส

นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ EXCALIBUR HOTEL & CASINO หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

อุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนยอน (SKY WALK)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า อาหารกล่อง
หลังจากรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนยอน (GRAND CANYON) ชม
ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยงิ่ ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบนั ถูกจัดให้เป็ นหนึ่งใน อนุรักษ์สถานของโลกตาม
มติ ของสหประชาชาติ อุ ทยานแห่ งชาติ แกรนด์ แคนยอน ถู กค้นพบเมื่ อปี ค.ศ. 1776 เป็ นปี เดี ยวกับที่ อเมริ ก า
ประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิ ดขึ้นโดยอิทธิ พลของแม่น้ าโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสู ง ทาให้เกิดการสึ กกร่ อน
พังทลายของหิ นอันเป็ นเวลา 225 ล้านปี มาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่ มยกตัวสู งขึ้น อันเนื่ องมาจากแรงดันและความ
ร้อนอันมหาศาลภายใต้พ้ืนโลก ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนรู ปและกลายเป็ นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ไพศาล การยกตัว
ของแผ่นดินทาให้ทางที่ลาธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ าไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ า
เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุ บเหวกว่า 1 ไมล์ (ประมาณ 1,600 เมตร)
และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหิ นแกรนิ ตและหิ นชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็ นหิ น
ทรายถูกน้ าและลมกัดเซาะจนเป็ นร่ องลึก สลับซับซ้อน สู ง ต่า นานนับล้านปี เหล่านี้ ก่อนให้เกิดความงดงาม และ
ความน่าอัศจรรย์ ทางธรรมชาติข้ ึนที่แห่งนี้

เทีย่ ง

อิสระอาหารกลางวัน
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านชม GRAND CANYON SKYWALK สิ่ งมหัศจรรย์ยุคใหม่ นาท่าน
เดินชมวิวของแกรนด์แคนย่อน บนกระจกแก้ว (รู ปตัวยู) เสมือนเดินบนอากาศ ชมวิวทิวทัศน์ของแกรนด์แคนย่อน
จากเบื้องบนสู่ เบื้องล่างผ่านกระจกแก้วที่สามารถรองรับน้ าหนักได้อย่างปลอดภัยซึ่ งส่ วนของกระจกแก้วได้ยื่น
ออกมาจากหน้าผา เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ที่เกิดจากฝี มือมนุ ษย์บรรจงสร้ างน่ าประทับใจและอัศจรรย์ใจยิ่ง
นัก

ค่า

อิสระอาหารค่า
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ EXCALIBUR HOTEL & CASINO หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

วันทีห่ ก
เช้ า

เทีย่ ง

CALICO GHOST TOWN - เมืองเฟรสโน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่ CALICO GHOST TOWN สัมผัสบรรยากาศ ยุคคาวบอย เดิม
CALICO เป็ นเมืองหมืองแร่ เงิ น รุ่ งโรจน์ระหว่างปี 1881-1907 ช่ วงเจริ ญสุ ด จากนั้นเมืองนี้ กลายเป็ นเมื องร้ าง
ตั้งแต่ปี 1907 ดังนั้นมันจึงได้ชื่อว่าเป็ นเมืองผีหรื อ GHOST TOWN ในปี 1951 นาย WALTER KNOTT เจ้าของ
ฟาร์ มแห่ งหนึ่ ง ได้ซ้ื อเมืองคาลิ โกและได้พยายามสร้างมันขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิ ม โดยใช้รูปถ่ายที่มีอยู่ เพื่อให้
เป็ นสถานที่ ท่องเที่ยว ต่อมาในปี 1966 เขาบริ จาคเมืองให้แก่ SAN BERNARDINO COUNTY (อาจเทียบ
COUNTRY ได้กบั จังหวัด) ทาให้มนั กลายเป็ นปาร์ คของแถบนี้ ซึ่ งได้พฒั นาเป็ นจุดท่องเที่ยวชมเหมืองแร่ สาธิ ต
การร่ อนเงิน และมีการแสดง STUNT SHOW เป็ นเรื่ องการดวลปื นของคาวบอยทุกวัน จะได้สัมผัสถึ งกลิ่ นอาย
ตะวันตก และ คนแต่งคาวบอย ผูห้ ญิงก็แต่งแฟชัน่ ยุคนั้นมาเดินแสดงตัว และขายของ เหมืองแร่ เขาก็ยงั ให้เข้าไป
ดูบางแห่ ง รถไฟ รถม้าเก่าๆ เครื่ องมือทาเหมืองบางอย่าง ก็ยงั รักษาไว้ ซากรถ เครื่ องมือเครื่ องจักรยุคโน้น ก็ยงั มี
วางเรี่ ยราดให้เห็นเป็ นที่ๆให้นกั ท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรู ป และซึมซับบรรยากาศ
อิสระอาหารกลางวัน
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื อ งเฟรสโน (FRESNO) (ใช้ เวลาเดิ นทางประมาณ 4 ชม.) เมื องเฟรสโน เป็ นเมื องในรั ฐ
แคลิ ฟ อร์ เ นี ย สหรั ฐ อเมริ ก า ตั้ง อยู่ใ นเทศมณฑลเฟรสโน อยู่ท างทิ ศ เหนื อของลอสแอนเจลิ ส ประมาณ 322
กิโลเมตร เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ในรัฐแคลิฟอร์ เนีย และอันดับที่ 35 ในสหรัฐอเมริ กา
อิสระอาหารค่า
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES : FRESNO SOUTH หรื อเทียบเท่า

