
 
 
 
 

 

 
 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก 
09.30 น.
  

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ 
ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

12.10 น. ออกเดินทางสูม่หานครนิวยอร์ก โดยเที่ยวบินท่ี BR 212 
***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 10 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 12.20 น. *** 

16.45 น. ถึงสนามบินไต้หวนั รอเปลี่ยนเคร่ือง 
***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 10 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 17.10 น. *** 



19.30 น. ออกเดินทางต่อสูม่หานครนิวยอร์ก โดยเที่ยวบินที่ BR 032 
***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 10 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 19.10 น. *** 

22.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 
11 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร น าท่านเดินทางสู ่มหานครนิวยอร์ก (NEW YORK) 
ที่มีชื่อเลน่ว่า BIG APPLE เมืองใหญ่ที่สดุในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สดุในโลก  
***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 10 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 22.05 น. *** 

ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั MARRIOTT NEWARK INTERNATIONAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า   

วันท่ี 2 นิวยอร์ก –  ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี. 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดินทางสูเ่มืองฟิลาเดลเฟีย (PHILADELPHIA) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึง่เป็นเมืองที่ริเร่ิมการประกาศ
อิสรภาพในสมยัก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขียนโดย
โธมสั เจฟเฟอร์สนั เร่ิมจากจุดก าเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ (INDEPENDENCE HALL) 

และระฆังแห่งอิสรภาพ (LIBERTY BELL) ที่ได้ลัน่เมื่อวนัประกาศ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสูก่รุงวอชิงตัน ดี.ซี. (WASHINGTON, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกบัแมร่ีแลนด์ สร้างในสมยัประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรก
ของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึน้เพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมยัเป็นดินแดนโพ้นทะเล
ขององักฤษ น าท่านชมสถานที่ส าคญัต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับท าเนียบขาว (WHITE HOUSE) สถานที่ท างานของ
ประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็น
เกียรติแก่   จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้น าอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์
สถานลินคอล์น (LINCOLN MEMORIAL) อาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อบัรา
ฮมั ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (JAFFERSON 

MEMORIAL) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อทุิศให้กบั โธมสั เจฟเฟอร์สนั ประธานาธิบดีคนที่สามของ
สหรัฐอเมริกา เจ้าของหลกัการเร่ืองการประกาศอิสรภาพ โดยออกแบบเป็นลกัษณะ PANTHEON ในกรุงโรม 
ตกึรัฐสภา ศนูย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ท างานของสมาชิกสภา 
CONGRESS ของสหรัฐอเมริกา  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก DOUBLE TREE BY HILTON MCLEAN TYSONS หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยานอวกาศ  (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) 

พิพิธภณัฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้ เข้าชมสงูที่สดุในโลก แสดงประวติัศาสตร์การบินมาตัง้แต่ต้นจนถึง
ปัจจุบนั ประกอบด้วย เคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตัง้แสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ 
(IMAX) ที่ฉายภาพยนตร์เก่ียวกบัการบิน อวกาศ นอกจากนีย้งัมีท้องฟ้าจ าลอง หินจากดวงจนัทร์ และเคร่ืองบิน
ล าแรกของโลกจากตระกูล WRIGHT ซึ่ ง เ ป็นหน่ึงในสถาบันสมิธโซเนียน  (THE SMITHSONIAN 



INSTITUTE) เป็นสถาบนัวิจัย สถาบนัการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบนัตัง้อยู่ที่กรุง
วอชิงตนั ดี.ซี. มีพิพิธภณัฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสตัว์ ศนูย์วิจยั มีวตัถุสิ่งของต่างๆ ในความดแูลของพิพิธภณัฑ์
มากกว่า 136 ล้านชิน้ ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ JAMES 
SMITHSON นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิ ร์ก (HARRISBURG)  เมืองหลวงของ รัฐ เพนซิล-  เวเนีย 

(PENNSYLANIA) ริมฝ่ังแม่น า้ซวัควิฮานน่า น าท่านเข้าชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจกัร
ช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกบั เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (ENTERTAINMENT COMPLEX)  มีทัง้ส่วน
พิพิธภณัฑช๊อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาให้ท่านได้เลือกซือ้ช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อ
เป็นของฝากของที่ระลกึ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก RADISSON HOTEL HARRISBURG  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 แฮริสเบิร์ก – คอร์นน่ิง – พพิธิภัณฑ์แก้ว - บัฟฟาโร่    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นน่ิง (CORNING)  ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 
1890 ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตเคร่ืองแก้ว น าท่านชมพิพิธภัณฑ์แก้ว 

