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FALL IN LOVE WITH USA 

อเมริกาตะวันออก นิวยอรก์ วอชิงตัน ด.ีซี. น า้ตกไนแอการา 

8 DAYS 5 NIGHTS 

เดนิทาง มีนาคม – เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง  63,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ไตห้วนั – นิวยอรก์ 

วนัท่ี 2. นิวยอรก์ –  ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตนั ดี.ซี. 
วนัท่ี 3. วอชงิตนั ดี.ซี. – สถาบนัสมิธโซเนียน – พิพิธภณัฑเ์ครื่องบินและยานอวกาศ – แฮรสิเบิรก์ - HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

วนัท่ี 4. แฮรสิเบิรก์ – คอรน์น่ิง – OUTLET - บฟัฟาโล  

วนัท่ี 5. น า้ตกไนแอการา - บิงแฮมตนั – นิวยอรก์ 

วนัท่ี 6. ล่องเรือเฟอรร์ี่ขึน้เกาะลิเบอรต์ี – อนสุาวรียเ์ทพีเสรีภาพ – ย่านไทมส์แควร ์– ชอ้ปป้ิง – สนามบิน 

วนัท่ี 7. นครนิวยอรก์  ***เครื่องบนิผ่านเวลาสากล*** 
วนัท่ี 8. ไตห้วนั – กรุงเทพฯ 
 



 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอรก์ 
08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร ์S สายการบินไชนาแอรไ์ลน์  โดยมี

เจา้หนา้ที่ คอยอ านวยความสะดวก 
10.55 น. ออกจากประเทศไทย สู่ไตห้วนั โดยสายการบิน ไชนาแอรไ์ลนด์ว้ยเทีย่วบิน CI 834 

***คณะออกเดนิทางวนัที ่11 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 11.00 น. และเดนิทางถึงไต้หวันเวลา 15.40 น. *** 
15.25 น. เดินทางถงึไตห้วนั เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง 

17.30 น. ออกเดินทางต่อสูม่หานครนิวยอรก์ โดยเที่ยวบินที่ CI 012 

19.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอหน์ เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอรก์ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอรก์ (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เมืองใหญ่ที่สุดใน

สหรฐัอเมรกิา และที่เจรญิที่สดุในโลก จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที ่11 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 20.35 น. *** 

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั MARRIOTT NEWARK INTERNATIONAL AIRPORT HOTEL หรือเทยีบเท่า   

วันที่ 2 นิวยอรก์ –  ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ด.ีซี. 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่รเิริม่การประกาศอิสรภาพในสมยัก่อตัง้

ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขยีนโดยโธมสั เจฟเฟอรส์นั เริ่มจากจดุก าเนดิเสรีภาพ 

อิสรภาพท่ี อินดีเพน เดน้ซ ์ฮอลล ์(Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ไดล้ั่นเมื่อวนัประกาศ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา ตัง้อยู่ระหว่างมลรฐั

เวอรจ์เินียกบัแมรี่แลนด ์สรา้งในสมยัประธานาธิบดี จอรจ์ วอชงิตนั ประธานาธิบดคีนแรกของสหรฐัอเมรกิา ถกูสรา้งขึน้เพื่อทดแทนฟิ

ลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรฐัสมยัเป็นดินแดนโพน้ทะเลขององักฤษ น าท่านชมสถานท่ีส าคญัตา่งๆ ถ่ายรูปคูก่ับท าเนียบ

ขาว (White House) สถานท่ีท างานของประธานาธิบดีสหรฐั อนุสาวรียว์อชงิตนั (Washington Monument) แทง่หินโอเบลิสกท์ี่

สรา้งเพื่อเป็นเกียรติแก่   จอรจ์ วอชิงตนั ประธานาธิบดคีนแรกของสหรฐัอเมรกิา ผูน้  าอิสรภาพมาสู่สหรฐัอเมรกิา อนุสรณส์ถาน



 
ลินคอลน์ (Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อนท่ีสรา้งตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อบัราฮมั ลินคอลน์ ประธานาธิบดีคนที่ 

16 ของสหรฐัอเมรกิา อนุสรณส์ถานเจฟเฟอรส์นั (Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อทุิศใหก้บั โธมสั เจฟเฟอรส์นั 

ประธานาธิบดีคนท่ีสามของสหรฐัอเมรกิา เจา้ของหลกัการเรื่องการประกาศอิสรภาพ โดยออกแบบเป็นลกัษณะ Pantheon ในกรุง

โรม ตกึรฐัสภา ศนูยก์ลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมรกิามากวา่ 200 ปี สถานท่ีท างานของสมาชิกสภา Congress ของ

