
 

 

รหัสทัวร GQH1901579 
ทัวรอเมริกา ตะวนัออก 9 วัน 6 คืน [CA] 
นครนิวยอรก | วอชิงตัน ดี.ซี.  | น้ําตกไนแอการา | แฮริสเบิรก | อนุสาวรียเทพี
เสรีภาพ | ขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท | 
 

 
 



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

22.00 น. 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 10 
เคานเตอร U สายการบินแอร ไชนา (CA) โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 ปกก่ิง – นิวยอรค – ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ดี.ซี.     

01.00 น. 
ออกเดินทางสูกรุงปกกิ่ง โดยเท่ียวบินที่ CA 980 

**กรุปเดินทางตั้งแตวันที่ 10 พ.ย. 62  ออกเดินทางไปยังปกก่ิงเวลา 01.05 น.** 

06.20 น. 
ถึงกรงุปกกิ่ง ประเทศจีน รอเปลี่ยนเครื่อง 

**กรุปเดินทางตั้งแตวันที่ 10 พ.ย. 62  เดินทางถึงปกก่ิงเวลา 06.30 น.** 

08.50 น. 
ออกเดินทางตอสูมหานครนิวยอรก โดยเท่ียวบินที่ CA 819 

**กรุปเดินทางตั้งแตวันที่ 10 พ.ย. 62  ออกเดินทางไปยังนิวยอรกเวลา 11.35 น.** 

 เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ  
วันที่ 2. ปกกิ่ง – นิวยอรค – ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ดี.ซี.     
วันที่ 3. วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิรก 
วันที่ 4. แฮริสเบิรก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – บัฟฟาโร    
วันที่ 5. น้ําตกไนแอการา – Old Fort of Niagara - Outlet – บิงแฮมตัน 
วันที่ 6. บิงแฮมตัน – Woodbury OUTLET – นิวยอรก 
วันที่ 7. อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท – ไทมสแควร 
วันที่ 8. นครนิวยอรก – สนามบิน ***เครื่องบินผานเวลาสากล*** 
วันที่ 9. ปกกิ่ง – กรุงเทพฯ 



 

 

10.10 น. 

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ นวรก (EWR) ตั้งอยูที่รัฐนิวเจอรซีย สหรัฐอเมริกา (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 12 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
จากน้ันเดินทางสูเมืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia)  มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเปนเมืองที่
ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยกอตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดประกาศแยกเอกราช
ในป ค.ศ. 1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน เริ ่มจากจุดกําเนิดเสรีภาพ 
อิสรภาพที่ อินดีเพน เดนซ  ฮอลล  (Independence Hall) และระฆังแหงอิสรภาพ 
(Liberty Bell) ที่ไดลั่นเม่ือวันประกาศ  

**กรุปเดินทางตั้งแตวันที่ 10 พ.ย. 62 เดินทางถึงนิวยอรกเวลา 11.55 น.** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน  

 

จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูระหวางมลรัฐเวอรจิเนียกับแมรี่แลนด สรางในสมัย
ประธานาธิบดี จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดคีนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสรางขึ้นเพ่ือ
ทดแทนฟลาเดลเฟยที่เคยเปนเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเปนดินแดนโพนทะเลของ
อังกฤษ นําทานชมสถานที่สําคัญตางๆ ถายรูปคูกับทําเนียบขาว (White House) 
สถานที่ทํางานประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรียวอชิงตัน (Washington Monument) 
แทงหินโอเบลิสกที่สรางเพื่อเปนเกียรติแก   จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของ
สหรัฐอเมริกา ผูนําอิสรภาพมาสูสหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานลินคอลน (Lincoln 
Memorial) อาคารหินออนที่สรางตามศิลปะแบบกรกี เพ่ือเปนเกียรติแด อับราฮัม 
ลินคอลน ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานเจฟเฟอรสัน 
(Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศใหกับ โธมัส เจฟเฟอรสัน 
ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจาของหลักการเร่ืองการประกาศอิสรภาพ 



 

 

การออกแบบเปนในลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนยกลางทางกฎหมาย
และการเมืองของอเมริกามากวา 200 ป สถานที่ทํางานของสมาชิกสภา Congress 
ของสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก เดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN CHANTILLY หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิรก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space 
Museum) พิพิธภัณฑอากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผูเขาชมสูงที่สุดในโลก แสดง
ประวัติศาสตรการบินมาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน ประกอบดวย เครื่องรอน เครื่องบิน 
จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเปนของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตรจอยักษ (Imax) ที่ฉาย
ภาพยนตรเกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีทองฟ�าจําลอง หินจากดวงจันทร 
และเครื่องบินลําแรกของโลกจากตระกูล Wright ซึ่งเปนหนึ่งในสถาบันสมิธโซ
เนียน (The Smithsonian Institute) เปนสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ
พิพิธภัณฑ หนวยงานสวนใหญของสถาบันตั้งอยูที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑอีก
กวา 19 แหง สวนสัตว ศูนยวิจัย มีวัตถุสิ่งของตางๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ
มากกวา 136 ลานชิ้น กอตั้งในป ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลรวมกับเงินกองทุน
จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บาย 

