
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

เที่ยวสบายๆ ง่ายๆ แบบส่วนตัว 4 ท่านเดินทาง!!! 
มีเจ้าหน้าที่คนไทย พาเที่ยว และบริการท่านตลอดรายการ 

 

 

 

 

ก ำหนดเดินทำง: มกรำคม – พฤษภำคม 2563 เท่ำนัน้ 

 
 



รายละเอยีดโปรแกรม 

 
เช้า พบเจา้หน้าท่ีบริษทัให้การตอ้นรับ ณ สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 11 

ชม.) กรณีเท่ียวบินลูกค้าถึง สนามบินช่วงบ่าย ทางบริษัทขออนุญาตปรับโปรแกรม และ ตัดสถานท่ี
ท่อง เ ท่ี ยวบางแ ห่งออก  ตามความ เหมาะสม  จากนั้ นน าท่ าน เ ดินทาง สู่  เ มื อง ฟิลา เดล เ ฟีย 
(PHILADELPHIA) (ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง)  มลรัฐเพนซิลวาเนียซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการประกาศ
อิสรภาพในสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดป้ระกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขียน
โดยโธมสั เจฟเฟอร์สัน น าท่านชม อินดิเพน เด้นซ์  ฮอลล์ (INDEPENDENCE HALL) ศูนยก์ลางของ
อุทยานประวติัศาสตร์แห่งชาติอินดิเพนเดนซ์ เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บน
ถนนเชสตน์ตัระหว่างถนนท่ี 5 กบั 6 ในช่วงแรก อาคารน้ีเป็นท่ีรู้จกัในฐานะสถานท่ีท่ีมีการอภิปรายแกไ้ข
และลงมติเห็นชอบค าประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา  และชม ระฆัง
แห่งอิสรภาพ (LIBERTY BELL) หรือว่า ระฆงัแตก เป็นระฆงัท่ีถูกใชใ้นสมยัประกาศเอกราชระฆงัแตก
คร้ังแรก เม่ือผูค้นมาถึง ฟิลาเดลเฟีย คร้ังแรก 

  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
 จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตันดีซี  (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมร่ีแลนด์ สร้างในสมยัประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตนั 
ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐ
สมัยเป็นดินแดนโพน้ทะเลของอังกฤษ เป็นเมืองหน่ึงท่ีได้ออกแบบผงัเมืองได้อย่างสวยงามและเป็น
ระเบียบ เป็นท่ีตั้งท่ีท าการของรัฐบาล ส านกังานองคก์ารระหว่างประเทศ น าท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน 
(THE SMITHSONIAN INSTITUTE)  ก่ อตั้ ง ใน ปีค . ศ . 1846 โดยทุน รัฐบาล ส่ วนห น่ึ ง ร่ วมกับ
เงินกองทุน จากพินยักรรมของ JAMES SMITHSON นกัวิทยาศาสตร์ขององักฤษสถาบนัสมิธโซเน่ียนยงั
เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภณัฑ์ 13 แห่งไวด้้วยกัน น าท่านชม พิพิธภัณฑ์
เคร่ืองบินและยานอวกาศ (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) พิพิธภณัฑ์อากาศยานและยาน
อวกาศท่ีมีผูเ้ขา้ชมสูงท่ีสุดในโลกแสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 
เคร่ืองร่อนเคร่ืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้งแสดงนอกจากน้ียงัมีทอ้งฟ้าจ าลองหินจากดวง
จนัทร์และเคร่ืองบินล าแรกของโลกจากตระกูล WRIGHT น าท่านชม พพิิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
แห่งชาติ(NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) ซ่ึงแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม

วันแรก นิวยอร์ก - ฟิลาเดลเฟีย - ลิเบอร์ตี ้เบลล์ - อินดิเพน เด้นซ์ ฮอลล์ - วอซิงตันดีซี - สถาบันสมิธโซ
เนียน - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - อนุสรณ์ลินคอร์น - อนุสาวรีย์ โธมัสเจฟเฟอร์สัน - อนุสรณ์สถาน
ร าลกึถึงสงครามโลก 

 



ของมนุษย ์ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นชา้งแอฟริกาโบราณท่ีตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก และเพชรขนาด 
45.5 กะรัต ท่ีเคยเป็นสมบติัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ของฝร่ังเศส (หมายเหตุ: การท่องเท่ียวในสถาบันสมิธโซเนียน
ขึน้อยู่กับเวลาท่ีเอื้ออ านวยต่อการเข้าชมแต่ละสถานท่ี)  

