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อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. น้ำตกไนแอการา 

9 DAYS 6 NIGHTS 

เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2563 

ราคาแนะนำเพียง  69,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วันท่ี 1. กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก 

วันท่ี 2. นิวยอร์ก –  ฟิลาเดลเฟยี – วอชิงตัน ดี.ซี. 
วันท่ี 3. วอชงิตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก - HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

วันท่ี 4. แฮริสเบิร์ก – คอร์นน่ิง – พิพิธภัณฑ์แก้ว - บัฟฟาโล 

วันท่ี 5. น้ำตกไนแอการา - Outlet - บิงแฮมตัน 

วันท่ี 6. บิงแฮมตัน – Woodbury OUTLET – นิวยอร์ก 

วันท่ี 7. ล่องเรือเฟอร์รี่ขึ้นเกาะลิเบอร์ตี - อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอม็ไพร์สเตท – ไทม์สแควร ์– สนามบิน 
วันท่ี 8. นครนิวยอร์ก ***เครื่องบนิผ่านเวลาสากล*** 
วันท่ี 9. ไต้หวัน – กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก 
09.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบ

เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 

12.10 น. ออกเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก โดยเที่ยวบินที่ BR 212 

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 12.20 น. *** 

16.45 น. ถึงสนามบินไต้หวัน รอเปล่ียนเครื่อง 

***คณะออกเดนิทางตั้งแต่วนัที่ 10 เม.ย. 63 เดนิทางถึงเวลา 17.10 น. *** 

19.30 น. ออกเดินทางต่อสูม่หานครนิวยอรก์ โดยเที่ยวบินที่ BR 032 

***คณะออกเดนิทางตั้งแต่วนัที่ 10 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 19.10 น. *** 

22.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เมืองใหญ่ที่สุดใน

สหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก  

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 22.05 น. *** 

ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พัก MARRIOTT NEWARK INTERNATIONAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า   

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

 จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริม่การประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตัง้

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คำประกาศเขยีนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน เริ่มจากจุดกำเนดิเสรีภาพ 

อิสรภาพท่ี อินดีเพน เดน้ซ์ ฮอลล์ (Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ได้ลั่นเมื่อวันประกาศ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน  

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐ

เวอร์จเินียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ วอชงิตนั ประธานาธิบดคีนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสรา้งขึ้นเพื่อทดแทนฟิ

ลาเดเฟยีที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ นำท่านชมสถานท่ีสำคัญตา่งๆ ถ่ายรูปคูก่ับทำเนียบ

ขาว (White House) สถานท่ีทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนสุาวรีย์วอชงิตนั (Washington Monument) แทง่หินโอเบลิสก์ที่

สร้างเพือ่เป็นเกยีรติแก่   จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถาน

ลินคอล์น (Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อนท่ีสร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 

16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สนั (Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน 

ประธานาธิบดีคนท่ีสามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรงุ

โรม ตกึรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากวา่ 200 ปี สถานท่ีทำงานของสมาชิกสภา Congress ของ

สหรัฐอเมริกา  

 

 

 

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พัก DOUBLE TREE BY HILTON MCLEAN TYSONS หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 
วอชงิตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก - HERSHEY’S 
CHOCOLATE WORLD 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยาน

อวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด 

ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ ( Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมี

ท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันสมิธโซเนียน (The 

Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน 

ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุสิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น ก่อตั้ง

ในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิล- เวเนีย (Pennsylania) ริมฝ่ังแม่น้ำซัวควิ

ฮานน่า นำท่านเข้าชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex)  มีทั้งส่วนพิพิธภัณฑช๊อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาให้ท่านได้

เลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก   

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พัก RADISSON HOTEL HARRISBURG  หรือเทียบเท่า 

 
 
 

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/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.
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วันที่ 4 แฮริสเบิร์ก – คอร์นนิ่ง – พิพิธภัณฑ์แก้ว - บัฟฟาโล   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง (Corning)  ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝ่ัง

แม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตเครื่องแก้ว นำท่านชมพิพิธภัณฑ์แก้ว (Corning Glass Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์

แก้วที่ใหญ่ที่สุด มีโรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ ที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องแก้วของอเมริกา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย 
 