(CORNING GLASS MUSEUM) เป็นพิพิธภณัฑ์แก้วที่ใหญ่ที่สดุ มีโรงงานเคร่ืองแก้วทีบีไอ ที่มีชื่อเสียงในด้าน
การผลิตเคร่ืองแก้วของอเมริกา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย 

 
น าท่านเดินทางผ่านเมืองบัฟฟาโร่ (BUFFALO) ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของ มหานครนิวยอร์ก มีประชากร
ประมาณ 1.1 ล้านคน ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ READER’S DIGEST ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็น
อนัดบั 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น า้ไนแอการ่าขวางกัน้ ซึง่
เป็นจดุก าเนิดของน า้ตกยักษ์ไนแอการ่า จนเข้าเขตบริเวณน า้ตกไนแอการ่า(NIAGARA FALLS) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN NIAGARA FALL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 น า้ตกไนแอการ่า - OUTLET - บิงแฮมตัน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมน า้ตกไนแอการ่า (NIAGARA FALLS) ตัง้อยู่บนแม่น า้ไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกา
เหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากบัสหรัฐอเมริกา น า้ตกไนแอการ่าประกอบด้วยน า้ตกสามแห่ง คือ 
น า้ตกเกือกม้า (HORSESHOE FALLS) สงู 158 ฟตุ, น า้ตกอเมริกาสงู 167 ฟตุ, และน า้ตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่
ติดกนั คือน า้ตก BRIDAL VEIL. มีจดุชมวิวที่สวยงามและเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส าคญัของทัง้ 2 ประเทศ และยงั
เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ธรรมชาติ (หมายเหตุ : การล่องเรือน า้ตกไนแอการ่า MAID OF 

THE MIST เปิดให้บริการ วันที่  27 เมษายน 2563 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่
สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมไป CAVE OF THE WINDS แทน และขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ** ส าหรับพีเรียดเดินทางก่อนวันที่ 27 เม.ย. 63 ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์น าท่านถ่ายรูปบริเวณน า้ตกไนแองการ่าแทน และไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ** )  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

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.
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%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


บ่าย จากนัน้พาท่านสู่ FASHION OUTLET OF NIAGARA FALLS ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าแฟชั่นมากมาย 
อ า ทิ  เ ช่ น  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 จากนัน้เดินทางสู่เมืองบิง
แฮมตัน (BINGHAMTON)  ตัง้อยู่ทางใต้ของรัฐนิวยอร์ค โดยมีอาณาเขตอยู่ใกล้กบัชายแดนเพนซิลวาเนีย   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก DOUBLETREE BY HILTON BINGHAMTON  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 บิงแฮมตัน – WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองวู๊ดบูร่ี (WOODBURY) เพื่อให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าที่ WOODBURY COMMON PREMIUM 

OUTLETS ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น 7  FOR ALL 
MANKIND, A|X ARMANI EXCHANGE, ADIDAS, BALENCIAGA, BANANA REPUBLIC FACTORY 
STORE, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CHLOE, DIESEL, DIOR, DKNY, GAP OUTLET, GIORGIO 
ARMANI, GUESS FACTORY STORE, HUGO BOSS FACTORY STORE, LEVI'S OUTLET STORE, 
PRADA, RALPH LAUREN, SALVATORE FERRAGAMO, SUPERDRY, TRUE RELIGION BRAND JEANS, 
VERSACE, SAINT LAURENT ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย ได้เวลาอนัสมควร ออกเดินทางต่อสู่น าท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (NEW YORK) น าท่านเที่ยวชมมหา

นครนิวยอร์ก (NEW YORK) น าท่านผ่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน 
โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปาร์ค (CENTRAL PARK) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียก
ได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก FAIRFIELD INN AND SUITES NEW YORK MANHATTAN CENTRAL PARK หรือ

เทียบเท่า 

วันท่ี 7 
ล่องเรือเฟอร์ร่ีขึน้เกาะลิเบอร์ตี - อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ขึน้ตึกเอ็มไพร์สเตท –                 
ไทม์สแควร์ - สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านลงเรือเฟอร์ร่ีเพื่ อขึน้เกาะลิเบอร์ตี  (LIBERTY ISLAND) เพื่ อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ 