 
ชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) เป็นอนุสาวรียท่ี์สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ 
วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา เป็นเคร่ืองหมายแห่งประชาธิปไตยของคนอเมริกนั มี
ลกัษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์ ท าดว้ยหินอ่อน หินแกรนิต และหินทราย สูง 169 เมตร เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูง
ท่ีสุดในวอชิงตนั ดี.ซี. ซ่ึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 36 ปี เหตุผลท่ีเกิดการสร้างมายาวนานขนาดน้ีก็คือ เน่ืองจาก
เงินบริจาคหมด ประกอบกับการเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกัน  ชม อนุสรณ์ลินคอร์น (LINCOLN 
MEMORIAL) อนุสรณ์สถานแด่ผูย้ิ่งใหญ่รัฐบุรุษท่ีคนทั้งอเมริการัก และเคารพ สัญลกัษณ์ของความกลา้ 
ความรักชาติ ความเป็นอเมริกนั อนุสาวรีย ์อบัราฮมั ลินคอลน์ จุดเร่ิมตน้ต านานความรัก ชาติ เคร่ืองหมาย
เพื่อเชิดชูเสรีภาพ วีรกรรมท่ีต่างตอ้งยกย่อง สุนทรพจน์ ค  าปราศรัยแห่งประวติัศาสตร์ ถูกรวบรวมผ่าน
จิตรกรรมฝาผนังภายใน อนุสาวรีย์ลินคอล์น ท่ีสุดท้ายแห่งการร าลึกถึง เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึง
ความรู้สึก อารมณ์ส่วนลึกท่ีเขามีต่อประเทศ ต่อประชาชน และต่อความเสมอภาค น าท่านชม อนุสาวรีย์ 
โธมัสเจฟเฟอร์สัน (THOMAS JEFFERSON MEMORIAL) ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กบั โธมสัเจฟเฟอร์
สัน ประธานาธิบดีคนท่ีสามของสหรัฐอเมริกา และเป็นผูป้ระพนัธ์ค  าประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา 
เขาจึงไดรั้บการยกย่องให้เป็นบุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์โลก อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สันใช้รูปแบบ
ศิลปะสไตลนี์โอคลาสสิก โดยภายในเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันสีทองแดงของท่านประธานาธิบดีโธมสัเจฟเฟอร์
สัน ท่ีเปิดใหช้าวเมืองรวมทั้งนกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาแสดงความเคารพต่อบุคคลผูมี้คุณูปการต่อประเทศอย่าง
มากมายท่านน้ีดว้ยในฤดูใบไมผ้ลิ บริเวณรอบๆบึงและอนุสาวรียน้ี์จะสวยมากเพราะมีดอกซากุระบานเตม็
ไปหมด ตน้ซากุระประมาณ 3,000 ตน้เป็นของขวญัจากกรุงโตเกียวในปี ค. ศ. 1912 ชม อนุสรณ์สถานร าลึก
ถึงสงครามโลก ของทหารอเมริกัน 3 แห่ง ได้แก่ อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม (VIETNAM 
VETERANS MEMORIAL)  อ นุสร ณ์สถานทหารผ่ าน ศึก เก าห ลี  (KOREAN WAR VETERANS 
MEMORIAL) และอนุสรณ์สถานสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (NATIONAL WORLD WAR II MEMORIAL) 

 
 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS WASHINGTON DC SW SPRINGFIELD (วอชิงตัน ดี
ซี) หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นน าท่านชม อาคารรัฐสภา (THE CAPITOL HILL) ถือเป็นสัญลักษณ์ของวอชังตัน ดี.ซี. โดย

ลกัษณะของตวัอาคารรัฐสภาแห่งน้ีนั้น จะก่อสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว ภายในนั้นจะตกแต่งดว้ยหินอ่อนและ
แกะสลกัลวดลายเสาสร้างแบบกรีก มีภาพสีน ้ ามนัท่ีเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม นอกจากน้ีอาคารรัฐสภา
แห่งวอชิงตนั ดี.ซี.แห่งน้ียงัถือเป็นตึกรัฐสภาท่ีมีความสวยงามเป็นอนัดับ 1 ของโลก จากนั้นน าท่านชม 
ท าเนียบขาว หรือไวท์เฮาส์ (WHITE HOUSE) เป็นบ้านอย่าง เป็นทางการและสถานท่ีท างานของ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ดว้ยหินทราย และสีขาวในสไตล์
จอร์เจียนยคุหลงั และกลายเป็นท่ีอยูอ่าศยัประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคน 

 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงร่ิมฝ่ังแม่น ้ า
ซัวควิฮานน่า จากนั้นน าท่านชมเคร่ืองจกัรเก่าแก่ท่ีใชใ้นการผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และให้
ท่านได้แวะซ้ือช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก ณ HERSHEY'S CHOCOLATE 
WORLD 

 
 

วันที่สอง อาคารรัฐสภา - ท าเนียบขาว - เมืองแฮริสเบิร์ก - HERSHEY'S CHOCOLATE WORLD 



ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES HARRISBURG W – MECHANICSBURG               
(แฮริสเบิร์ก) หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่ (ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.) ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของนิวยอร์กมี

ประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคนเป็นเมืองทางดา้นอุตสาหกรรมพนัธุ์พืช ศูนยก์ลางทางวฒันธรรม การศึกษา 

และการแพทย ์และไดรั้บการคดัเลือกจากหนงัสือ Reader’sDigest ให้เป็นเมืองท่ีมีความสะอาดเป็นอนัดบั 

3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกา และแคนาดา โดยมีแม่น ้ าไนแองการ่าขวางกั้นซ่ึง

เป็นจุดก าเนิดของน ้าตกยกัษไ์นแองการ่า 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
บ่าย เดินทางถึงเมืองบัฟฟาโร่ น าท่านชม  น ้าตกไนแอการ่า ซ่ึงเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลกทาง

ธรรมชาติ ท่านจะไดพ้บกบัความงาม และความยิ่งใหญ่ของน ้ าตก น าท่านชมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
น ้าตกไนแองการ่าเปิดให้เขา้ชมคร้ังแรกในปี 1963 มีการจดัแสดงเก่ียวกบัวิธีการน าน ้ าเขา้สู่โครงการ และ
การหมุนของกงัหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เรียนรู้เก่ียวกบัพลงังานของการผลิตไฟฟ้า พลงังานแสงอาทิตย์ 
พลงังานลม และเซลลเ์ช้ือเพลิง นอกจากน้ียงัมีจุดชมวิวน ้ าตกท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการชมวิวบนความ
สูงเหนือแม่น ้าไนแองการ่าประมาณ 350 ฟุต  