ซานฟรานซิสโก - ถนนลอมบาร์ ด - สะพานแขวนโกลเด้ นเกท
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องซาน ฟรานซิ สโก (SAN FRANCISCO CITY) (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชม.) นครมหาเสน่ห์แห่ งมลรัฐแคลิฟอร์ เนียตอนเหนือ เมืองที่ถือว่าเป็ นเมืองที่ติดอันดับ 1
ใน 10 เมืองที่โรแมนติกเมืองหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริ กา ตั้งอยูบ่ ริ เวณอ่าวซานฟรานซิ สโก
อิสระอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่านชม ถนนลอมบาร์ ด (LOMBARD STREET) หรื อ ที่คนไทยนิ ยมเรี ยกกันว่า ถนนลาบาก เป็ นถนน
ที่ ค ดเคี้ ย วที่ สุ ด ในโลก สร้ า งขึ้ น มาตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2465 เพื่ อ เชื่ อ มถนน ไฮด์ HYDE กับ ถนนลิ เ วนเวิ ร์ ท
LEAVENWORTH โดยไต่ลงมาตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างทางคดเคี้ยว
นี้ ตกแต่งต้นไม้และดอกไม้สวยงาม และมี บนั ไดคนเดิ น 2 ข้างทาง ใกล้กนั จะเป็ นร้ านไอศกรี ม SWENSEN’S
สาขาแรกของโลก ท่ านจะได้สั ม ผัส ความเก่ า แก่ แบบดั้ง เดิ ม ต้นตารั บของ SWENSEN’S นาท่ า นชม สะพาน
โกลเด้ นเกท (GOLDEN GATE BRIDGE) ผลงานวิศวกรรมอันล้ าเลิศปลายยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรมที่ออกแบบ
โดย นายโยเซฟ แบร์ มานน์สเตร๊ าซ์ เป็ นหนึ่ งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกท่านมาเมืองนี้ จะต้องมาเยือน
สัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิ สโก สะพานแขวนที่ทาสี แดงสด เพื่อป้ องกันไม่ไห้เหล็กซึ่ งเป็ นโครงสร้างหลัก
ของสะพานเกิดสนิ มเนื่ องจากเกลือของลมทะเลในมหาสมุทรแปซิ ฟิก สะพานแห่ งนี้ ถือว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ทาง

วิศวกรรมของโลกยุคปั จจุ บ นั ตั้งอยู่ในเมื องซานฟรานซิ ส โก เป็ นสะพานแขวนที่ ยาวที่ สุดแห่ งหนึ่ ง ของโลก
คือมีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร สู ง 223.5 เมตร

ค่า

วันทีเ่ จ็ด

อิสระอาหารค่า
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN EXPRESS SAN FRANCISCO-AIRPORT NORTH หรื อเทียบเท่า