(STATUE OF LIBERTY) ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่
แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกนัเทพีเสรีภาพนี  ้ประเทศฝร่ังเศสได้มอบให้
เป็นของขวญัเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปุ่ น  
บ่าย จากนัน้น าท่านขึน้ชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท (EMPIRE STATE 

BUILDING) บริเวณจุดตัดของถนน FIFTH AVENUE และ WEST 34 STREET และยังเป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนต ร์มากมาย  อาทิ เ ช่ น  SLEEPLESS IN SEATTLE, AN AFFAIR TO REMEMBER, KING KONG  



จากนัน้ให้ท่านได้อิสระอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเดินเลน่ย่านเดินเลน่ย่านไทม์สแควร์ (TIME SQUARE) ย่านการค้า
ในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย หรือ ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (BROADWAY 

AVENUES) ต้นก าเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกช้อปปิง้บนถนนเลขที่ 5  
(FIFTH AVENUE) ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิง้ที่แพงที่สุดของโลก "THE MOST EXPENSIVE STREET IN 
THE WORLD" 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี ้(JFK) 

วันท่ี 8 นครนิวยอร์ก ***เคร่ืองบินผ่านเวลาสากล*** 
01.20 น. ออกเดินทางกลบัสูไ่ต้หวนั โดยเที่ยวบินท่ี BR 031  

***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 10 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 01.25 น. *** 
 ******* เคร่ืองบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******* 

วันท่ี 9 ไต้หวัน – กรุงเทพฯ 
05.40 น. ถึงสนามบินไต้หวนั เพื่อรอการเปลี่ยนเคร่ือง 

***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 10 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 05.15 น. *** 
09.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินท่ี BR 201 

***คณะออกเดินทางวันที่ 20-28 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 08.40 น. เที่ยวบินท่ี BR 075***  
***คณะออกเดินทางวันที่ 10-18 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 09.00 น. *** 
***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 12 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา10.20 น. เที่ยวบินท่ี BR 067 *** 

12.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ   
***คณะออกเดินทางวันที่ 20-28 มี.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 11.35 น. *** 
***คณะออกเดินทางวันที่ 10-18 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 11.35 น. *** 
***คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 12 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา13.05 น. *** 

 

อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. น า้ตกไนแอการา  
9 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 
ท่านท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี (เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันท่ี 13-21 ม.ีค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 45,305.- 14,900.- 
วันท่ี 20-28 ม.ีค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 45,305.- 14,900.- 
วันท่ี 10-18 เม.ย. 63 108,888.- 108,888.- 108,888.- 68,483.- 17,900.- 
วันท่ี 12-20 เม.ย. 63 115,555.- 115,555.- 115,555.- 72,340.- 17,900.- 
วันท่ี 01-09 พ.ค. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 49,305.- 14,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 



เงื่อนไขการให้บริการ 
• ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชีภายใน 1 วนัหลงัการจอง ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้ว

เท่านัน้ 

• ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์สว่นที่เหลือ 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนั
นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 

• หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

• หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้ สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติม

กับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าวีซ่าประเทศอเมริกา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลลา่สหรัฐ) 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง และรอ REFUND จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถ
เปิดประตฉูุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการ
ให้ที่นัง่ LONG LEG ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนที่ เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการ
มดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 



9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (SINGLE) ,ห้องคู่ 

(TWIN/DOUBLE) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (TRADE AIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอเมริกา  
ใช้เวลาท าการอนุมัติวซ่ีานับจากวันย่ืนประมาณ 5 วันท าการ 

การย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องมาแสดงตนท่ีสถานทูต 
ในระหว่างย่ืนวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการย่ืนขอวีซ่าในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (THAILAND PASSPORT) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบั        
วีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทาง
จะต้องไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย) ***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต 
สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่
ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าใน
ประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้ เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ หรือ 5 X 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงั
ขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใสค่อน
แทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้

เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นสว่น อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบ
ทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน (ขอเป็น
ภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า 
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 



- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนงัสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่ก าลงัศกึษาอยู่ (ขอเป็น
ภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า 
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญาเช่าที่ 
โฉนดที่ดิน เป็นตนั 