 
 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
น าท่านเข้า สู่ ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES NIAGARA FALLS (ไนแองการ่า)  หรือ 
เทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองบัฟฟาโร่ - น ้าตกไนแองการ่า - โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานน ้าตกไนแองการ่า 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  หลงัอาหารเช้าน าท่านล่องเรือเมดออฟเดอะมิส (MAID OF THE MIST) เพื่อชมน ้ าตกไนแอการ่าอย่าง

ใกลชิ้ด สัมผสักระแสน ้ าปริมาณน ้ ามหาศาลท่ีทิ้งตวัลงจากทะเลสาบอีร่ี เป็นจุดท่ีอยู่ใกลต้วัน ้ าตกมากท่ีสุด 
สัมผสัไดถึ้งความสวยงามพร้อมกบัความน่ากลวัดว้ยปริมาณน ้ า 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีท่ีตกลงกระทบ
กนัท าให้เกิดเสียงดงักึกกอ้งไปนับพนัไมล ์ท าให้เกิดละอองน ้ าปกคลุมไปทัว่บริเวณทอดผ่านดว้ยสายรุ้ง
โคง้รับกบัตวัน ้ าตก ขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม เห็นสายรุ้งท่ีเกิดจากละอองน ้ าอยู่ เหนือน ้ าตกในวนัท่ี
สภาพอากาศอ านวย หรือน าท่านลงลิฟต์ เคฟ ออฟ เดอะ วินดส์ (CAVE OF THE WINDS) ลงสู่เบ้ืองล่าง
ของน ้ าตกยกัษ ์คร้ังหน่ึงในชีวิต ท่านจะไดช้มความความงดงามของน ้ าตกยกัษไ์นแองการ่าแห่งน้ีได้อย่าง
ใกลชิ้ดจริงๆ และท่านจะไดย้นิเสียงของมวลน ้าท่ีมากมายมหาศาลไหลถาโถมลงมาจากเบ้ืองสูง กึกกอ้งไป
ทัว่ทั้งบริเวณ 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง สแครนตัน เพนซิลเวเนีย… (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม.) 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS WILKES BARRE EAST (สแครนตัน) หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

วันที่ส่ี น ้าตกไนแองการ่า - ล่องเรือเมดออฟเดอะมิส หรือ เคฟ ออฟ เดอะ วินดส์ - เมืองสแครนตัน 

หมายเหตุ : การล่องเรือเมดออฟเดอะมิสขึ้นอยู่กับความเอื้ออ านวยของสภาพอากาศ และความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียว หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมเท่ียวท่ีเหมาะสม
ให้แทน 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เล็ท (WOODBURY OUTLETS) (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) อิสระให้
ท่านชอ้ปป้ิง แหล่งช้อปป้ิงท่ีดีท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในตะวันออก!!โดยมีร้านคา้ มากกวา่ 220 ร้านคา้ ในราคาท่ี
ถูกอย่างไม่น่าเช่ือ และสินคา้ก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทัว่ไปจนถึงแบรนเนมอาทิ เช่น BURBERRY, GUCCI, 
CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G- STAR, MISSSIXTY, NIKE, VERSACE, POLO, A/ X, 
EMPORIA, ARMANI และอ่ืนๆอีกมากมาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่นิวยอร์ก...หรือท่ีนิยมเรียกกนัว่า นิวยอร์กซิต้ี (NEW YORK CITY - 
NYC) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)  เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา และจัดได้ว่าเป็น
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วฒันธรรม บนัเทิง ท่ีส าคญัท่ีสุดของโลก  น าท่านชม ย่านไทม์สแควร์
(TIMES SQUARE) ยา่นการคา้ในกลางนครท่ีประชนัป้ายโฆษณานบัร้อยป้าย ยา่นโรงละครเพลง ณ ถนน
บรอดเวย์ ตน้ก าเนิดของละครบรอดเวยศิ์ลปะการแสดงท่ีทัว่โลกยอมรับ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชอ้ปป้ิง 
สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลก ยา่น ถนนสายท่ีห้า (FIFTH AVENUE) ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดใน
นิวยอร์ก พร้อมชมบรรยากาศแสนโรแมนกบัถนนทั้งสาย และชม APPLE STORE ตวัร้านอยู่ใตดิ้น บน
พื้นดินมีกระจกใสทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่เพียงเท่านั้น มีสัญลกัษณ์ “แอปเปิล” เรืองแสงขนาดใหญ่ 
และ “บนัไดแกว้” ส าหรับเดินลงไปยงัตวัร้านชั้นล่าง จ าหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที  

 
 น าท่านชม ตึกเอ็มไพรสเตท(EMPIRE STATE) เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปัจจุบนัมี

ความสูงเป็นอนัดับท่ี 14 ของโลกซ่ึงปรากฏในภาพยนตร์ต่างๆมากมายมากมาย เช่น AN AFFAIR TO 
REMEMBER, KING KONG, THE DAY AFTER TOMORROW, PERCY JACKSON & THE 
OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF 

 หรือท่านสามารถเลือกซ้ือทัวร์เสริมได้ (ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง) 
 1.ขึน้ ตึกเอม็ไพรสเตท (EMPIRE STATE) ราคา 1,500 บาท  
 2.ขึน้ ตึกร็อคกีเ้ฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ (ROCKEFELLER CENTER) ราคา 1,500 บาท ตึกร็อคก้ีเฟลเลอร์ เป็น

คอมเพลก็ซ์ใหญ่กลางแมนฮตัตนัซ่ึงรวบรวมอาคารส านกังาน ร้านคา้ ภตัตาคาร สวนหยอ่ม สถานีโทรทศัน์ 
และสถานบนัเทิง กวา้งจากถนน FIFTH AVE. ไปจด SIXTH AVE. ถา้คุณชอบงานยุคอาร์ตเดโค ท่ีน่ีเป็น
อีกจุดหน่ึง ท่ีคุณจะได้ชมทั้ งสถาปัตยกรรมและงานประดับตกแต่งในหลายๆจุด เช่น WISDOM 
ประติมากรรมนูนต ่าเหนือประตูทางเขาตึก และพิเศษกวา่น้ีบนชั้น 70 ของตึก มีจุดชมวิวท่ีเรียกว่าTOP OF 