สหรฐัอเมรกิา  

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั DOUBLE TREE BY HILTON MCLEAN TYSONS หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 3 
วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – พพิธิภัณฑเ์คร่ืองบนิและยาน
อวกาศ – แฮริสเบิรก์ - HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑเ์คร่ืองบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภณัฑอ์ากาศยานและยาน

อวกาศ ที่มีผูเ้ขา้ชมสงูที่สดุในโลก แสดงประวตัิศาสตรก์ารบินมาตัง้แต่ตน้จนถึงปัจจบุนั ประกอบดว้ย เครื่องรอ่น เครื่องบิน จรวด 

ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตรจ์อยักษ์ ( Imax) ท่ีฉายภาพยนตรเ์ก่ียวกับการบิน อวกาศ นอกจากนีย้ังมี

ทอ้งฟ้าจ าลอง หินจากดวงจนัทร ์และเครื่องบินล าแรกของโลกจากตระกูล Wright ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถาบันสมิธโซเนียน (The 

Smithsonian Institute) เป็นสถาบนัวิจยั สถาบนัการศกึษา และพิพิธภณัฑ ์หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบนัตัง้อยู่ที่กรุงวอชิงตนั 

ดี.ซี. มีพิพิธภณัฑอ์ีกกว่า 19 แห่ง สวนสตัว ์ศนูยว์ิจยั มีวตัถส่ิุงของต่างๆ ในความดแูลของพิพิธภณัฑม์ากกว่า 136 ลา้นชิน้ ก่อตัง้

ในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทนุรฐับาลรว่มกบัเงินกองทนุจากพินยักรรมของ James Smithson นกัวิทยาศาสตรช์าวองักฤษ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

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.


 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิรก์ (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิล- เวเนีย (Pennsylania) ริมฝ่ังแม่น า้ซวัควิ

ฮานน่า จากนั้นน าท่านเข้าชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เท

นเม้นท ์คอมเพล็กซ ์(Entertainment Complex)  มีทัง้ส่วนพิพิธภณัฑช๊อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร ์3 มิติ มีเวลาให้

ท่านไดเ้ลือกซือ้ช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั RADISSON HOTEL HARRISBURG  หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 4 แฮริสเบริก์ – คอรน์น่ิง – OUTLET - บัฟฟาโล    
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองคอรน์น่ิง (Corning)  ซึ่งอยู่ทางตอนใตข้องนครนิวยอรก์ ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ัง

แม่น า้เชมงุ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางดา้นการผลิตเครื่องแกว้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย 
 

น าท่านเดินทางผ่านเมืองบัฟฟาโล (Buffalo) ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของ มหานครนิวยอรก์ มีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน 

ไดร้บัการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดน

ระหว่างอเมรกิาและแคนาดา โดยมีแม่น า้ไนแอการา่ขวางกัน้ ซึ่งเป็นจดุก าเนิดของน า้ตกยักษไ์นแอการา จนเขา้เขตบรเิวณน า้ตกไน

แอการา(Niagara Falls) จากนั้นพาท่านสู่ Fashion Outlet of Niagara Falls ให้ท่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นมากมาย 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 
ทีพ่ัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN NIAGARA FALL หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 5 น ้าตกไนแอการา - บงิแฮมตัน – นิวยอรก์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมน ้าตกไนแอการา (Niagara Falls) ตัง้อยู่บนแม่น า้ไนแอการา่ทางตะวนัออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่าง
ประเทศแคนาดากบัสหรฐัอเมรกิา น า้ตกไนแอการาประกอบดว้ยน า้ตกสามแห่ง คือ น ้าตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สงู 158 ฟตุ
, น า้ตกอเมรกิาสงู 167 ฟตุ, และน า้ตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกนั คือน า้ตก Bridal Veil. มีจดุชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส  าคญัของทัง้ 2 ประเทศ และยงัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกทางธรรมชาติ ธรรมชาติ (หมายเหตุ : การล่องเรือน ้าตกไนแอ
การา Maid of the Mist เปิดให้บริการ วันที่ 27 เมษายน 2563 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่
ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมไป Cave of the winds แทน และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
ค่าใช้จ่าย ในกรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรือได้ ** ส าหรับพีเรียดเดินทางก่อนวันที ่27 เม.ย. 63 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์น าท่าน
ถ่ายรูปบริเวณน ้าตกไนแองการ่าแทน และไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ** )  จากนัน้เดินทางสู่เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton)  ตัง้อยู่
ทางใตข้องรฐันิวยอรค์ โดยมีอาณาเขตอยู่ใกลก้บัชายแดนเพนซิลวาเนีย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร ออกเดินทางต่อสู่น าท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอรก์ (New York) น าท่านเที่ยวชมมหานครนิวยอรก์ (New 