4. หลักฐานการเงิน 
4.1  กรณีผู้ เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ ส าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป 
สว่นตวัของผู้ เดินทาง       ถ่ายส าเนา ย้อนหลัง 6 เดือน  รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ 
ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงนิในบัญชีไม่เกิน 15 วันก่อนวันย่ืนวีซ่า และบัญชีต้องมีครบ
ทุกเดือน 
***ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวบัญชี ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช้ BANK STATEMENT แทนส าเนาสมุดเงิน
ฝาก***  

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

 

4.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายส าเนาสมดุบญัชีมาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เก่า –เลม่ใหม่) 
4.3  กรณีผู้ เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ย้อนหลงั 6 เดือน
ของบคุคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้ (พร้อมเอกสารพิสจูน์ความสมัพนัธ์ เช่น สติูบตัร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคดั

หนงัสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต
มารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบิดาจะต้องคดั
หนงัสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคดัหนงัสือระบยุินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด
เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้ เดียว 

6. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บตัรประชาชน 
- สติูบตัร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถ้ามีการเปลี่ยน) 



7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง 
เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา  

หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 

 
แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าอเมริกา NONIMMIGRANT VISA APPLICATION DS-160 

 
DS-160 คอืระบบกรอกข้อมูลส าหรับการย่ืนวีซ่าอเมริกา กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ 

 และตรงกับความเป็นจริง  เป็นข้อมูลท่ีจะใช้ประกอบการสัมภาษณ์ของท่าน 
 

**ถ้าท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกข้อ ท่านจะไม่สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าได้** 
(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

 
PERSONAL INFORMATION 1 
1. SURNAME / นามสกลุ ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง ________________________________ 
2. GIVEN NAMES / ชื่อต้น ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง _______________________________ 
3. FULL NAME IN NATIVE ALPHABET / ชื่อนามสกลุภาษาไทย __________________________ 
4. HAVE YOU EVER USED OTHER NAMES ( I.E., MAIDEN, RELIGIOUS, PROFESSIONAL, ALIAS, ETC.) ชื่อ

อ่ืน ๆ ถ้ามี (เช่น นามสกลุก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกลุ) 
ชื่อเก่า:_________________________________นามสกลุเก่า:____________________________________ 

5. SEX / เพศ 
                MALE /ชาย                     FEMALE / หญิง 
6.   MARITAL STATUS / สถานภาพ 
           SINGLE / โสด 
           MARRIED / CIVIL PARTNER / สมรส 
            UNMARRIED PARTNER / อยู่ร่วมกนัโดยไม่ได้สมรส                
             DIVORCED / DISSOLVED PARTNERSHIP / หย่าร้าง 
             WIDOWED / SURVIVING CIVIL PARTNER / หม้าย 
7. DATE OF BIRTH / วนัเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 
8. CITY OF BIRTH / เมืองหรือเขตที่เกิด ________________________________________ 
9. STATE / PROVINCE OF BIRTH / รัฐหรือจงัหวดัที่เกิด _______________________________ 
10. COUNTRY OF BIRTH / ประเทศที่เกิด ________________________________________ 
 

PERSONAL INFORMATION 2 
1. NATIONALITY / สญัชาติ _______________________________________________ 



2. DO YOU HOLD OR HAVE HELD A NATIONALITY OTHER THAN THE ONE YOU HAVE INDICATED 
ABOVE? สญัชาติอ่ืนที่ได้รับ หรือเคยได้รับ ถ้ามีสญัชาติอ่ืน คือประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนงัสือเดินทางของประเทศที่ได้ระบไุว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 
ถ้ามี ระบหุมายเลขของหนงัสือเดินทาง : ________________________ 
3. NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER / เลขที่บตัรประชาชน __________________________ 
4. U.S.SOCIAL SECURITY NUMBER / หมายเลขประกนัสงัคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถ้ามี______________________ 
5.   U.S. TAXPAYER ID NUMBER / หมายเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถ้ามี   ___________________ 
ADDRESS AND PHONE INFORMATION 
1. STREET ADDRESS / ที่อยู่ ____________________________________________________  
____________________________________ POSTAL ZONE/รหสัไปรษณีย์ :______________                                                                     
2. COUNTRY / ประเทศ_______________________________________________________ 
3. IS YOUR MAILING ADDRESS THE SAME AS YOUR HOME ADDRESS ? /ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หากแตกต่าง
จากที่อยู่ในข้อ 1   _______________________________________________________________________________ 
4 . HOME PHONE NUMBER / โทรศพัท์บ้าน_________________________________________ 
5. WORK PHONE NUMBER / โทรศพัท์ที่ท างาน ______________________________________ 
6. WORK FAX NUMBER / โทรสารที่ท างาน _________________________________________ 
7. MOBILE / CELL PHONE NUMBER / โทรศพัท์มือถือ __________________________________ 
8. EMAIL ADDRESS / ที่อยู่อีเมล ________________________________________________ 
9. SOCIAL MEDIA / สื่อสงัคม (ที่ท่านมีหรือใช้อยู่ ให้ระบเุป็นชื่อบญัชี และกรุณาอย่าเปลี่ยนชื่อระหว่างการยื่นวีซ่า) 
FACE BOOK / เฟซ บุ๊ค  ________________________________________________ 
INSTAGRAM / อินสตาแกรม  ________________________________________________  
TWITTER / ทวิตเตอร์  ________________________________________________  
อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________ 
  