ล่องเรื ออ่าวซานฟรานซิสโก - PIER 39 - ทวิน พีค - ยูเนี่ยน สแควร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ร้ านอาหาร I.HOP
หลังจากรับประทานอาหารเช้า นาท่าน นั่งเรื อชมอ่ าวซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO BAY CRUISE)
ท่านจะได้ชื่นชมกับความงามของตัวเมืองซานฟรานซิ สโก เมืองท่าแสนสวยที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งมหาสมุทรแปซิ ฟิก ซึ่ ง
ได้รับการยกย่องว่าเป็ นหนึ่ งในเมื องที่ น่าอยู่อาศัยมากที่ สุดในโลก ให้ท่านได้ถ่ายรู ปวิวกับอี กฝั่ งหนึ่ งของอ่าว
ถ่ายภาพวิวกับ เกาะอัลคาทราซ (ALCATRAZ ISLAND) ซึ่ งเคยเป็ นฉากในภาพยนตร์ เรื่ อง THE ROCK และเคย
เป็ นสถานที่ ตั้งประภาคารป้ อมปราการของกองทัพ และยังเป็ นคุกทหารจนถึงปี 1963

เทีย่ ง

อิสระอาหารกลางวัน
หลัง จากรั บ ประทานอาหารกลางวัน นาท่ า นชมย่า น FISHERMAN’S WHARF และ PIER 39 แหล่ ง
SHOPPING, ร้านอาหาร, ร้าน CHOCOLATE GHIRARDELLI SQUARE, BOUDIN ร้านเบเกอรี่ เก่าแก่ให้บริ การ
มาตั้งแต่ปี 1849 ต้นตารับ CLAM CHOWDER ที่ SERVED มาในถ้วยขนมปั ง SOURDOUGH ที่ข้ ึนชื่ อของ SAN
FRANCISCO และนอกจากนี้ที่นี่ยงั เป็ นแหล่งของ DUNGENESS CRAB เมนู พิเศษที่คุณไม่ควรพลาด นาท่านชม
ฟอร์ ต พอยต์ (FORT POINT) อยูบ่ ริ เวณใต้สะพานโกลเด้นเกท ซึ่ งเป็ นป้ อมปราการเก่าแก่ของเมืองซานฟราน
ซิสโก นาท่านชม ทวิน พีค (TWIN PEAK) ขึ้นชมวิวเมืองแบบพาโนรามาบนยอดเขาทวินพีค ผ่านย่านเดอะคาส
โตร เป็ นที่รู้จกั กันว่า GAY CAPITAL OF THE WORLD ถ้าอยากสัมผัสไลฟ์ สไตล์ของพวกเขาเหล่านี้ ได้ที่นี่
จากนั้นนาท่านสู่ UNION SQUARE แหล่งช้อปปิ้ งที่มีสินค้าแบรนด์ดงั จากทัว่ ทุกมุมโลก และสิ นค้าของ USA
นอกจากนี้ยงั ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่มีนกั ท่องเที่ยวและนักช้อปตัว
จริ งนิยมมา

ค่า

อิสระอาหารค่า
ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก(SFO) ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันทีแ่ ปด
00.30 น.

00.25 น.

วันทีเ่ ก้า
06.30 น.
08.50 น.
11.50 น.
07.20 น.
09.55 น.
12.05 น.

ท่ าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก (SFO)
ออกเดินทางจาก ท่ าอากาศยานนานาชาติ ซานฟรานซิ สโก ประเทศสหรั ฐอเมริ กา โดยสายการบิน อี.วี.เอ.แอร์
เทีย่ วบินที่ BR11
**************************************************************************************
ออกเดินทางจาก ท่ าอากาศยานนานาชาติ ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน คาเธ่ ย์แปซิฟิค
เทีย่ วบินที่ CX881
***** เครื่ องบินบินผ่านเส้ นแบ่ งเวลาสากล *****

ท่ าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน (ไต้ หวัน) - ท่ าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง(ฮ่ องกง) กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม)ิ BKK
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบิน สายการบินอี.วี.เอ.แอร์ เทีย่ วบินที่ BR67
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (BKK) กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**************************************************************************************
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่ องกง เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบิน คาเธ่ ย์แปซิฟิค เทีย่ วบินที่ CX615
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (BKK) กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
………….หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม…………………