นําทานเขาชม National museum of Natural History ซึ ่งสะสมและแสดง
ตัวอยางของพันธไม สัตว ฟอสซิล แรธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวของกับ
ประวัติการวิวัฒนาการของมนุษย ยังมีหองแสดงกระดูกไดโนเสาร หุนชางแอฟริกา
โบราณที่ตัวใหญที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเปนสมบัติของพระ
เจ าหล ุยสท ี ่  16 ของฝรั ่ ง เศส จากนั ้นน ําท านเดินทางสูเม ืองแฮริสเบิรก 
(Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิล- เวเนีย (Pennsylania) ริมฝم�งแมนํ้า
ซัวควิฮานนา 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก RADISSON HARRISBURG  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 แฮริสเบิรก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – บัฟฟาโร    

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

นําทานเขาชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรชอคโกแลตที่เปน
เหมือนกับ เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ (Entertainment Complex)  มีทั้ง
สวนพิพิธภัณฑชอคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร 3 มิติ มีเวลาใหทานไดเลือก
ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพ่ือเปนของฝากของที่ระลึก   



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย 
 

นําทานเดินทางผานเมืองบัฟฟาโร (Buffalo) ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ มหานคร
นิวยอรก มีประชากรประมาณ 1.1 ลานคน ไดรับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s 
Digest ใหเปนเมืองที ่มีความสะอาดเปนอันดับ 3 ของอเมริกา และเปนเมืองติด
พรมแดนระหวางอเมริกาและแคนาดา โดยมีแมนํ้าไนแอการาขวางกั้น ซึ่งเปนจุดกําเนิด
ของนํ้าตกยักษไนแอการา จนเขาเขตบริเวณน้ําตกไนแอการา(Niagara Falls) 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก FOUR POINT SHERATON หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 นํ้าตกไนแอการา –Outlet – บิงแฮมตัน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

นําทานชมนํ ้าตกไนแอการา (Niagara Falls) ตั ้งอยู บนแมนํ ้าไนแอการาทาง
ตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหวางประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา 
นํ ้าตกไนแอการาประกอบดวยนํ ้าตกสามแหง คือ นํ ้าตกเกือกมา (Horseshoe 
Falls) สูง 158 ฟุต, นํ้าตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และนํ้าตกขนาดเล็กกวาที่อยูติดกัน 
คือนํ้าตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของทั้ง 2 
ประเทศ และยังเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกทางธรรมชาติ ธรรมชาติ (หมายเหตุ 
: การลองเรือนํ ้าตกไนแอการา Maid of the Mist เปดใหบริการ วันที่ 23 
พฤษภาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ กรณีที่ไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมไป 
Cave of the winds แทน และขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย ในกรณีที่ไมสามารถ
ลองเรือได )  



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย 

จากนั้นพาทานสู  Fashion Outlet of Niagara Falls ใหทานไดอิสระเลือกซื้อ
สินค าแฟชั ่นมากมาย อาทิ เช 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 จากนั้นเดินทางสูเมือง
บิงแฮมตัน (Binghamton)  ตั้งอยูทางใตของรัฐนิวยอรค โดยมีอาณาเขตอยูใกลกับ
ชายแดนเพนซิลวาเนีย   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HAMPTON INN BINGHAMTON  หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 บิงแฮมตัน – Woodbury Outlet – นิวยอรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

เดินทางสูเมืองวูดบูรี่ (Woodbury) เพื่อใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ Woodbury 
Common Premium Outlets ใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัยที่ โดยมีรานคา
มากกวา 220 รานคา อาทิ เชน 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 
บาย ได เวลาอันสมควร ออกเดินทางตอสู สูน ําทานเดินทางสูมหานคร

นิวยอรก (New York) 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก 

เดินทางเขาสูที่พัก CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 7 อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท – ไทมสแควร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
นําทานลงเรือเฟอรรี่ เพ่ือชมอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความ
สงาของเทพีเสรีภาพสัญลักษณแหงความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงใหเห็นถึงวา
เปนดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเทาเทียมกันเทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได
มอบใหเปนของขวัญเน่ืองในโอกาสท่ีอเมริกากอต้ังประเทศครบรอบ 100 ป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาร Japanese and 
seafood Buffet กับเมนูหลากหลายกวารอยชนิด 

