
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่า
แอร์ไลน์  โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวก 

10.55 น. ออกจากประเทศไทย สู่ไตห้วนั โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ด้วยเท่ียวบิน CI 834 
***คณะออกเดินทางวันที่ 11 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 11.00 น. และเดินทางถึงไต้หวันเวลา 15.40 น. *** 

15.25 น. เดินทางถึงไตห้วนั เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 

17.30 น. ออกเดินทางต่อสู่มหานครนิวยอร์ก โดยเท่ียวบินท่ี CI 012 

19.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 11 



ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York) ท่ีมีช่ือ
เล่นวา่ Big Apple เมืองใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา และท่ีเจริญท่ีสุดในโลก จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันท่ี 11 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 20.35 น. *** 

ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั MARRIOTT NEWARK INTERNATIONAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า   
 

วันท่ี 2 นิวยอร์ก –  ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี. 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการประกาศอิสรภาพใน

สมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สัน 
เร่ิมจากจุดก าเนิดเสรีภาพ อิสรภาพท่ี  อินดีเพน  เด้นซ์ ฮอลล์ (Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ 
(Liberty Bell) ท่ีไดล้ัน่เม่ือวนัประกาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา  ตั้งอยู่

ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมร่ีแลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของ
สหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมยัเป็นดินแดนโพน้ทะเลของ
องักฤษ น าท่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ ถ่ายรูปคู่กบัท าเนียบขาว (White House) สถานท่ีท างานของประธานาธิบดี
สหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสกท่ี์สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่   จอร์จ วอชิงตนั 
ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูน้ าอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา  อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln 
Memorial) อาคารหินอ่อนท่ีสร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อบัราฮมั ลินคอลน์ ประธานาธิบดีคนท่ี 16 
ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ 
โธมสั เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนท่ีสามของสหรัฐอเมริกา เจา้ของหลกัการเร่ืองการประกาศอิสรภาพ  โดย
ออกแบบเป็นลกัษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนยก์ลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากวา่ 200 
ปี สถานท่ีท างานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั DOUBLE TREE BY HILTON MCLEAN TYSONS หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยานอวกาศ – แฮริสเบิร์ก - HERSHEY’S 
CHOCOLATE WORLD 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพพิิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภณัฑอ์ากาศยานและ

ยานอวกาศ ท่ีมีผูเ้ขา้ชมสูงท่ีสุดในโลก แสดงประวติัศาสตร์การบินมาตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย เคร่ือง
ร่อน เคร่ืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยกัษ ์(Imax) ท่ีฉายภาพยนตร์เก่ียวกบั
การบิน อวกาศ นอกจากน้ียงัมีทอ้งฟ้าจ าลอง หินจากดวงจนัทร์ และเคร่ืองบินล าแรกของโลกจากตระกูล Wright 
ซ่ึงเป็นหนึ่งในสถาบันสมิธโซเนียน  (The Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ
พิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว ์
ศูนยวิ์จยั มีวตัถุส่ิงของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภณัฑ์มากกว่า 136 ลา้นช้ิน ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุน
รัฐบาลร่วมกบัเงินกองทุนจากพินยักรรมของ James Smithson นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B5.%E0%B8%8B%E0%B8%B5.


กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิล- เวเนีย (Pennsylania) ริมฝ่ัง

แม่น ้ าซัวควิฮานน่า จากนั้นน าท่านเขา้ชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจกัรช๊อคโกแลตท่ีเป็น
เหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์  (Entertainment Complex)  มีทั้ งส่วนพิพิธภัณฑช๊อคโกแลต 
กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั RADISSON HOTEL HARRISBURG  หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 4 แฮริสเบิร์ก – คอร์นนิ่ง – OUTLET - บัฟฟาโร่    

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง (Corning)  ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1890 

ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเชมุง เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการผลิตเคร่ืองแกว้ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย 
 

น าท่านเดินทางผ่านเมืองบัฟฟาโร่ (Buffalo) ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของ มหานครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 
1.1 ลา้นคน ไดรั้บการคดัเลือกจากหนงัสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองท่ีมีความสะอาดเป็นอนัดบั 3 ของอเมริกา 
และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น ้าไนแอการ่าขวางกั้น ซ่ึงเป็นจุดก าเนิดของน ้าตก
ยักษ์ไนแอการ่า จนเขา้เขตบริเวณน ้ าตกไนแอการ่า(Niagara Falls) จากนั้นพาท่านสู่ Fashion Outlet of Niagara 
Falls ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เช่น American Eagle Out, Burberry, Clark’s, Coach, 
Converse, DKNY, Foot locker Outlet, Forever 21, Fossil, Gap Outlet, Guess, Hugo Boss Outlet, Kate Spade, 
Kenneth Cole, Levi’s, Michael Kors, Sunglasses, Skechers, Polo Ralph Lauren, Nike, Swarovski, Toy’’R’’US 
Express, Vitamin world ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN NIAGARA FALL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 5 น ้าตกไนแอการ่า - บิงแฮมตัน – นิวยอร์ก 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมน ้าตกไนแอการ่า (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น ้ าไนแอการ่าทางตะวนัออกของทวีปอเมริกาเหนือ บน

พรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากบัสหรัฐอเมริกา น ้ าตกไนแอการ่าประกอบดว้ยน ้ าตกสามแห่ง คือ น ้าตกเกือก
ม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น ้ าตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน ้ าตกขนาดเล็กกว่าท่ีอยู่ติดกนั คือน ้ าตก Bridal 
Veil. มีจุดชมวิวท่ีสวยงามและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของทั้ง 2 ประเทศ และยงัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์อง
โลกทางธรรมชาติ ธรรมชาติ (หมายเหตุ : การล่องเรือน ้าตกไนแอการ่า Maid of the Mist เปิดให้บริการ วันท่ี 27 
เมษายน 2563 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสภาพอากาศ กรณีท่ีไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมไป Cave of the winds แทน และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ในกรณีท่ีไม่สามารถล่องเรือ
ได้ ** ส าหรับพีเรียดเดินทางก่อนวันท่ี 27 เม.ย. 63 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์น าท่านถ่ายรูปบริเวณน ้าตกไนแองกา
ร่าแทน และไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ** )  จากนั้นเดินทางสู่เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton)  ตั้งอยูท่างใตข้องรัฐนิวยอร์ค 
โดยมีอาณาเขตอยูใ่กลก้บัชายแดนเพนซิลวาเนีย   

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2


กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย ได้เวลาอนัสมควร ออกเดินทางต่อสู่น าท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (New York) น าท่านเท่ียวชมมหานคร

นิวยอร์ก (New York) น าท่านผ่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถเ์ซนต์
แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นปอดของ
ชาวนิวยอร์ค 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั MARRIOTT NEWARK INTERNATIONAL AIRPORT  หรืเทียบเท่า 
 

วันท่ี 6 ล่องเรือเฟอร์ร่ีขึน้เกาะลเิบอร์ตี – อนุสาวรีย์เทพเีสรีภาพ – ย่านไทม์สแควร์ – ช้อปป้ิง – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านลงเรือเฟอร์ร่ีเพ่ือขึน้เกาะลิเบอร์ตี (Liberty Island) เพ่ือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชม

ความสง่าของเทพีเสรีภาพสัญลกัษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกนัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงว่าเป็นดินแดนท่ีทุกคน
มีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกนัเทพีเสรีภาพน้ี ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบให้เป็นของขวญัเน่ืองในโอกาสท่ีอเมริกา
ก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญ่ีปุ่น  
บ่าย จากนั้นให้ท่านได้อิสระอย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเดินเล่นย่านเดินเล่นย่านไทม์สแควร์ (Time Square) ย่านการคา้ใน

กลางนคร ท่ีประชนัป้ายโฆษณานบัร้อยป้าย หรือ ยา่นโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ตน้
ก าเนิดของละครบรอดเวยศิ์ลปะการแสดงท่ีทัว่โลกยอมรับหรือเลือกชอ้ปป้ิงบนถนนเลขท่ี 5  (Fifth Avenue) ท่ีได้
ช่ือว่าเป็นถนนช้อปป้ิงท่ีแพงท่ีสุดของโลก "The most expensive street in the world" ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิง
ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี ้(JFK) 

 

วันท่ี 7 นครนิวยอร์ก ***เคร่ืองบินผ่านเวลาสากล*** 

01.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ไตห้วนั โดยเท่ียวบินท่ี CI 011  
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันท่ี 11 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 01.35 น. *** 

 ******* เคร่ืองบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******* 
 

วันท่ี 8 ไต้หวัน – กรุงเทพฯ 

05.40 น. ถึงสนามบินไตห้วนั เพื่อรอการเปล่ียนเคร่ือง 
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันท่ี 11 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 05.30 น. *** 

07.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเท่ียวบินท่ี CI 833 
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันท่ี 11 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 07.05 น. *** 

09.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ   
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันท่ี 11 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 09.45 น. *** 
 



ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีงFALL IN LOVE WITH USA 
อเมริกาตะวนัออก นิวยอร์ก วอชิงตัน ด.ีซี. น ้าตกไนแอการา 8 DAYS 5 NIGHTS  

โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ (CI) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วันที่ 05-12 มี.ค. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 38,500.- 10,900.- 

วันที ่11-18 เม.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 44,500.- 11,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน1วนัหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้

เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วนัก่อนการเดินทาง 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 
5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เติมกบัทางบริษัท

ได้  
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 



 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าวีซ่าประเทศอเมริกา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงินมัดจ า) 
6. ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (24 ดอลล่าสหรัฐ) 
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษทัได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ี
นัง่ Long leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ี บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า 

ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอเมริกา 
ใช้เวลาท าการอนุมัติวซ่ีานับจากวนัย่ืนประมาณ 5 วนัท าการ 

การย่ืนวซ่ีา ท่านจะต้องมาแสดงตนที่สถานทูต 
ในระหว่างย่ืนวซ่ีาเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกบัการย่ืนขอวีซ่าในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่าง
น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตอ้งไม่
ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย) 
***ในกรณีท่ีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมี
เง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าใน
ประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

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

3. หลกัฐานการท างาน 
- เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่

เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 



- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง , 
เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค  าว่า 
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ี
ก าลงัศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัท่ี
ออกเอกสาร ช่ือ -สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค  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 ย้อนหลัง 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 เดือนของบุคคลท่ี
ออกค่าใชจ่้ายให ้(พร้อมเอกสารพิสูจน์ความสัมพนัธ์ เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด  (โดยมารดาจะต้องคัด

หนงัสือยนิยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ต
มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือ
ยนิยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดา
มาดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน
หรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูมี้
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 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าอเมริกาNonimmigrant Visa Application DS-160 
DS-160 คือระบบกรอกข้อมูลส าหรับการย่ืนวีซ่าอเมริกา กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และตรงกบัความเป็นจริง         

เป็นข้อมูลท่ีจะใช้ประกอบการสัมภาษณ์ของท่าน 
**ถ้าท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกข้อท่านจะไม่สามารถย่ืนเอกสารเพ่ือขอวีซ่าได้** 

(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 ถ้ามี (เช่น นามสกุลก่อน
แต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปล่ียนช่ือ นามสกุล) 
ช่ือเก่า:_________________________________นามสกุลเก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       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              ไม่ 
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 ่ให้ระบุเป็นช่ือบญัชี และกรุณาอยา่เปล่ียนช่ือระหว่างการยื่น
วีซ่า) 
             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 
หรือถูกขโมยหรือไม ่
        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? / ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหก้บัท่าน? 
_______________________________________________________________ 

*** ถา้มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้หรือบริษทัออกค่าใชจ่้ายให ้ใหก้รอกขอ้มูลดา้นล่างต่อไปน้ี 
ช่ื อ บ ริ ษั ท  ห รื อ  ช่ื อ แ ล ะ น า ม ส กุ ล ข อ ง ผู ้ อ อ ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ ห ้
:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ท่ีอยู่ของผู ้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทท่ีออกค่าใช้จ่ายให้ : 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 



Telephone number /เบ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ข อ ง ผู ้ อ อ ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ ห้  ห รื อ  บ ริ ษั ท  : 
________________________________________________ 

Relationship to you /ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ  เ ช่ น  พ่ อ  แ ม่  น า ย จ้ า ง  เ ป็ น ต้ น   : 
____________________________________ 

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 หรือไม่?  

                  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 ? /วีซ่าอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือไม่ ? 

            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) สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น  
               เป็นอเมริกาซิติเซ่น ไดรั้บใบเขียว ไดรั้บวีซ่าสหรัฐชัว่คราว หรืออ่ืนๆ ) 
                        ___________________________________________________________ 
                  ____________________________________________________________ 



3. Do you have any other relatives in the United States  

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถ้ า ใ ช่  โ ป ร ด ร ะ บุ ร า ย ล ะ เ อี ย ด    

___________________________________________________________ 
            ____________________________________________________________ 

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 กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี ้
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 / อธิบายลกัษณะงานพอสังเขป 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 
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 โปรดกรอกขอ้มูลต่อไปน้ีเก่ียวกบัสถาบนัการศึกษาท่ีท่านเคยเขา้เรียน 
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 ? คุณเคยท่องเท่ียวในประเทศ 
      อ่ืน ๆ ใน 5 ปีท่ีแลว้หรือไม่ 

            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_______________________________________ 
 
หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 
ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