** หากท่านทีต
่ อ
้ งออกตว๋ ั ภายใน (เครือ
่ งบิน , รถท ัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท
่ ุกครงก่
ั้ อนทาการออกตว๋ ั
เนือ
่ งจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

อัตราค่าบริการสาหรับเดินทาง 4 ท่ าน (ราคา/ท่ าน)
กาหนดการเดินทาง

16-23 ก.พ.63
1-9 มี.ค.63
24 เม.ย-2พ.ค .63
5-13พ.ค.63

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ2ท่ าน
พักเดี่ยว
ท่ านละ/บาท
จ่ ายเพิม่ ท่ านละ

99,900
99,900
99,900
99,900

22,000
22,000
22,000
22,000

ไมใช้ ตั๋ว
ลดท่ านละ

28,000
28,000
28,000
28,000

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท ภายใน1 วันหลังจากทาการจอง โดย ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับเงิ นมัดจาแล้วเท่านั้น คอน
เฟิ ร์ มเดินทาง 4 ท่าน
2. ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
3. ส่ งสาเนาหน้าพาสปอร์ ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และแบบฟอร์ มกรอกข้อมูลส่ วนตัว เพื่อทาการ
จองคิ วยื่นวีซ่ าภายใน 3 วันนับ จากวันจอง หากไม่ส่ง สาเนาหน้าพาสปอร์ ตทางบริ ษ ทั ขออนุ ญาตยกเลิ กการจองทัวร์ โดย
อัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร
ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ กภายในครอบครัว
ของท่านเองเป็ นหลัก เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถ MINI VAN ปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ จากัดกระเป๋าเดินทาง ใบใหญ่ 1 ใบ/ท่าน ใบเล็ก 1 ใบ/ท่าน
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั รับลูกค้าจากสนามบินลอสแองเจอลิส คอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสื อเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล
กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,
4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่ งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
6. ค่าวีซ่าประเทศอเมริ กา (ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจานวน 7,500 บาท ชาระพร้ อมเงินมัดจา)
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย 4 ดอลล่าสหรัฐ/คน/วัน
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและทีน่ ั่งบนเครื่ องบิน
1. บริ ษทั จะทาการสารองที่นงั่ ทันที หลังจากกรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ มลุกค้า 4 ท่าน
2. หลังจากทางบริ ษทั ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่า
ตัว๋ เครื่ องบินเต็มจานวน เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นตัว๋ โปรโมชัน่ ไม่สามารถ แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
2. นัง่ ที่ LONG LEG โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ที่นงั่ LONG LEG ขึ้นอยู่
กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง)
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริ ษทั ฯกาหนดไว้ (4ท่าน) เนื่ องจากเกิ ดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดิ นทางอื่นที่ เดิ นทางในคณะเดี ยวกันบริ ษทั ต้อง
นาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ ง จะต้องมี ใบรั บ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษทั ฯจะท าการเลื่ อนการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่ออก
ตัว๋ เครื่ องบินแล้ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่ น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) ค่าส่ วน
ต่างในกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
กรณี ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริ ษทั
ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้ องพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกัน จึ ง อาจท าให้ห้องพัก แบบห้องเดี่ ย ว (SINGLE) ,ห้องคู่
(TWIN/DOUBLE) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
2. โรงแรมส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุ มนานาชาติ (TRADE AIR) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น TRADITIONAL BUILDING ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอเมริกา
ใช้ เวลาทาการอนุมตั ิวซี ่ านับจากวันยื่นประมาณ 5 วันทาการ
การยื่นวีซ่า ท่ านจะต้ องมาแสดงตนทีส่ ถานทูต
ในระหว่ างยื่นวีซ่าเข้ าสถานทูตแล้ว ไม่ สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
**ลูกค้ ากรุ ณาอย่ ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย่ นแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่ อย ๆ**
1. หนังสื อเดินทางประเทศไทย (THAILAND PASSPORT) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่า
อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสื อเดินทางจะต้อง
ไม่ชารุ ด (หนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย)
***ในกรณีที่ถื อ พาสปอร์ ต สั ญชาติไ ทย แต่ พ านั ก อยู่ต่ า งประเทศ, ทางานอยู่ ต่า งประเทศ หรื อนั ก เรี ยน
นั กศึ กษาศึ ก ษาอยู่ต่างประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของทางบริ ษัทให้ ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมี
เงื่ อนไข และ ข้ อกาหนดของทางสถานทูตต้ องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่ สามารถยื่ นขอวีซ่าใน
ประเทศไทยได้ ข้ อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทางทีถ่ ือพาสปอร์ ตต่ างชาติด้วย***
2. รู ปถ่ าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว หรื อ 5 X 5 ซม.จานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวม
แว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่ คอนแทคเลนส์ รู ปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการทางาน
- เจ้ าของกิจการ หนังสื อรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู ้
เดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ ้นส่ วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรื อ สาเนาใบ
ทะเบียนการค้า(พค.0403)
- เป็ นพนักงาน หนังสื อรับรองการทางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง,
เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้อง
ตรงตามหน้าพาสปอร์ ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
- นักเรียนหรื อนักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมี
อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )

4.

5.

6.

7.

- กิจการไม่ จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รู ปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนด
ที่ดิน เป็ นตัน
หลักฐานการเงิน
4.1 กรณีผ้ ูเดินทาง ออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป ส่ วนตัวของ
ผูเ้ ดินทาง ถ่ ายสาเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้ าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรื อถอน ก่ อน แล้ ว
ค่ อยปรับยอดเงินในบัญชี ไม่ เกิน 15 วันก่ อนวันยื่นวีซ่า และบัญชี ต้องมีครบทุกเดือน
***ในกรณีทมี่ ีการเคลื่อนไหวบัญชี ไม่ ครบทุกเดือน ให้ ใช้ BANK STATEMENT แทนสาเนาสมุดเงินฝาก***
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี ติดลบ บัญชี ฝากประจา บัญชี กระแสรายวัน
บัญชี สหกรณ์ ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิ น**
4.2 กรณีเปลีย่ นบัญชีเป็ นเล่ มใหม่ ให้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่)
4.3 กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรื อ STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือนของ
บุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้ (พร้อมเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ เช่น สู ติบตั ร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส)
กรณีเด็กอายุไม่ ถึง 20 ปี ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด
หนังสื อยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ต
มารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดา
มาด้วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุยนิ ยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรื อหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ี
อานาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
เอกสารส่ วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สู ติบตั ร(กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
ท่านไม่ จาเป็ นต้ องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้ อง
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่ นและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิม่ เติม
หมายเหตุ การอนุมัตวิ ีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้
ทั้งนีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าอเมริกาNONIMMIGRANT VISA APPLICATION DS-160
DS-160 คือระบบกรอกข้ อมูลสาหรับการยื่นวีซ่าอเมริกา กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบ
และตรงกับความเป็ นจริง เป็ นข้ อมูลทีจ่ ะใช้ ประกอบการสั มภาษณ์ ของท่ าน
**ถ้ าท่ านกรอกข้ อมูลไม่ ครบถ้ วนทุกข้ อ ท่ านจะไม่สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าได้ **
(โปรดกรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
PERSONAL INFORMATION 1
1. SURNAME / นามสกุล ตรงกับในหนังสื อเดินทาง_______________________________________
2. GIVEN NAMES / ชื่อต้น ตรงกับในหนังสื อเดินทาง_______________________________________
3. FULL NAME IN NATIVE ALPHABET / ชื่อนามสกุลภาษาไทย_______________________________________
4. HAVE YOU EVER USED OTHER NAMES ( I.E., MAIDEN, RELIGIOUS, PROFESSIONAL, ALIAS, ETC.) ชื่ออื่น ๆ ถ้ามี (เช่น
นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรื อเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล)
ชื่อเก่า: _______________________________________ นามสกุลเก่า: _______________________________________
MALE /ชาย
FEMALE / หญิง
6. MARITAL STATUS / สถานภาพ
SINGLE / โสด
MARRIED / CIVIL PARTNER / สมรส
UNMARRIED PARTNER / อยูร่ ่ วมกันโดยไม่ได้สมรส
DIVORCED / DISSOLVED PARTNERSHIP / หย่าร้าง
WIDOWED / SURVIVING CIVIL PARTNER / หม้าย
7. DATE OF BIRTH / วันเดือนปี เกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________
8. CITY OF BIRTH / เมืองหรื อเขตที่เกิด ________________________________________
9. STATE / PROVINCE OF BIRTH / รัฐหรื อจังหวัดที่เกิด _______________________________
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? สัญชาติ
อื่นที่ได้รับ หรื อเคยได้รับ
ถ้ามีสัญชาติอื่น คือประเทศ : ________________________
ได้ถือหนังสื อเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรื อไม่ ใช่
ไม่
ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสื อเดินทาง : ________________________
3. NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER / เลขที่บตั รประชาชน __________________________
4. U.S.SOCIAL SECURITY NUMBER / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริ กา) ถ้ามี __________________________