นำท่านเดินทางผ่านเมืองบัฟฟาโล (Buffalo) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ มหานครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน 

ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดน

ระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแอการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของนำ้ตกยักษ์ไนแอการา จนเข้าเขตบริเวณน้ำตกไน

แอการ่า(Niagara Falls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN NIAGARA FALL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 น้ำตกไนแอการา - Outlet - บิงแฮมตัน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านชมน้ำตกไนแอการา (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการาทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่าง
ประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการาประกอบด้วยน้ำตกสามแห่ง คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต
, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ธรรมชาติ (หมายเหตุ : การล่องเรือน้ำตกไนแอ
การา Maid of the Mist เปิดให้บริการ วันที่ 27 เมษายน 2563 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่
ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมไป Cave of the winds แทน และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน

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
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ค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ** สำหรับพีเรียดเดินทางกอ่นวันที ่27 เม.ย. 63 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่าน
ถ่ายรูปบริเวณน้ำตกไนแองการ่าแทน และไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ** )  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย จากนั้นพาท่านสู่ Fashion Outlet of Niagara Falls ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นมากมาย 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 จากนั้นเดินทางสู่เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton)  ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐนิวยอร์ก โดยมี

อาณาเขตอยู่ใกล้กับชายแดนเพนซิลวาเนีย   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พัก DOUBLETREE BY HILTON BINGHAMTON  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 บิงแฮมตัน – Woodbury Outlet – นิวยอร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองวู๊ดบูร่ี (Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ Woodbury Common Premium Outlets ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง
ตามอัธยาศัยที่ 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 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางต่อสู่นำท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (New York) นำท่านเที่ยวชมมหานครนิวยอร์ก (New 

York) นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัล

ปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พัก FAIRFIELD INN AND SUITES NEW YORK MANHATTAN CENTRAL PARK หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 
ล่องเรือเฟอร์รี่ขึ้นเกาะลิเบอร์ตี - อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์
สเตท – ไทม์สแควร์ - สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านลงเรือเฟอร์ร่ีเพื่อขึ้นเกาะลิเบอร์ตี (Liberty Island) เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่า

ของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันท่ีแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียม
กันเทพีเสรีภาพน้ี ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปุ่น  
บ่าย จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัดของ

ถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเป็นสถานท่ีถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to 
Remember, King Kong  จากนั้นให้ท่านได้อิสระอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเดินเล่นย่านเดินเล่นย่านไทม์สแควร์ (Time Square) ย่าน 
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การค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย หรือ ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกำเนิด
ของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกช้อปปิ้งบนถนนเลขที่ 5  (Fifth Avenue) ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่
แพงที่สุดของโลก "The most expensive street in the world" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) 

 

วันที่ 8 นครนิวยอร์ก ***เครื่องบินผ่านเวลาสากล*** 
01.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR 031  

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 01.25 น. *** 

 ******* เคร่ืองบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******* 
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วันที่ 9 ไต้หวัน – กรุงเทพฯ 
05.40 น. ถึงสนามบินไต้หวัน เพื่อรอการเปล่ียนเครื่อง 

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 05.15 น. *** 

09.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ BR 201 

***คณะออกเดินทางวันที่ 20-28 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 08.40 น. เที่ยวบินที่ BR 075***  

***คณะออกเดินทางวันที่ 10-18 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 09.00 น. *** 

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา10.20 น. เที่ยวบินที่ BR 067 *** 

12.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ   

***คณะออกเดินทางวันที่ 20-28 มี.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 11.35 น. *** 

***คณะออกเดินทางวันที่ 10-18 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 11.35 น. *** 

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา13.05 น. *** 
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ราคาแนะนำเพียง 

อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. น้ำตกไนแอการา  

9 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 
 

กำหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ป ี
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 13-21 มี.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 45,305.- 14,900.- 

วันที่ 20-28 มี.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 45,305.- 14,900.- 

วันที่ 10-18 เม.ย. 63 108,888.- 108,888.- 108,888.- 68,483.- 17,900.- 

วันที่ 12-20 เม.ย. 63 115,555.- 115,555.- 115,555.- 72,340.- 17,900.- 

วันที่ 01-09 พ.ค. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 49,305.- 14,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น   ค่าเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าวีซ่าประเทศอเมริกา (คา่ธรรมเนียมวีซ่าจำนวน 7,600 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ) 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลลาร์สหรัฐ) 
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เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็ค่ามดัจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรีย กคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง

อาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ 

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้
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สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่อเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส าหรบัการยืน่วซีา่

อเมรกิา กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความ

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการ

สมัภาษณข์องทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________ 

2. Given names / ช่ือตน้ ตรงกับในหนงัสือเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ช่ือนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ช่ืออื่น ๆ ถ้าม ี
(เช่น นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) 

ชื่อเกา่:_________________________________นามสกุล

เก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส                
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                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่าร้าง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หม้าย 

7. Date of Birth / วันเดือนปเีกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 

8. City of Birth / เมืองหรือเขตที่เกดิ ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดที่เกดิ _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศที่เกดิ ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สัญชาต ิ_______________________________________________ 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สัญชาติอ่ืนที่ได้รบั 
หรือเคยได้รับ  

ถ้ามีสัญชาติอ่ืน คือประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 

ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดนิทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บัตรประชาชน __________________________ 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถ้ามี 
______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจำตัวผูเ้สียภาษี (ในสหรัฐอเมรกิา) ถ้าม ี

                 ______________________________________________________________ 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ที่อยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณีย์ :______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

         3. Is your Mailing Address the same as your Home Address ? / 

       ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หากแตกต่างจากที่อยู่ในข้อ 1  

        ____________________________________________________ 
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        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศัพท์บ้าน_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศัพท์ทีท่ำงาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ทำงาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพท์มือถือ __________________________________ 

         8. Email Address / ที่อยู่อีเมล ________________________________________________ 

         9. Social media / ส่ือสังคม (ที่ท่านมหีรือใช้อยู ่ให้ระบเุป็นช่ือบัญชี และกรุณาอย่าเปลี่ยนชื่อระหว่างการยื่นวี

ซ่า) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 

             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวิตเตอร ์ ________________________________________________  

             อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________ 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดด้านหลังหนังสือเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานทีอ่อกหนังสือเดินทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนังสือเดินทาง ____________________ 

              Issuance Date / วันทีอ่อกหนังสือเดนิทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________ 

              Expiration Date / วันหมดอายุของหนงัสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______ 
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   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยทำหนังสือเดินทางสูญหาย 

หรือถูกขโมยหรือไม่ 

        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสอืเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงค์ของท่านในการเดินทางไปยงัสหรัฐอเมริกา 
_______________________________________________________________ 

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวันเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา 
(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ต้องการพำนักในสหรัฐอมริกา 
__________________ Day(s)/วัน 

4. Address where you will stay in U.S./ ที่อยู่ในสหรัฐทีท่่านตั้งใจจะไปพำนัก 
Street Address / ที่อยู่_______________________________________________ 

City / เมือง_______________________________________________________ 

State / รัฐ ________________________________________________________ 

Zip Code / รหัสไปรษณีย์ _____________________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับท่าน? 
_______________________________________________________________ 

*** ถ้ามีผู้อื่นออกคา่ใช้จา่ยให้ หรือบริษัทออกคา่ใช้จา่ยให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้ 

ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผู้ออกคา่ใชจ้่ายให้ 

:_________________________________________________ 
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Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จา่ยให้ หรือบริษัทท่ีออกค่าใชจ้่าย

ให้ : 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ออกค่าใชจ้่ายให้ หรือ บริษัท : 
________________________________________________ 

Relationship to you /ความสัมพนัธ์กับคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจา้ง เป็นต้น  : 
____________________________________ 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม ่?       

            *Yes/เคย                                             No/ไม่เคย 

             ** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี ้

Date arrived / วันท่ีเดินทางถงึอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่วัน___________________Day(s)/วัน 

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มใีบอนุญาตขิับขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม่?  