วันที่ห้า วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เล็ท - นิวยอร์ก - ย่านไทม์สแควร์ - ถนนสายที่ห้า - APPLE STORE - ตึกเอมไพร์

เสตท (ไม่รวมค่าเข้าชม)  



THE ROCK OBSERVATION DECKเปิดให้บริการทุกวนั เพื่อให้ชมทิวทศัน์แสนสวยของตึกเอ็มไพร์
สเตทและอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพท่ีอยูท่างตอนใต ้รวมทั้งสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คท่ีอยูท่างตอนเหนือ 

 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกเน่ืองจากบางกรณีท่ีสภาพอากาศอาจไม่เอื้ออ านวยแก่การขึน้ชมท าให้ไม่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพวิวตึกของมหานครนิวยอร์กได้) 

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FAIRFIELD INN EAST RUTHERFORD MEADOWLANDS HOTEL (นิวยอร์ก) 
 หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อลงเฟอร์ร่ีไปยงั เกาะลเิบอร์ตี ้ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์เทพเีสรีภาพ ชม

ความสง่าของเทพีเสรีภาพ สัญลกัษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกนัท่ีแสดงให้เห็นถึงวา่เป็นดินแดน 
ท่ีทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกนั เทพีเสรีภาพน้ี ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบให้เป็นของขวญัเน่ืองใน
โอกาสท่ีอเมริกาก่อตั้งประเทศ ครบรอบ 100 ปีน าท่านชม ย่านวอลล์สตรีท (WALL STREET) เป็นช่ือ
ของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเก่าแก่เส้นหน่ึงของเมือง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางการเงิน
แห่งหน่ึง และตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์กเร่ิมตั้งตน้อยู่บนถนนสายน้ีและท่านจะไดพ้บรูปป้ันวัวกระทิง ซ่ึง
เป็นสัญลกัษณ์ท่ีหมายถึง เศรษฐกิจดี เป็นสัญลกัษณ์ของชาวอเมริกา เป็นการสร้างก าลงัใจในช่วงท่ีหุ้นตก
อย่างหนกัในช่วงพศ. 2550 สาเหตุท่ีใชส้ัญลกัษณ์ววักระทิง เน่ืองจากเวลาท่ีหุ้นขึ้น คนในตลาดหุ้นจะร้อง
วา่ "BULL" เป็นการโห่ร้องแสดงความยนิดีจากนั้นชม โบสถ์ทรินิตี ้เป็นโบสถท่ี์มีความเก่าแก่และมีช่ือเสียง
มากแห่งหน่ึงของเมืองแมนฮตัตนั 

วันที่หก  เกาะลเิบอร์ตี ้(อนุสาวรีย์เทพเีสรีภาพ) - ย่านวอลล์สตรีท - โบสถ์ทรินิตี-้ GROUND ZERO - วัน 

เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ - สะพานบรูคลิน - ผ่านชมไชน่า ทาวน์ - ตึกสหประชาชาติ - หอสมุด

ประชาชน - เซ็นทรัลปาร์ค - สนามบินจอห์นเอฟเคเนดี ้



 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

  จากนั้นน าท่านชมบริเวณ GROUND ZERO (9/11 MEMORIAL) เดิมเป็นท่ีตั้ งของตึกแฝด WORLD 
TRADE CENTER ท่ีสูงท่ีสุดในอเมริกา แต่ตอนน้ีเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า และการก่อสร้างตึกใหม่ 
หลงัจากการสูญเสียคร้ังใหญ่ในวนัท่ี 9 ก .ย. คศ. 2001 ประกอบไปดว้ยสระน ้าตกสองแห่ง ซ่ึงตั้งอยูบ่นฐาน
ท่ีตั้งของตึกแฝดเหนือและใตข้องตึกเวิร์ลด์เทรดเซนเตอร์เดิม มีลกัษณะเป็นสระน ้ าตกส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ 
มีความกวา้ง และความยาวเท่ากบัตวัอาคารเดิม โดยท่ีตรงกลางของบ่อเป็นหลุมส่ีเหล่ียมลึกลงไปใต้ดิน 
ขณะเดียวกนัก็รายรอบไปดว้ยกระจก และตน้ไม ้ดา้นนอกของสระน ้ าตกมีการจารึกรายช่ือผูท่ี้เสียชีวิตจาก
เหตุวินาศกรรมเกือบ 3,000 รายช่ือ จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปคู่กบั วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ (ONE WORLD 
TRADE CENTER) ตึกใหม่ท่ีถูกสร้างขึ้นแทนตึกเวิลรด์ เทรด เซนเตอร์หลงัเดิมท่ีเกิดเหตุวินาศกรรม 
กลายเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในสหรัฐฯ ดว้ยระดบัความสูง 1,176 ฟุต คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นตึกสูงและท่ีพกั
ยา่นชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศใหตึ้กระฟ้า "วนั เวิลด ์เทรด เซ็นเตอร์" ในนครนิวยอร์คเป็นตึกสูงท่ีสุดของ
สหรัฐ ดว้ยระดบัความสูง 1,176 ฟุต เหนือกว่า ตึก"วิลล ์ทาวเวอร์" (WILLIS TOWER) แชมป์เก่า ตั้งอยู่ใน
กรุงชิคาโก ้ท่ีมีความสูง 1,451 ฟุต รายงานระบุวา่ ตึก"วนั เวิลด ์เทรด เซ็นเตอร์" ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูง
ท่ีสุดของสหรัฐ จากเสาอากาศบนตวัอาคาร ท่ีมีความสูง 408 ฟุต น าท่านชม สะพานบรูคลนิ สร้างเสร็จเม่ือ
ปี ค.ศ. 1883 เคยเป็นสะพานแขวนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และเป็นสะพานแขวนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา 
มีความยาว 1825 เมตร ทอดขา้มแม่น ้ าอีสต ์เช่ือมระหว่างนิวยอร์กซิตี แมนฮตัตนั และบรูคลิน จากนั้นน า
ท่านผ่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆของนิวยอร์ก เช่น ตึกสหประชาชาติ, หอสมุดประชาชน, ไชน่าทาวน์, 
เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะท่ีดงัท่ีสุดในนิวยอร์กสวนใจกลางแมนฮตัตนัเป็นแหล่งกิจกรรม จุดพกัผ่อน
หยอ่นใจจุดถ่ายหนงันบัจ านวนไม่ถว้น 