PASSPORT INFORMATION 
1. PASSPORT NUMBER / หมายเลขหนงัสือเดินทางเลม่ปัจจบุนั ________________________ 
2. PASSPORT BOOK NUMBER / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดด้านหลงัหนงัสือเดินทาง___________________                                                                                                                                                         
3. COUNTRY / AUTHORITY THAT ISSUED PASSPORT / ประเทศหรือหน่วยงานที่ออกหนงัสือเดินทาง 
  ______________________________________________________________ 
4. WHERE WAS THE PASSPORT ISSUED? สถานที่ออกหนงัสือเดินทาง ____________________ 
ISSUANCE DATE / วนัที่ออกหนงัสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________ 
EXPIRATION DATE / วนัหมดอายขุองหนงัสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______ 
5. HAVE YOU EVER LOST A PASSPORT OR HAD ONE STOLEN? ท่านเคยท าหนงัสือเดินทางสญูหายหรือถูก

ขโมยหรือไม่ 
        YES / *เคย                                          NO / ไม่เคย 
* ถ้าเคยหาย โปรดระบเุลขหนงัสือเดินทาง / PASSPORT NUMBER ______________________________ 



เหตผุลที่หนงัสือเดินทางหาย / EXPLAIN ________________________________________ 
 

TRAVEL INFORMATION 
1. PURPOSE OF TRIP TO U.S./ จุดประสงค์ของท่านในการเดินทางไปยงัสหรัฐอเมริกา___________________ 
2. INTENDED DATE OF ARRIVAL IN U.S./ ระบวุนัเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 
3. INTENDED LENGTH OF STAY IN U.S. / ระยะเวลาที่ต้องการพ านกัในสหรัฐอมริกา_____________ DAY(S)/วนั 
4. ADDRESS WHERE YOU WILL STAY IN U.S./ ที่อยู่ในสหรัฐที่ท่านตัง้ใจจะไปพ านกั 
STREET ADDRESS / ที่อยู่_______________________________________________ 
CITY / เมือง_______________________________________________________ 
STATE / รัฐ ________________________________________________________ 
ZIP CODE / รหสัไปรษณีย์ _____________________________________________ 
5. PERSON/ENTITY PAYING FOR YOUR TRIP? / ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กบัท่าน?_______________________ 
 

*** ถ้ามีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปนี ้
 

ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกลุของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ :________________________________ 
ADDRESS OF PERSON / COMPANY PAYING FOR TRIP // ที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทที่ออกค่าใช้จ่าย
ให้ : ____________________________________________________________________________ 
TELEPHONE NUMBER /เบอร์โทรศพัท์มือถือของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือ บริษัท : ________________________ 
RELATIONSHIP TO YOU /ความสมัพนัธ์กบัคณุ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็นต้น  : _________________________ 
 

PREVIOUS U.S.TRAVEL INFORMATION 
1. ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ ?       