                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เปน็ใบอนุญาตขิับขี่ของรฐั 
:________________________________________________ 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยได้รบัวีซ่าสหรัฐหรือไม่ 

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 

** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอยีด 
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Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซ่า:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวีซ่า______________________________________________ 

- Have you been ten-printed ? /ทา่นเคยพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานทูต U.S. แล้วหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช ่

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทา่นเคยทำวซี่า U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช ่

Enter year visa was lost or stolen/ถา้เคย โปรดระบุปีที่หาย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ทำหาย______________________________________ 

- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซ่าอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือเพิก
ถอนหรือไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช ่

Explain / ถ้าเคย โปรดอธิบาย

เหตุผล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเข้าสหรัฐ หรือถกูเพิกถอนวีซ่าหรือไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ช่ือนามสกุลบิดาและวันเดือนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

Given Names / ช่ือบิดา __________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปเีกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของท่านพำนักอยู่ในสหรัฐใช่หรอืไม่ 
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            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช ่

Father’s status/สถานภาพของบดิาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ  

U.S.Citizen              U.S.Legal permanent resident   

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 

know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ช่ือนามสกุลมารดาและวันเดือนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ช่ือมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปเีกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพำนักอยู่ในสหัฐใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช ่

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :         

U.S.Citizen                  U.S.Legal permanent resident   

Nonimmigrant            Other/ I don’t 

know___________________________ 

2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / 

fiancée, spouse (husband/wift), chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมีญาติลำดับต้น
ที่ไม่ใช่บิดามารดา ( ได้แก่ คูห่มั้น คู่สมรส บุตร พี่น้อง ) พำนักอยู่ในสหรัฐหรือไม ่

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช ่

  If Yes’ please provide details / ถ้าใช ่โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ช่ือ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวข้องกับท่าน ____________________________ 

       Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),    
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                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น  

               เป็นอเมริกาซิติเซ่น ได้รบัใบเขียว ได้รับวีซ่าสหรัฐช่ัวคราว หรืออืน่ๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช ่

     If Yes’ please provide details / ถ้าใช ่โปรดระบุรายละเอียด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ช่ือคูส่มรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ป ีเกิด คู่สมรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สัญชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยูคู่่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

*** ถ้าหย่า กรุณากรอกข้อมลูต่อไปนี้ 

ช่ือ-นามสกุล อดีตคู่สมรส ____________________________  

เกิดทีจ่ังหวัด__________________________________ 

วัน เดือน ป ีเกิด อดีตคู่สมรส _________________________________ 

วันที่จดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หย่าวันที่เท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากันเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 
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Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ช่ือสถานศึกษาหรือทีท่ำงาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ที่อยู่ _____________________________________________ 

       City / เมือง _____________________________________________________ 

       State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________ 

       Zip Code / รหัสไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เริ่มทำงานตัง้แตเ่มื่อไร (วัน/เดือน/ปี) ____________________________ 

          Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน ___________________________ 

 

3. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป 
 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

Previous Work / Education / Training  Information 

Provide your employment information for the last five years, if applicable. 

1. Were you previously employed? ก่อนหน้านี้เคยทำงานหรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช ่

Employer / Employment information 
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Employer Name/ชื่อบริษัทที่เคยทำงาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทท่ีเคยทำงาน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศัพท์ที่เคยทำงาน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ตำแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริม่ทำงานตัง้แตเ่มื่อไร (วัน/เดือน/ปี) 
____________________________________ 

4. Employment Date To / วันท่ีออกจากงาน (วัน/เดือน/ปี)  ______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

 

ท่านเคยเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่าหรือไม่ 
? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไม่ใช ่

 

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including 

elementary schools/ถ้าใช่ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปน้ีเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ท่านเคยเข้าเรยีน 

Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศกึษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลักสูตรท่ีท่านศึกษาจบมา 
__________________________________________________ 
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Date of Attendance From/วันท่ีเริ่มการศึกษา(ว/ด/ป) 

___________________________________________ 

Date of Attendance To/วันท่ีจบการศึกษา (ว/ด/ป) 

______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเที่ยวในประเทศ 

      อื่น ๆ ใน 5 ปีที่แล้วหรือไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช ่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีท่ีผ่าน

มา 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทำหน้าที่ในทางทหารหรือไม ่

            Yes / ใช่(โปรดระบุ)                   No / ไม่ใช ่

If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบรุายละเอียดต่อไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สังกัด ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ตำแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 