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี ้(JFK) 
………….หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม………………… 

 



** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
อตัราค่าบริการส าหรับเดินทาง 4 ท่าน (ราคา/ท่าน) 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักับ 1 ผู้ใหญ่ พกักับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 

มกราคม - พฤษภาคม 2563 59,900 บาท 59,900 บาท 59,900 บาท 23,900 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
✓ ไกดแ์ละคนขบัรถคนไทย (คนเดียวกนั, 2 IN 1) น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุ และประกนัสุขภาพในการเดินทาง (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ม้ือกลางวนัและม้ือเยน็ 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,250 บาทต่อท่านอตัราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัเรท

เงิน ณ วันท่ีช าระ) และค่าบริการ 1,500 บาทต่อท่าน 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปเจ้าหน้าท่ีขับรถและน าเท่ียว (คนเดียวกนั 2IN1) มาตรฐานวันละ 5 USD 
 ค่าขึน้ตึกเอม็ไพรสเตท (EMPIRE STATE) ราคา 1,500 บาท  
 ค่าขึน้ตึกร็อคกีเ้ฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ (ROCKEFELLER CENTER) ราคา 1,500 บาท 

 

เง่ือนไขการเดินทาง 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะ

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 



• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

• กรณีจองทัวร์ และให้ทางบริษัทท าวีซ่าให้ หากวีซ่าไม่ผ่านจะมีค่าบริการ 1,500 บาท 
• กรณีจองทัวร์ และให้ทางบริษัทท าวีซ่าให้ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวันเดินทาง ซ่ึง

ค่าทัวร์อาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัวันเดินทางท่ีต้องการท าการจองใหม่ หรือหากต้องการยกเลกิการเดินทาง จะมี
ค่าบริการในการท าวีซ่า 2,500 บาท 

 

การช าระเงิน 
• ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

• ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 25,000 บาทภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

• ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหนา้ 30วนัก่อนเดินทาง 
• หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
• หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

การยกเลกิ 
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั 
• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 
• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั 

➢ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด  
 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วนั 
• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 
• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั 

➢ หกัเงินมดัจ า 50%/ท่าน 
 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วนั 
• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 
• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

➢ หกัเงินมดัจ า 100%/ท่าน 
 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วนั 
• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วนั 
• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

➢ หกัเงินค่าทวัร์ 50%/ท่าน 
 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง 
กรณีตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หรือตัว๋แบบ NON-REFUND 

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 
• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

➢ หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
➢ หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 
➢ หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
➢ หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ี
ตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหค้ืนบตัรโดยสาร 



➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกัน
ทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บ
การพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯขอแนะน าให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการ
ยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ป 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอเมริกา  
ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันย่ืนประมาณ 5 วันท าการ 

การย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องมาแสดงตนท่ีสถานทูต 
ในระหว่างย่ืนวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกบัการย่ืนขอวีซ่าในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (THAILAND PASSPORT) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่า
อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้ง
ไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  
***ในกรณีท่ีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมี
เง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าใน
ประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 X 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวม
แวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
 

3. หลกัฐานการท างาน   
- เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู ้

เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบ
ทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, 
เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตอ้ง
ตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(ขอเป็นภาษาองักฤษมี
อายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าว่า “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

- กจิการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนด
ท่ีดิน เป็นตนั 
 

4. หลกัฐานการเงิน 



4.1  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ส่วนตวัของ
ผูเ้ดินทาง       ถ่ายส าเนา ย้อนหลงั 6 เดือน  รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้ว
ค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกนิ 15 วันก่อนวันย่ืนวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน 
***ในกรณีท่ีมีการเคล่ือนไหวบัญชี ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช้ BANK STATEMENT แทนส าเนาสมุดเงินฝาก***  

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนัธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

4.2  กรณีเปลีย่นบัญชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบญัชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่) 
4.3  กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือนของบุคคล
ท่ีออกค่าใชจ่้ายให ้(พร้อมเอกสารพิสูจน์ความสัมพนัธ์ เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนงัสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ต
มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือ
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดา
มาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน
หรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้
อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

6. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง 
เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้  

ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ 
 

 
 
 

หมายเหตุ 



1. ก่อนวนัสัมภาษณ์วีซ่า 1 วนั จะมีเจา้หนา้ท่ีแผนกวีซ่าโทรไปนดัเร่ืองเวลา-สถานท่ี เพื่ออธิบายขอ้มูลและรับเอกสารใน
การสัมภาษณ์ 

2. ในวนัสัมภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย (ไม่จ าเป็นต้องมาก่อนเวลา เน่ืองจากสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลา
นัดในเอกสาร) 

3. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆท้ังส้ิน ท้ังนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและ
คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 
แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าอเมริกาNONIMMIGRANT VISA APPLICATION DS-160 

DS-160 คือระบบกรอกข้อมูลส าหรับการย่ืนวีซ่าอเมริกา กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ  
และตรงกบัความเป็นจริง  เป็นข้อมูลท่ีจะใช้ประกอบการสัมภาษณ์ของท่าน 

**ถ้าท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกข้อ ท่านจะไม่สามารถย่ืนเอกสารเพ่ือขอวีซ่าได้** 
(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

PERSONAL INFORMATION 1 
1. SURNAME / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง_______________________________________ 

2. GIVEN NAMES / ช่ือตน้ ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง_______________________________________ 

3. FULL NAME IN NATIVE ALPHABET / ช่ือนามสกุลภาษาไทย_______________________________________ 

4. HAVE YOU EVER USED OTHER NAMES ( I.E., MAIDEN, RELIGIOUS, PROFESSIONAL, ALIAS, ETC.) ช่ืออ่ืน ๆ ถา้มี 
(เช่น นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปล่ียนช่ือ นามสกุล) 

 ช่ือเก่า: _______________________________________  นามสกุลเก่า: _______________________________________                      
 MALE /ชาย                      FEMALE / หญิง 

       6.   MARITAL STATUS / สถานภาพ 
                       SINGLE / โสด                                MARRIED / CIVIL PARTNER / สมรส 

                     UNMARRIED PARTNER / อยูร่่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                    DIVORCED / DISSOLVED PARTNERSHIP / หยา่ร้าง         WIDOWED / SURVIVING CIVIL PARTNER / หมา้ย 
7. DATE OF BIRTH / วนัเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 

8. CITY OF BIRTH / เมืองหรือเขตท่ีเกิด ________________________________________ 

9. STATE / PROVINCE OF BIRTH / รัฐหรือจงัหวดัท่ีเกิด _______________________________ 

10. COUNTRY OF BIRTH / ประเทศท่ีเกิด ________________________________________ 

PERSONAL INFORMATION 2 
1. NATIONALITY / สัญชาติ _______________________________________________ 

2. DO YOU HOLD OR HAVE HELD A NATIONALITY OTHER THAN THE ONE YOU HAVE INDICATED ABOVE? 

สัญชาติอ่ืนท่ีไดรั้บ หรือเคยไดรั้บ  



ถา้มีสัญชาติอ่ืน คือประเทศ : ________________________ 

ไดถื้อหนงัสือเดินทางของประเทศท่ีไดร้ะบุไวห้รือไม่          ใช่              ไม ่

ถา้มี ระบุหมายเลขของหนงัสือเดินทาง : ________________________ 
3. NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER / เลขท่ีบตัรประชาชน __________________________ 

4. U.S.SOCIAL SECURITY NUMBER / หมายเลขประกนัสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถา้มี 
__________________________ 

       5.   U.S. TAXPAYER ID NUMBER / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถา้มี 
__________________________                  
ADDRESS AND PHONE INFORMATION 
        1. STREET ADDRESS / ท่ีอยู ่_____________________ __________________________ _______ 
___________________________ __________________________________________________________ POSTAL ZONE/

รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. COUNTRY / ประเทศ_______________________________________________________ 

         3. IS YOUR MAILING ADDRESS THE SAME AS YOUR HOME ADDRESS ? / 

       ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากท่ีอยูใ่นขอ้ 1      _______________________________ 
      ____________________________________________________      
         4 . HOME PHONE NUMBER / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. WORK PHONE NUMBER / โทรศพัทท่ี์ท างาน ______________________________________ 

         6. WORK FAX NUMBER / โทรสารท่ีท างาน _________________________________________ 

         7. MOBILE / CELL PHONE NUMBER / โทรศพัทมื์อถือ __________________________________ 

         8. EMAIL ADDRESS / ท่ีอยูอี่เมล ________________________________________________ 

         9. SOCIAL MEDIA / ส่ือสังคม (ท่ีท่านมีหรือใชอ้ยู ่ใหร้ะบุเป็นช่ือบญัชี และกรุณาอยา่เปล่ียนช่ือระหวา่งการยื่นวีซ่า) 
             FACE BOOK / เฟซ บุ๊ค  ________________________________________________ 

             INSTAGRAM / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             TWITTER / ทวิตเตอร์  ________________________________________________  

             อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________ 

PASSPORT INFORMATION 
         1. PASSPORT NUMBER / หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ________________________ 

         2. PASSPORT BOOK NUMBER / หมายเลขท่ีปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดดา้นหลงัหนงัสือเดินทาง  __________                                                                                                                        
         3. COUNTRY / AUTHORITY THAT ISSUED PASSPORT / ประเทศหรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือเดินทาง 

__________ 

         4. WHERE WAS THE PASSPORT ISSUED? สถานท่ีออกหนงัสือเดินทาง ____________________ 



              ISSUANCE DATE / วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________ 

              EXPIRATION DATE / วนัหมดอายขุองหนงัสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______ 

   5. HAVE YOU EVER LOST A PASSPORT OR HAD ONE STOLEN? ท่านเคยท าหนงัสือเดินทางสูญหาย 
หรือถูกขโมยหรือไม่ 
        YES / *เคย                                          NO / ไม่เคย 

* ถา้เคยหาย โปรดระบุเลขหนงัสือเดินทาง / PASSPORT NUMBER ______________________________ 

เหตุผลท่ีหนงัสือเดินทางหาย / EXPLAIN ________________________________________ 

 
 