5. U.S. TAXPAYER ID NUMBER / หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี (ในสหรัฐอเมริ กา) ถ้ามี __________________________

ADDRESS AND PHONE INFORMATION
1. STREET ADDRESS / ที่อยู่ _____________________ __________________________ _______ ___________________________
__________________________________________________________ POSTAL ZONE/รหัสไปรษณี ย ์ :______________
2. COUNTRY / ประเทศ_______________________________________________________
3. IS YOUR MAILING ADDRESS THE SAME AS YOUR HOME ADDRESS ? /

_______________________________
____________________________________________________
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้หากแตกต่างจากที่อยูใ่ นข้อ 1

4 . HOME PHONE NUMBER / โทรศัพท์บา้ น_________________________________________
5. WORK PHONE NUMBER / โทรศัพท์ที่ทางาน ______________________________________
6. WORK FAX NUMBER / โทรสารที่ทางาน _________________________________________
7. MOBILE / CELL PHONE NUMBER / โทรศัพท์มือถือ __________________________________
8. EMAIL ADDRESS / ที่อยูอ่ ีเมล ________________________________________________
9. SOCIAL MEDIA / สื่ อสังคม (ที่ท่านมีหรื อใช้อยู่ ให้ระบุเป็ นชื่ อบัญชี และกรุ ณาอย่าเปลี่ยนชื่อระหว่างการยื่นวีซ่า)
FACE BOOK / เฟซ บุ๊ค ________________________________________________
INSTAGRAM / อินสตาแกรม ________________________________________________
TWITTER / ทวิตเตอร์ ________________________________________________

อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________
PASSPORT INFORMATION
1. PASSPORT NUMBER / หมายเลขหนังสื อเดินทางเล่มปั จจุบน
ั ________________________
2. PASSPORT BOOK NUMBER / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบาร์ โค๊ดด้านหลังหนังสื อเดินทาง __________
3. COUNTRY / AUTHORITY THAT ISSUED PASSPORT / ประเทศหรื อหน่วยงานที่ออกหนังสื อเดินทาง __________
4. WHERE WAS THE PASSPORT ISSUED? สถานที่ออกหนังสื อเดินทาง ____________________
ISSUANCE DATE / วันที่ออกหนังสื อเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________
EXPIRATION DATE / วันหมดอายุของหนังสื อเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______
5. HAVE YOU EVER LOST A PASSPORT OR HAD ONE STOLEN? ท่านเคยทาหนังสื อเดินทางสู ญหาย
หรื อถูกขโมยหรื อไม่
YES / *เคย
NO / ไม่เคย
* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสื อเดินทาง / PASSPORT NUMBER ______________________________
เหตุผลที่หนังสื อเดินทางหาย / EXPLAIN ________________________________________

TRAVEL INFORMATION
1.

PURPOSE OF TRIP TO U.S./ จุดประสงค์ของท่านในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริ กา _____________________

2.

INTENDED DATE OF ARRIVAL IN U.S./ ระบุวน
ั เดินทางถึงสหรัฐอเมริ กา (DD/MM/YYYY) ______/______/______

3.

INTENDED LENGTH OF STAY IN U.S. / ระยะเวลาที่ตอ้ งการพานักในสหรัฐอมริ กา__________________ DAY(S)/วัน

4.