บาย 

จากนั้นนําทานขึ ้นชมทิวทัศนของมหานครนิวยอรกบนตึกระฟ�าเอ็มไพรสเตท 
(Empire State Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 
Street และยังเป นสถานที ่ถ ายทําภาพยนตรมากมาย อาทิเช น Sleepless in 
Seattle, An Affair to Remember, King Kong  จากนั้นใหทานไดอิสระอยาง
เต็มที่ ไมวาจะเดินเลนยานเดินเลนยานไทมสแควร (Time Square) ยานการคาใน
กลางนคร ที่ประชันป�ายโฆษณานับรอยป�าย หรือ ยานโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย 
(Broadway Avenues) ตนกําเนิดของละครบรอดเวยศิลปะการแสดงที ่ทั ่วโลก
ยอมรับหรือเลือกชอปปم�งบนถนนเลขที่ 5  (Fifth Avenue) ที่ไดชื่อวาเปนถนนชอปปم�ง
ที่แพงที่สุดของโลก "The most expensive street in the world" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

ที่พัก 
เดินทางเขาสูที่พัก CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือ
เทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่ 8 นครนิวยอรก – สนามบิน ***เครื่องบินผานเวลาสากล*** 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
 

นําทานเท่ียวชมมหานครนิวยอรก (New York) นําทานผานชมสถานที่
สําคัญตางๆ เชน ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถเซนตแพทท
ริค ยานไชนาทาวน เซ็นทรัลปารค (Central Park) สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ ซึ่งเรียกไดวาเปนปอดของชาวนิวยอรค 

กลางวัน 
 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติจอหน เอฟ เคนเนดี้ 
(JFK)  

16.50 น. 
ออกเดินทางกลับสูกรุงปกกิ่ง โดยเท่ียวบินที่ CA 982  

**กรุปเดินทางตั้งแตวันที่ 10 พ.ย. 62  ออกเดินทางเวลา 15.50 น.** 

 ******* เคร่ืองบินบินผานเสนแบงเวลาสากล ******* 

วันที่ 9 ปกก่ิง – กรุงเทพฯ 

18.20 น. 
ถึงสนามบินปกกิ่งประเทศจีน รอเปลี่ยนเครื่อง 
**กรุปเดินทางตั้งแตวันที่ 10 พ.ย. 62  เดินทางถึงเวลา 18.40 น.** 

19.35 น. 
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ดวยเที่ยวบินที่ CA 979 

**กรุปเดินทางตั้งแตวันที่ 10 พ.ย. 62  ออกเดินทางเวลา 19.45 น.** 

23.40 น. 
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ   

**กรุปเดินทางตั้งแตวันที่ 10 พ.ย. 62  เดินทางถึงเวลา 23.45 น.** 

 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
วันที่ 09-17 ก.ย. 

62 
81,900.- 81,900.- 81,900.- 61,900.- 10,900.- 

วันที่ 10-18 ต.ค. 
62 

81,900.- 81,900.- 81,900.- 61,900.- 10,900.- 

วันที่ 10-18 พ.ย. 
62 

81,900.- 81,900.- 81,900.- 61,900.- 10,900.- 

วันที่ 27 ธ.ค. 62 
-04 ม.ค. 63 

83,900.- 83,900.- 83,900.- 61,900.- 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายทีเ่กิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง



 

 

ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื ่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน   คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 



 

 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาวีซาประเทศอเมริกา (คาธรรมเนียมวีซาจํานวน 7,600 บาท ชําระพรอมเงินมัด

จํา) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ดอลลาสหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที ่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื ่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผู เดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื ่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื ่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาอเมริกา  

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 5 วันทําการ 

การย่ืนวีซา ทานจะตองมาแสดงตนที่สถานทูต 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยู ตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน 
ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะ
หมึก) 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่

มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 
3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ 
ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเปน
ภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูป
ถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

4. หลักฐานการเงิน 
4.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดา
ของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง       ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน  รบกวน



 

 

ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินใน
บัญชีไมเกิน 15 วันกอนวันย่ืนวีซา และบญัชีตองมีครบทุกเดือน 

***ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวบัญชี ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement 
แทนสําเนาสมุดเงินฝาก***  

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลม
เกา –เลมใหม) 

4.3  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement 
ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจายให (พรอมเอกสารพิสูจนความสัมพันธ เชน 
สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 



 