TRAVEL INFORMATION 

1. PURPOSE OF TRIP TO U.S./ จุดประสงคข์องท่านในการเดินทางไปยงัสหรัฐอเมริกา _____________________ 

2. INTENDED DATE OF ARRIVAL IN U.S./ ระบุวนัเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา (DD/MM/YYYY) 

______/______/______ 

3. INTENDED LENGTH OF STAY IN U.S. / ระยะเวลาท่ีตอ้งการพ านกัในสหรัฐอมริกา__________________ 
DAY(S)/วนั 

4. ADDRESS WHERE YOU WILL STAY IN U.S./ ท่ีอยูใ่นสหรัฐท่ีท่านตั้งใจจะไปพ านกั 
STREET ADDRESS / ท่ีอยู_่______________________________________________ 

CITY / เมือง_______________________________________________________ 

STATE / รัฐ ________________________________________________________ 

ZIP CODE / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

5. PERSON/ENTITY PAYING FOR YOUR TRIP? / ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหก้บั
ท่าน?______________________________ 
*** ถา้มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้หรือบริษทัออกค่าใชจ่้ายให ้ใหก้รอกขอ้มูลดา้นล่างต่อไปน้ี 
ช่ือบริษทั หรือ ช่ือและนามสกุลของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้:_____________________________________________ 

ADDRESS OF PERSON / COMPANY PAYING FOR TRIP // ท่ีอยูข่องผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้หรือบริษทัท่ีออก
ค่าใชจ่้ายให ้: 
______________________________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE NUMBER /เบอร์โทรศพัทมื์อถือของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้หรือ บริษทั 
:_____________________________ 

RELATIONSHIP TO YOU /ความสัมพนัธ์กบัคุณ เช่น พอ่ แม่ นายจา้ง เป็นตน้  : _______________________ 

PREVIOUS U.S.TRAVEL INFORMATION 

1. ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ ?       



            *YES/เคย                                             NO/ไม่เคย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปน้ี 
DATE ARRIVED / วนัท่ีเดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

LENGTH OF STAY / ระยะเวลาท่ีท่านอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลาก่ีวนั___________________DAY(S)/วนั 
DO YOU OR DID YOU EVER HOLD A U.S. DRIVER’S LICENSE? /มีใบอนุญาติขบัข่ีของประเทศสหรัฐฯ 
หรือไม?่  

                  มี                                ไม่มี 
DRIVER’S LICENSE NUMBER/ใบขบัข่ีอนุญาติหมายเลข :_______________________________________________ 

STATE OF DRIVER’S LICENSE/เป็นใบอนุญาติขบัข่ีของรัฐ 
:________________________________________________ 

2. HAVE YOU EVER BEEN ISSUED A U.S. VISA ? /ท่านเคยไดรั้บวีซ่าสหรัฐหรือไม่ 
         * YES/เคย                                           NO/ไม่เคย 

** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 

DATE LAST VISA WAS ISSUED/ วนัท่ีออกวีซ่า:________________________________  
VISA NUMBER/หมายเลขวีซ่า______________________________________________ 

- HAVE YOU BEEN TEN-PRINTED ? /ท่านเคยพิมพล์ายน้ิวมือท่ีสถานทูต U.S. แลว้หรือไม่ ? 

            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

       - HAS YOUR U.S. VISA EVER BEEN LOST OR STOLEN ? /ท่านเคยท าวีซ่า U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ? 

            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

ENTER YEAR VISA WAS LOST OR STOLEN/ถา้เคย โปรดระบุปีท่ีหาย (ค.ศ.) : ______________ 

EXPLAIN / โปรดอธิบายเหตุผลท่ีท าหาย______________________________________ 

- HAS YOUR U.S. VISA EVERBEEN CANCELLED OR REVOKED ? /วีซ่าอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือ
เพิกถอนหรือไม่ ? 

            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

EXPLAIN / ถา้เคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้สหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซ่าหรือไม่      
         YES / เคย                                          NO / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด______________________________________________________________ 

FAMILY INFORMATION : RELATIVES 

1. FATHER’S FULL NAME AND DATE OF BIRTH / ช่ือนามสกุลบิดาและวนัเดือนปีเกิด 

SURNAMES / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

GIVEN NAMES / ช่ือบิดา __________________________________________ 



DATE OF BIRTH / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 

IS YOUR FATHER IN THE U.S.? บิดาของท่านพ านกัอยูใ่นสหรัฐใช่หรือไม่ 
            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

FATHER’S STATUS/สถานภาพของบิดาท่ีอยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ  

U.S.CITIZEN              U. S.LEGAL PERMANENT RESIDENT  
NONIMMIGRANT               OTHER/ I DON’T KNOW___________________________ 

MOTHER’S FULL NAME AND  DATE OF BIRTH / ช่ือนามสกุลมารดาและวนัเดือนปีเกิด 
SURNAMES / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

GIVEN NAMES / ช่ือมารดา _________________________________________ 

DATE OF BIRTH / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 

IS YOUR MOTHER IN THE U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยูใ่นสหฐัใช่หรือไม่ 
            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

MOTHER’S STATUS/สถานภาพของมารดาท่ีอยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ :         

U.S.CITIZEN                  U.S.LEGAL PERMANENT RESIDENT   
NONIMMIGRANT            OTHER/ I DON’T KNOW___________________________ 

2. DO YOU HAVE ANY IMMEDIATE RELATIVES NOT INCLUDING PARENTS IN THE UNITED STATE (MEANS 
FIANCE / FIANCÉE, SPOUSE (HUSBAND/WIFT), CHILLS (SON/DAUGHTER), OR SIBLING 

(BROTHER/SISTER)? ท่านมีญาติล าดบัตน้ท่ีไม่ใช่บิดามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หมั้น คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ) 
พ  านกัอยูใ่นสหรัฐหรือไม่ 