            *YES/เคย                                             NO/ไม่เคย 
             ** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี ้

DATE ARRIVED / วนัที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 
LENGTH OF STAY / ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลาก่ีวนั___________________DAY(S)/วนั 
DO YOU OR DID YOU EVER HOLD A U.S. DRIVER’S LICENSE? /มีใบอนญุาติขบัขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม่?  
                  มี                                ไม่มี 
DRIVER’S LICENSE NUMBER/ใบขบัขี่อนญุาติหมายเลข :_______________________________________________ 
STATE OF DRIVER’S LICENSE/เป็นใบอนญุาติขบัขี่ของรัฐ :________________________________ 

2. HAVE YOU EVER BEEN ISSUED A U.S. VISA ? /ท่านเคยได้รับวีซ่าสหรัฐหรือไม่ 
         * YES/เคย                                           NO/ไม่เคย 
** ถ้าเคย โปรดระบรุายละเอียด 
DATE LAST VISA WAS ISSUED/ วนัที่ออกวีซ่า:________________________________  
VISA NUMBER/หมายเลขวีซ่า______________________________________________ 

- HAVE YOU BEEN TEN-PRINTED ? /ท่านเคยพิมพ์ลายนิว้มือที่สถานทูต U.S. แล้วหรือไม่ ? 
            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/ถ้าเคย โปรดระบุปีที่หาย (ค.ศ.) : ______________ 
EXPLAIN / โปรดอธิบายเหตผุลที่ท าหาย______________________________________ 

- HAS YOUR U.S. VISA EVERBEEN CANCELLED OR REVOKED ? /วีซ่าอเมริกาของท่านเคยถกูยกเลิกหรือเพิก
ถอนหรือไม่ ? 

            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 
EXPLAIN / ถ้าเคย โปรดอธิบายเหตผุล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถกูปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถกูปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซ่าหรือไม่      
         YES / เคย                                          NO / ไม่เคย 
ถ้าเคย โปรดระบรุายละเอียด___________________________________ 

 

FAMILY INFORMATION : RELATIVES 
1. FATHER’S FULL NAME AND DATE OF BIRTH / ชื่อนามสกลุบิดาและวนัเดือนปีเกิด 
SURNAMES / นามสกลุบิดา __________________________________________ 
GIVEN NAMES / ชื่อบิดา __________________________________________ 
DATE OF BIRTH / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 
IS YOUR FATHER IN THE U.S.? บิดาของท่านพ านกัอยู่ในสหรัฐใช่หรือไม่ 

            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 
 FATHER’S STATUS/สถานภาพของบิดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ  
 U.S.CITIZEN              U. S.LEGAL PERMANENT RESIDENT        
 NONIMMIGRANT               OTHER/ I DON’T KNOW___________________________ 

2. MOTHER’S FULL NAME AND  DATE OF BIRTH / ชื่อนามสกลุมารดาและวนัเดือนปีเกิด 
SURNAMES / นามสกลุมารดา ________________________________________ 
GIVEN NAMES / ชื่อมารดา _________________________________________ 
DATE OF BIRTH / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 
IS YOUR MOTHER IN THE U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยู่ในสหฐัใช่หรือไม่ 

            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 
MOTHER’S STATUS/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :         

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

3. 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 าดบัต้นที่ไม่ใช่บิดามารดา ( ได้แก่ คู่หมัน้ คู่สมรส บตุร พี่น้อง ) พ านกัอยู่ใน
สหรัฐหรือไม่ 



            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 
  IF YES’ PLEASE PROVIDE DETAILS / ถ้าใช่ โปรดระบรุายละเอียด 
SURNAME / นามสกลุ _____________________________________________ 
GIVEN NAMES / ชื่อ _____________________________________________ 
RELATIONSHIP TO YOU / ความเก่ียวข้องกบัท่าน ____________________________ 
RELATIVE’S STATUS (I.E. U.S. CITIZEN, U.S. LEGAL PERMANENT RESIDENT (LPR),     NONIMMIGRANT, 
OTHER / I DON’T KNOW) สถานะของบคุคลนัน้ ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น เป็นอเมริกาซิติเซ่น ได้รับใบเขียว ได้รับวีซ่า
สหรัฐชัว่คราว หรืออ่ืนๆ ) ___________________________________________________________ 
4. DO YOU HAVE ANY OTHER RELATIVES IN THE UNITED STATES  

         YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่     IF YES’ PLEASE PROVIDE DETAILS / ถ้าใช่ 
โปรดระบรุายละเอียด    ___________________________________________________________ 

 