 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

6. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาอเมริกา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการย่ืนวีซาอเมริกา กรุณากรอกขอมูลใหครบ และ
ตรงกับความเปนจริง         เปนขอมูลที่จะใชประกอบการสัมภาษณของทาน 

**ถาทานกรอกขอมูลไมครบถวนทุกขอ  

ทานจะไมสามารถย่ืนเอกสารเพ่ือขอวีซาได** 



 

 

(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนังสือเดินทาง ________________________________ 
2. Given names / ชื่อตน ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________ 
3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________ 
4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, 

professional, alias, etc.) ชื่ออ่ืน ๆ ถามี (เชน นามสกุลกอนแตงงาน นามแฝง หรือ
เคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) 
ชื่อเกา:_________________________________นามสกุลเกา:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 
                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยูรวมกันโดยไมไดสมรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หยาราง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมาย 

7. Date of Birth / วันเดือนปเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 
8. City of Birth / เมืองหรือเขตที่เกิด ________________________________________ 
9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดที่เกิด _______________________________ 
10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สัญชาติ _______________________________________________ 



 

 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have 
indicated above? สัญชาติอ่ืนที่ไดรับ หรอืเคยไดรับ  
ถามีสัญชาติอ่ืน คือประเทศ : ________________________ 

ไดถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ไดระบุไวหรือไม          ใช              ไม 

ถามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บัตรประชาชน __________________________ 
4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถามี 

______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) 
ถาม ี

                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 
        1. Street Address / ที่อยู ____________________________________________________  
         _______________________________________________________________________ 
         ____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณีย :______________                                                                    
         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ที่อยูที่สามารถติดตอไดหากแตกตางจากที่อยูในขอ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศัพทบาน_________________________________________ 



 

 

         5. Work Phone Number / โทรศัพทที่ทํางาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ทํางาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพทมือถือ 
__________________________________ 

         8. Email Address / ที่อยูอีเมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สื่อสังคม (ที่ทานมีหรือใชอยู ใหระบุเปนชื่อบัญชี และกรุณาอยา
เปลี่ยนชื่อระหวางการยื่นวีซา) 

             Face Book / เฟซ บุค  ________________________________________________ 

             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวิตเตอร  ________________________________________________  

             อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________ 

  

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโคดดานหลังหนังสือ
เดินทาง                                                                                                                                                         

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหนวยงานที่ออก
หนังสือเดินทาง 

                  ______________________________________________________________ 



 

 

         4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนังสือเดินทาง 
____________________ 

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

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

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ทานเคยทําหนังสือ
เดินทางสูญหาย 

หรือถูกขโมยหรือไม 

        Yes / *เคย                                          No / ไมเคย 

* ถาเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number 
______________________________ 

เหตุผลท่ีหนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

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

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

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

4. Address where you will stay in U.S./ ที่อยูในสหรัฐที่ทานตั้งใจจะไปพํานัก 
Street Address / ที่อยู_______________________________________________ 



 

 

City / เมือง_______________________________________________________ 

State / รัฐ ________________________________________________________ 

Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 

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

*** ถามีผูอ่ืนออกคาใชจายให หรือบริษัทออกคาใชจายให ใหกรอกขอมูลดานลางตอไปนี้ 

ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผูออกคาใชจายให 
:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยูของผูออกคาใชจายให 
หรือบริษัทที่ออกคาใชจายให : 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 
Telephone number /เบอรโทรศัพทมือถือของผูออกคาใชจายให หรือ บริษัท : 
________________________________________________ 
Relationship to you /ความสัมพันธกับคุณ เชน พอ แม นายจาง เปนตน  : 
____________________________________ 

 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ทานเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม ?       
            *Yes/เคย                                             No/ไมเคย 



 

 

             ** ถาเคย โปรดระบรุายละเอียดตอไปน้ี 

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทานอยูในประเทศสหรัฐฯ เปนเวลากี่
วัน___________________Day(s)/วัน 

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขับขี่
ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม?  

                  มี                                ไมมี 
Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข 
:_______________________________________________ 
State of Driver’s license/เปนใบอนุญาติขับขี่ของรัฐ 
:________________________________________________ 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ทานเคยไดรับวีซาสหรัฐหรือไม 
         * Yes/เคย                                           No/ไมเคย 

** ถาเคย โปรดระบรุายละเอียด 

Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซา:________________________________  
Visa Number/หมายเลขวีซา______________________________________________ 

- Have you been ten-printed ? /ทานเคยพิมพลายน้ิวมือที่สถานทูต U.S. แลวหรือไม ? 
            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทานเคยทําวีซา U.S. หาย
หรือถูกขโมยหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Enter year visa was lost or stolen/ถาเคย โปรดระบปุที่หาย (ค.ศ.) : 
______________ 
Explain / โปรดอธิบายเหตุผลท่ีทําหาย______________________________________ 