ADDRESS WHERE YOU WILL STAY IN U.S./ ที่อยูใ่ นสหรัฐที่ท่านตั้งใจจะไปพานัก
STREET ADDRESS / ที่อยู_่ ______________________________________________
CITY / เมือง_______________________________________________________
STATE / รัฐ ________________________________________________________
ZIP CODE / รหัสไปรษณี ย ์ _____________________________________________

5.

ั ท่าน?______________________________
PERSON/ENTITY PAYING FOR YOUR TRIP? / ใครเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้กบ
*** ถ้ามีผอู ้ ื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรื อบริ ษทั ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั หรื อ ชื่อและนามสกุลของผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ :_____________________________________________
ADDRESS OF PERSON / COMPANY PAYING FOR TRIP // ที่อยูข่ องผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ หรื อบริ ษท
ั ที่ออกค่าใช้จ่ายให้
: ______________________________________________________________________________________________________
TELEPHONE NUMBER /เบอร์โทรศัพท์มือถือของผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ หรื อ บริ ษท
ั :_____________________________

ั คุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็ นต้น : _______________________
RELATIONSHIP TO YOU /ความสัมพันธ์กบ
PREVIOUS U.S.TRAVEL INFORMATION
1. ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อไม่ ?
*YES/เคย
NO/ไม่เคย
** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้
DATE ARRIVED / วันที่เดินทางถึงอเมริ กา :_________________________
LENGTH OF STAY / ระยะเวลาที่ท่านอยูใ่ นประเทศสหรัฐฯ 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 ? /ท่านเคยได้รับวีซ่าสหรัฐหรื อไม่
* YES/เคย

NO/ไม่เคย

** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด
DATE LAST VISA WAS ISSUED/ วันที่ออกวีซ่า:________________________________

VISA NUMBER/หมายเลขวีซ่า______________________________________________
- HAVE YOU BEEN TEN-PRINTED ? /ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานทูต U.S. แล้วหรื 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/ถ้าเคย โปรดระบุปีที่หาย (ค.ศ.) : ______________
EXPLAIN / โปรดอธิ บายเหตุผลที่ทาหาย______________________________________
- HAS YOUR U.S. VISA EVERBEEN CANCELLED OR REVOKED ? /วีซ่าอเมริ กาของท่านเคยถูกยกเลิกหรื อเพิก
ถอนหรื อไม่ ?
YES / ใช่
NO / ไม่ใช่
EXPLAIN / ถ้าเคย โปรดอธิ บายเหตุผล_________________________________________________________
3. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐ หรื อถูกเพิกถอนวีซ่าหรื อไม่
YES / เคย
NO / ไม่เคย
ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด______________________________________________________________
FAMILY INFORMATION : RELATIVES
1. FATHER’S FULL NAME AND DATE OF BIRTH / ชื่ อนามสกุลบิดาและวันเดือนปี เกิด
SURNAMES / นามสกุลบิดา __________________________________________
GIVEN NAMES / ชื่อบิดา __________________________________________
DATE OF BIRTH / วันเดือนปี เกิด _______________________________________
IS YOUR FATHER IN THE U.S.? บิดาของท่านพานักอยูใ่ นสหรัฐใช่หรื อไม่
YES / ใช่

NO / ไม่ใช่

่ ี่ประเทศสหรัฐฯ
FATHER’S STATUS/สถานภาพของบิดาที่อยูท
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.? มารดาของท่านพานักอยูใ่ นสหัฐใช่หรื อไม่
YES / ใช่

NO / ไม่ใช่

่ ี่ประเทศสหรัฐฯ :
MOTHER’S STATUS/สถานภาพของมารดาที่อยูท
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)? ท่าน

มีญาติลาดับต้นที่ไม่ใช่บิดามารดา ( ได้แก่ คู่หมั้น คู่สมรส บุตร พี่นอ้ ง ) พานักอยูใ่ นสหรัฐหรื อไม่
YES / ใช่
NO / ไม่ใช่
IF YES’ PLEASE PROVIDE DETAILS / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด
SURNAME / 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) สถานะ ของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริ กา ( เช่น เป็ นอเมริ กาซิ ติเซ่น ได้รับใบเขียว ได้รับวีซ่าสหรัฐชัว่ คราว

หรื ออื่นๆ ) ______________________________
3.