York) น าท่านผ่านชมสถานที่ส าคญัต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมดุประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ ย่านไชน่าทาวน ์เซ็นทรัล

ปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกไดว้่าเป็นปอดของชาวนิวยอรก์ 

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


 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั MARRIOTT NEWARK INTERNATIONAL AIRPORT  หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 6 
ล่องเรือเฟอรร่ี์ขึน้เกาะลิเบอรต์ ี– อนุสาวรียเ์ทพเีสรีภาพ – ย่านไทมส์แควร ์
– ช้อปป้ิง – สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านลงเรือเฟอรร่ี์เพื่อขึน้เกาะลิเบอรต์ี (Liberty Island) เพื่อชมอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่า

ของเทพีเสรีภาพสญัลกัษณแ์ห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงใหเ้ห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ  และเสรีภาพเท่า
เทียมกนัเทพีเสรีภาพนี ้ประเทศฝรั่งเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวญัเนื่องในโอกาสที่อเมรกิาก่อตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญ่ีปุ่ น  
บ่าย จากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเดินเล่นย่านเดินเล่นย่านไทมส์แควร ์(Time Square) ย่านการคา้ในกลางนคร ที่ประชนั

ป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย หรือ ย่านโรงละครเพลง  ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นก าเนิดของละครบรอดเวย์
ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรบัหรือเลือกชอ้ปป้ิงบนถนนเลขที่ 5  (Fifth Avenue) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่แพงที่สุดของโลก 
"The most expensive street in the world" ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติจอหน์ เอฟ เคนเนดี (JFK) 

วันที่ 7 นครนิวยอรก์ ***เคร่ืองบนิผ่านเวลาสากล*** 
01.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ไตห้วนั โดยเที่ยวบินที่ CI 011  

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที ่11 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 01.35 น. *** 



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

วันที่ 8 ไต้หวัน – กรุงเทพฯ 
05.40 น. ถึงสนามบินไตห้วนั เพื่อรอการเปล่ียนเครื่อง 

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที ่11 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 05.30 น. *** 

07.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเทีย่วบินที ่CI 833 

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที ่11 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 07.05 น. *** 

09.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ   

***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที ่11 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 09.45 น. *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ราคาแนะน าเพยีง 

FALL IN LOVE WITH USA  

อเมริกาตะวันออก นิวยอรก์ วอชิงตัน ด.ีซี. น ้าตกไนแอการา 8 DAYS 5 NIGHTS 

โดยสายการบนิ ไชนา แอรไ์ลน ์(CI) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

วันที ่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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  



 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น   ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าวีซ่าประเทศอเมรกิา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 



 
1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 



 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

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 (พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื



 
หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.

0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ

ไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- 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

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 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่อเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส าหรบัการยืน่วซีา่

อเมรกิา กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความ

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการ

สมัภาษณข์องทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถา้ม ี(เช่น 

นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลีย่นชื่อ นามสกุล) 

ชื่อเกา่:_________________________________นามสกลุ

เก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 



 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตทีเ่กิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรอืจงัหวดัทีเ่กิด _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่กิด ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาติ _______________________________________________ 

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

หรือเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาติอื่น คือประเทศ : ________________________ 

ไดถื้อหนงัสือเดินทางของประเทศที่ไดร้ะบไุวห้รือไม่          ใช่              ไม่ 

ถา้มี ระบหุมายเลขของหนงัสือเดนิทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขทีบ่ตัรประชาชน __________________________ 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกนัสงัคม ( ในสหรฐัอมริกา) ถา้ม ี

______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ในสหรฐัอเมริกา) ถา้ม ี

                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 



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

       ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากทีอ่ยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ีท่  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารทีท่  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยู่อีเมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สือ่สงัคม (ทีท่่านมหีรือใชอ้ยู่ ใหร้ะบุเป็นชื่อบญัช ีและกรุณาอย่าเปลีย่นชื่อระหวา่งการยื่นวซี่า) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 

             Instagram / อนิสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวติเตอร ์ ________________________________________________  

             อื่นๆ โปรดระบ ุ______________________________________________________ 

  

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขทีป่รากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหน่วยงานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง 



 
                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง ____________________ 

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

              Expiration Date / วนัหมดอายุของหนงัสอืเดนิทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______ 

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยท าหนงัสอืเดนิทางสูญหาย 

หรือถูกขโมยหรือไม ่

        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถา้เคยหาย โปรดระบเุลขหนงัสือเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตผุลที่หนงัสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