 

 

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

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Explain / ถาเคย โปรดอธิบาย
เหตุผล_________________________________________________________ 

3. ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาสหรัฐ ถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซาหรือไม      
         Yes / เคย                                          No / ไมเคย 

ถาเคย โปรดระบรุายละเอียด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปเกิด 
Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บิดาของทานพํานักอยูในสหรัฐใชหรือไม 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Father’s status/สถานภาพของบิดาท่ีอยูที่ประเทศสหรัฐฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 
know___________________________ 



 

 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของทานพํานักอยูในสหัฐใชหรือไม 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาท่ีอยูท่ีประเทศสหรัฐฯ :         

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)? ทานมีญาติลําดับตนที่ไมใช
บิดามารดา ( ไดแก คูหมั้น คูสมรส บุตร พ่ีนอง ) พํานักอยูในสหรัฐหรือไม 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

  If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวของกับทาน ____________________________ 

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

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลน้ัน ๆ ใน
สหรัฐอเมริกา ( เชน  



 

 

               เปนอเมริกาซิติเซน ไดรับใบเขียว ไดรับวีซาสหรัฐชัว่คราว หรืออ่ืนๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 
                  ____________________________________________________________ 

3. Do you have any other relatives in the United States  
            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

     If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด    
___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 
 
Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคูสมรส ________________________________ 
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคูสมรส _________________________________ 
3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ป เกิด คูสมรส __________________________ 
4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________ 
5. Spouse’s Place of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 
6. Spouse’s Address / ที่อยูคูสมรส _____________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถาหยา กรุณากรอกขอมูลตอไปนี ้

ชื่อ-นามสกุล อดีตคูสมรส ____________________________  

เกิดที่จังหวัด__________________________________ 

วัน เดือน ป เกิด อดีตคูสมรส _________________________________ 

วันที่จดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 



 

 

        หยาวันที่เทาไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หยากันเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือท่ีทํางาน 

____________________ 
__________________________________________________________ 

       Street Address / ที่อยู _____________________________________________ 

       City / เมือง _____________________________________________________ 

       State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________ 

       Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอรโทรศัพทที่ทํางาน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เร่ิมทํางานต้ังแตเม่ือไร (วัน/เดือน/ป) 
____________________________ 
          Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน 
___________________________ 

 

3. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสังเขป 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 



 

 

 
Previous Work / Education / Training  Information 

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

1. Were you previously employed? กอนหนาน้ีเคยทํางานหรือไม ? 
            Yes / ใช                                          No / ไมใช 
Employer / Employment information 
Employer Name/ชือ่บริษัทที่เคยทํางาน _________________________________________________ 
Employer Address /ที่อยูของบริษัทที่เคยทํางาน 
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Telephone/เบอรโทรศัพทท่ีเคยทํางาน 

______________________________________________________ 
2. Job Title/ตําแหนงงาน _____________________________________________________________ 
3. Employment Date From/เร่ิมทํางานต้ังแตเม่ือไร (วัน/เดือน/ป) 

____________________________________ 
4. Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ป)  

______________________________________ 
5. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอ

สังเขป___________________________________ 
_______________________________________________________________ 

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

ทานเคยเขาเรียนในสถาบันการศึกษาระดบัมัธยมหรือสูงกวาหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

 



 

 

If yes, provide the following information on all educational 
institutions you have attended, not including elementary schools/ถา
ใช โปรดกรอกขอมูลตอไปน้ีเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ทานเคยเขาเรียน 
Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา 
_____________________________________________________ 
Address/ที่อยูของสถานศึกษา _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Course of Study/หลักสูตรที่ทานศึกษาจบมา 
__________________________________________________ 
Date of Attendance From/วันที่เร่ิมการศึกษา(ว/ด/ป) 
___________________________________________ 
Date of Attendance To/วันที่จบการศึกษา (ว/ด/ป) 
______________________________________________ 
 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อ่ืน ๆ ใน 5 ปที่แลวหรือไม 

            Yes /* ใช                                          No / ไมใช 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถาใช โปรดระบุ
ประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปที่ผานมา 
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 



 

 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทําหนาท่ีในทางทหาร
หรือไม 

            Yes / ใช(โปรดระบุ)                   No / ไมใช 

If yes please provide the following information / ถาใช โปรดระบุ
รายละเอียดตอไปน้ี 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 
Branch of Service/หนวยงาน , สังกัด ____________________________________________ 
Rank / Position /ยศ/ตําแหนง______________________________________________ 
Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทหาร_______________________________________ 

 

 

 