DO YOU HAVE ANY OTHER RELATIVES IN THE UNITED STATES
YES / ใช่

NO / ไม่ใช่

IF YES’ PLEASE PROVIDE DETAILS / ถ้าใช่ 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 _________________________________
่ ู่สมรส _____________________________________
6. SPOUSE’S ADDRESS / ที่อยูค
*** ถ้ าหย่ า กรุณากรอกข้ อมูลต่ อไปนี้
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 / ชื่อสถานศึกษาหรื อที่ทางาน ____________________

STREET ADDRESS / ที่อยู่ _____________________________________________
CITY / เมือง _____________________________________________________
STATE / รัฐหรื อจังหวัด ________________________________________________
ZIP CODE / รหัสไปรษณี ย ์ _____________________________________________
COUNTRY / ประเทศ _________________________________________________
TELEPHONE/เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน _____________________________________________
EMPLOYMENT DATE FROM/เริ่ มทางานตั้งแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี ) ____________________________
MONTHLY SALARY IN LOCAL CURRENCE ( IF EMPLOYED ) / เงินเดือน ___________________________
3.

BRIEFLY DESCRIBE YOUR DUTIES / อธิ บายลักษณะงานพอสังเขป__________________________________

PREVIOUS WORK / EDUCATION / TRAINING INFORMATION
PROVIDE YOUR EMPLOYMENT INFORMATION FOR THE LAST FIVE YEARS, IF APPLICABLE.
1.

WERE YOU PREVIOUSLY EMPLOYED? ก่อนหน้านี้เคยทางานหรื อไม่ ?
YES / ใช่
NO / ไม่ใช่
EMPLOYER / EMPLOYMENT INFORMATION
EMPLOYER NAME/ชื่อบริ ษท
ั ที่เคยทางาน _________________________________________________

่ องบริ ษทั ที่เคยทางาน_________________________________________________
EMPLOYER ADDRESS /ที่อยูข
TELEPHONE/เบอร์ โทรศัพท์ที่เคยทางาน ______________________________________________________
2. JOB TITLE/ตาแหน่ งงาน _____________________________________________________________
3. EMPLOYMENT DATE FROM/เริ่ มทางานตั้งแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี ) ____________________________________
4. EMPLOYMENT DATE TO / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ปี ) ______________________________________
5. BRIEFLY DESCRIBE YOUR DUTIES / อธิ บายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________
6.

HAVE YOU ATTENDED ANY EDUCATIONAL INSTITUTIONS OTHER THAN ELEMENTARY SCHOOLS ?
ท่ านเคยเข้ าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรื อสู งกว่ าหรื อไม่ ?
YES / ใช่
NO / ไม่ใช่
IF YES, PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ON ALL EDUCATIONAL INSTITUTIONS YOU HAVE ATTENDED,
NOT INCLUDING ELEMENTARY SCHOOLS/ถ้าใช่ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ท่านเคย

เข้าเรี ยน
NAME OF INSTITUTION/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________
ADDRESS/ที่อยูข่ องสถานศึกษา _____________________________________________________
COURSE OF STUDY/หลักสู ตรที่ท่านศึกษาจบมา __________________________________________________
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 ? คุณเคยท่องเที่ยวในประเทศอื่น ๆ ใน 5 ปี ที่แล้ว

หรื อไม่
YES /* ใช่

NO / ไม่ใช่

** IF YES PLEASE PROVIDE A LIST OF COUNTRIES VISITED /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปี ที่

ผ่านมา_____________________________________________________________________________
2.HAVE YOU EVER SERVED IN THE MILITARY ? คุณเคยทาหน้าที่ในทางทหารหรื อไม่
YES / ใช่(โปรดระบุ)
NO / ไม่ใช่
IF YES PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้
NAME OF COUNTRY/ประเทศ ____________________________________________
BRANCH OF SERVICE/หน่วยงาน , สังกัด ____________________________________________
RANK / POSITION /ยศ/ตาแหน่ง______________________________________________
MILITARY SPECIALTY/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________