SPOUSE INFORMATION 
1. SPOUSE’S SURNAMES / นามสกลุคู่สมรส ________________________________ 
2. SPOUSE’S GIVEN NAMES / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 
3. SPOUSE’S DATE OF BIRTH / วนั เดือน ปี เกิด คู่สมรส __________________________ 
4. SPOUSE’S NATIONALITY / สญัชาติ _____________________________________ 
5. SPOUSE’S PLACE OF BIRTH / สถานที่เกิด _________________________________ 
6. SPOUSE’S ADDRESS / ที่อยู่คู่สมรส _____________________________________ 

 

*** ถ้าหย่า กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี ้
ชื่อ-นามสกลุ อดีตคู่สมรส ____________________________  
เกิดที่จงัหวดั__________________________________วนั เดือน ปี เกิด อดีตคู่สมรส ________________________ 
วนัที่จดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________หย่าวนัที่เท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 
หย่ากนัเพราะเหตผุลอะไร _________________________________ 
 

PRESENT WORK/ EDUCATION/ TRAINING / INFORMATION 
1. PRIMARY OCCUPATION / อาชีพ ________________________________________ 
2. PRESENT EMPLOYER OR SCHOOL NAME / ชื่อสถานศกึษาหรือที่ท างาน  
__________________________________________________________ 
STREET ADDRESS / ที่อยู่ _____________________________________________ 
ZIP CODE / รหสัไปรษณีย์ ________________________________COUNTRY / ประเทศ ______________________ 
TELEPHONE/เบอร์โทรศพัท์ที่ท างาน _____________________________________________ 
EMPLOYMENT DATE FROM/เร่ิมท างานตัง้แต่เมื่อไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________ 
MONTHLY SALARY IN LOCAL CURRENCE ( IF EMPLOYED ) / เงินเดือน ___________________________ 
3. BRIEFLY DESCRIBE YOUR DUTIES / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป________________________________ 
 



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

1. WERE YOU PREVIOUSLY EMPLOYED? ก่อนหน้านีเ้คยท างานหรือไม่ ? 
            YES / ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 
EMPLOYER / EMPLOYMENT INFORMATION 
EMPLOYER NAME/ชื่อบริษัทที่เคยท างาน _________________________________________________ 
EMPLOYER ADDRESS /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยท างาน 
_____________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE/เบอร์โทรศพัท์ที่เคยท างาน ______________________________________________________ 
2. JOB TITLE/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 
3. EMPLOYMENT DATE FROM/เร่ิมท างานตัง้แต่เมื่อไร (วนั/เดือน/ปี) ______________________ 
4. EMPLOYMENT DATE TO / วนัที่ออกจากงาน (วนั/เดือน/ปี)  ___________________________ 
5. BRIEFLY DESCRIBE YOUR DUTIES / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป____________________ 

 
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/ถ้าใช่ โปรดกรอกข้อมลูต่อไปนีเ้ก่ียวกบั
สถาบนัการศกึษาที่ท่านเคยเข้าเรียน 
NAME OF INSTITUTION/ชื่อสถานศกึษา _____________________________________________________ 
ADDRESS/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 
COURSE OF STUDY/หลกัสตูรที่ท่านศึกษาจบมา ______________________________________ 
DATE OF ATTENDANCE FROM/วนัที่เร่ิมการศกึษา(ว/ด/ป) __________________________________ 
DATE OF ATTENDANCE TO/วนัที่จบการศึกษา (ว/ด/ป) __________________________________ 

 
ADDITIONAL WORK / EDUCATION / TRAINING INFORMATION 

  1.  HAVE YOU TRAVELED TO ANY COUNTRIES WITHIN THE LAST FIVE YEARS ? คณุเคยท่องเที่ยวใน
ประเทศอ่ืน ๆ ใน 5 ปีที่แล้วหรือไม่ 

            YES /* ใช่                                          NO / ไม่ใช่ 
** IF YES PLEASE PROVIDE A LIST OF COUNTRIES VISITED /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทาง
ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา_______________________________________________________________ 

          2.HAVE YOU EVER SERVED IN THE MILITARY ? คณุเคยท าหน้าที่ในทางทหารหรือไม่ 
            YES / ใช่(โปรดระบ)ุ                   NO / ไม่ใช่ 



 
IF YES PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION / ถ้าใช่ โปรดระบรุายละเอียดต่อไปนี ้
NAME OF  COUNTRY/ประเทศ ____________________________________________ 
BRANCH OF SERVICE/หน่วยงาน , สงักดั ____________________________________________ 
RANK / POSITION /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 
MILITARY SPECIALTY/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 
ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 