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

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบวุนัเดนิทางถงึสหรฐัอเมริกา 

(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาทีต่อ้งการพ านกัในสหรฐัอมริกา 

__________________ Day(s)/วนั 

4. Address where you will stay in U.S./ ทีอ่ยู่ในสหรฐัทีท่่านตัง้ใจจะไปพ านกั 

Street Address / ทีอ่ยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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



 
*** ถา้มีผูอ้ื่นออกคา่ใชจ้า่ยให ้หรือบรษิัทออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใหก้รอกขอ้มลูดา้นล่างต่อไปนี ้ 

ชื่อบรษิัท หรือ ชื่อและนามสกลุของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผูอ้อกค่าใชจ้า่ยให ้หรือบรษิัทท่ีออกค่าใชจ้่าย

ให ้: 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้หรือ บรษิัท : 
________________________________________________ 

Relationship to you /ความสมัพนัธก์บัคณุ เช่น พ่อ แม่ นายจา้ง เป็นตน้  : 
____________________________________ 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรือไม่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดต่อไปนี ้

Date arrived / วนัท่ีเดินทางถงึอเมรกิา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทา่นอยู่ในประเทศสหรฐัฯ เป็นเวลาก่ีวนั___________________Day(s)/วนั 

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

                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขบัขี่อนญุาติหมายเลข 
:_______________________________________________ 



 

State of Driver’s license/เป็นใบอนญุาตขิบัขี่ของรฐั 
:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 

** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวซี่า:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซี่า______________________________________________ 

- Have you been ten-printed ? /ทา่นเคยพิมพล์ายนิว้มือที่สถานทตู U.S. แลว้หรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทา่นเคยท าวซี่า U.S. หายหรือถกูขโมยหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

Explain / โปรดอธิบายเหตผุลที่ท  าหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถา้เคย โปรดอธิบาย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎเิสธวซี่าสหรฐั ถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรือถูกเพกิถอนวซี่าหรือไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 



 

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

Surnames / นามสกุลบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของท่านพ านกัอยู่ในสหรฐัใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Father’s status/สถานภาพของบดิาที่อยู่ที่ประเทศสหรฐัฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 

know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวนัเดอืนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยู่ในสหฐัใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรฐัฯ :         

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)? ท่านมญีาติล  าดบัตน้ที่

ไม่ใช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บุตร พีน่อ้ง ) พ านกัอยู่ในสหรฐัหรือไม่ 



 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเก่ียวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

       Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),    

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนัน้ ๆ ในสหรฐัอเมริกา ( เช่น  

               เป็นอเมริกาซติเิซน่ ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซี่าสหรฐัช ัว่คราว หรืออื่นๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดอืน ปี เกิด คู่สมรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานทีเ่กิด _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



 
 

*** ถา้หย่า กรุณากรอกขอ้มูลต่อไปน้ี 

ชื่อ-นามสกุล อดตีคู่สมรส ____________________________  

เกิดทีจ่งัหวดั__________________________________ 

วนั เดอืน ปี เกิด อดตีคู่สมรส _________________________________ 

วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หย่าวนัทีเ่ท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือทีท่  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรือจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เริ่มท างานตัง้แตเ่มื่อไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________ 

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

 



 
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? ก่อนหนา้นี้ เคยท างานหรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ชื่อบรษิัทท่ีเคยท างาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบรษิัทท่ีเคยท างาน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท์ี่เคยท างาน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริม่ท างานตัง้แตเ่มื่อไร (วนั/เดือน/ปี) 

____________________________________ 

4. Employment Date To / วนัท่ีออกจากงาน (วนั/เดือน/ปี)  ______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

 

ท่านเคยเขา้เรยีนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรอืสูงกว่าหรอืไม่ ? 



 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

 

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

elementary schools/ถา้ใช่ โปรดกรอกขอ้มลูต่อไปนีเ้ก่ียวกบัสถาบนัการศกึษาที่ทา่นเคยเขา้เรยีน 

Name of Institution/ชื่อสถานศกึษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศกึษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรที่ท่านศกึษาจบมา 
__________________________________________________ 

Date of Attendance From/วนัท่ีเริ่มการศกึษา(ว/ด/ป) 

___________________________________________ 

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

______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อื่น ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรือไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถา้ใช่ โปรดระบปุระเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีที่ผ่าน

มา 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

 



 
          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยท าหนา้ทีใ่นทางทหารหรือไม่ 

            Yes / ใช่(โปรดระบ)ุ                   No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอียดต่อไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 

 