            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

  IF YES’ PLEASE PROVIDE DETAILS / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด 

       SURNAME / นามสกุล _____________________________________________ 

       GIVEN NAMES / ช่ือ _____________________________________________ 

       RELATIONSHIP TO YOU / ความเก่ียวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

       RELATIVE’S STATUS (I.E. U.S. CITIZEN, U.S. LEGAL PERMANENT RESIDENT (LPR),   NONIMMIGRANT, 

OTHER / I DON’T KNOW) สถานะ ของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น เป็นอเมริกาซิติเซ่น ไดรั้บใบเขียว ไดรั้บวีซ่า

สหรัฐชัว่คราว หรืออ่ืนๆ )  ______________________________ 

3. DO YOU HAVE ANY OTHER RELATIVES IN THE UNITED STATES  

            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

     IF YES’ PLEASE PROVIDE DETAILS / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด    ________________________________ 

SPOUSE INFORMATION 
1. SPOUSE’S SURNAMES / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 
2. SPOUSE’S GIVEN NAMES / ช่ือคู่สมรส _________________________________ 
3. SPOUSE’S DATE OF BIRTH / วนั เดือน ปี เกิด คู่สมรส __________________________ 



4. SPOUSE’S NATIONALITY / สัญชาติ _____________________________________ 
5. SPOUSE’S PLACE OF BIRTH / สถานท่ีเกิด _________________________________ 
6. SPOUSE’S ADDRESS / ท่ีอยูคู่่สมรส _____________________________________ 

*** ถ้าหย่า กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ 
ช่ือ-นามสกุล อดีตคู่สมรส ____________________________  
เกิดท่ีจงัหวดั__________________________________ 
วนั เดือน ปี เกิด อดีตคู่สมรส _________________________________ 

วนัท่ีจดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 
หยา่วนัท่ีเท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 
หยา่กนัเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 
PRESENT WORK/ EDUCATION/ TRAINING / INFORMATION 

1. PRIMARY OCCUPATION / อาชีพ ________________________________________ 
2. PRESENT EMPLOYER OR SCHOOL NAME / ช่ือสถานศึกษาหรือท่ีท างาน ____________________ 

       STREET ADDRESS / ท่ีอยู ่_____________________________________________ 

       CITY / เมือง _____________________________________________________ 
       STATE / รัฐหรือจงัหวดั ________________________________________________ 
       ZIP CODE / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       COUNTRY / ประเทศ _________________________________________________ 
          TELEPHONE/เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน _____________________________________________ 
          EMPLOYMENT DATE FROM/เร่ิมท างานตั้งแต่เม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________ 

          MONTHLY SALARY IN LOCAL CURRENCE ( IF EMPLOYED ) / เงินเดือน ___________________________ 
3. BRIEFLY DESCRIBE YOUR DUTIES / อธิบายลกัษณะงานพอ

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

1. WERE YOU PREVIOUSLY EMPLOYED? ก่อนหนา้น้ีเคยท างานหรือไม่ ? 
            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 
EMPLOYER / EMPLOYMENT INFORMATION 

EMPLOYER NAME/ช่ือบริษทัท่ีเคยท างาน _________________________________________________ 

EMPLOYER ADDRESS /ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีเคยท างาน_________________________________________________ 
TELEPHONE/เบอร์โทรศพัทท่ี์เคยท างาน ______________________________________________________ 

2. JOB TITLE/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 



3. EMPLOYMENT DATE FROM/เร่ิมท างานตั้งแต่เม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________________ 

4. EMPLOYMENT DATE TO / วนัท่ีออกจากงาน (วนั/เดือน/ปี)  ______________________________________ 

5. BRIEFLY DESCRIBE YOUR DUTIES / อธิบายลกัษณะงานพอสังเขป___________________________________ 

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/ถา้ใช่ โปรดกรอกขอ้มูลต่อไปน้ีเก่ียวกบั
สถาบนัการศึกษาท่ีท่านเคยเขา้เรียน 
NAME OF INSTITUTION/ช่ือสถานศึกษา _____________________________________________________ 

ADDRESS/ท่ีอยูข่องสถานศึกษา _____________________________________________________ 

COURSE OF STUDY/หลกัสูตรท่ีท่านศึกษาจบมา __________________________________________________ 

DATE OF ATTENDANCE FROM/วนัท่ีเร่ิมการศึกษา(ว/ด/ป) ___________________________________________ 

DATE OF ATTENDANCE TO/วนัท่ีจบการศึกษา (ว/ด/ป) ______________________________________________ 

ADDITIONAL WORK / EDUCATION / TRAINING INFORMATION 
  1.  HAVE YOU TRAVELED TO ANY COUNTRIES WITHIN THE LAST FIVE YEARS ? คุณเคยท่องเท่ียวในประเทศอ่ืน ๆ ใน 5 ปีท่ี
แลว้หรือไม่ 

            YES /* ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 

** IF YES PLEASE PROVIDE A LIST OF COUNTRIES VISITED /ถา้ใช่ โปรดระบุประเทศท่ีเคยเดินทางภายใน 
5 ปีท่ีผา่นมา_____________________________________________________________________________ 

          2.HAVE YOU EVER SERVED IN THE MILITARY ? คุณเคยท าหนา้ท่ีในทางทหารหรือไม่ 
            YES / ใช่(โปรดระบุ)                   NO / ไม่ใช่ 

IF YES PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปน้ี 
NAME OF  COUNTRY/ประเทศ ____________________________________________ 
BRANCH OF SERVICE/หน่วยงาน , สังกดั ____________________________________________ 
RANK / POSITION /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 
MILITARY SPECIALTY/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 
 


