
 

 

รหสั  GOH1903665 
ทัวรอเมริกาตะวนัออก นิวยอรก วอชิงตัน ดี.ซี. น้ําตกไนแอการา  8 วัน  5 คนื (CI) 
น้ําตกไนแอการา  - ลองเรือเฟอรร่ีขึ้นเกาะลิเบอรตี  
อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ – ยานไทมสแควร – ชอปปم�ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นครนิวยอรก | วอชิงตนั ดี.ซี.  | สถาบันสมิธโซเนียน  |  น้ําตกไนแอการา |     แฮริสเบิรก | 
อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ 

 

 

FALL IN LOVE WITH USA 

อเมริกาตะวนัออก นิวยอรก วอชิงตัน ด.ีซี. น้ําตกไนแอการา 
8 DAYS 5 NIGHTS 

เดินทาง มนีาคม – เมษายน ���� 

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพยีง  63,900.- 



 

 

  

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไตหวนั – นิวยอรก 

08.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประต ู8 
เคานเตอร S สายการบินไชนาแอรไลน  โดยมเีจาหนาที ่คอยอํานวยความสะดวก 

10.55 น. ออกจากประเทศไทย สูไตหวัน โดยสายการบิน ไชนาแอรไลนดวยเที่ยวบิน         
CI 834 

***คณะออกเดินทางวันที ่11 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 11.00 น. และ
เดินทางถึงไตหวันเวลา 15.40 น. *** 

15.25 น. เดินทางถึงไตหวัน เพือ่รอเปล่ียนเคร่ือง 

17.30 น. ออกเดินทางตอสูมหานครนิวยอรก โดยเที่ยวบินที่ CI 012 

19.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอหน เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอรก 
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 11 ช่ัวโมง) หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร นําทานเดินทางสู มหานครนิวยอรก (New York) ทีม่ีช่ือเลนวา Big 
Apple เมืองใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก  

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พกั 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – ไต้หวนั – นิวยอร์ก 
วนัที� �. นิวยอร์ก –  ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตนั ดี.ซี. 
วนัที� �. วอชิงตนั ดี.ซี. – สถาบนัสมิธโซเนียน – พิพิธภัณฑ์เครื�องบินและยานอวกาศ – แฮริสเบิร์ก - HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 
วนัที� �. แฮริสเบิร์ก – คอร์นนิ�ง – OUTLET - บฟัฟาโร่    
วนัที� �. นํ �าตกไนแอการ่า - บิงแฮมตนั – นิวยอร์ก 
วนัที� �. ลอ่งเรือเฟอร์รี�ขึ �นเกาะลเิบอร์ตี – อนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ย่านไทม์สแควร์ – ช้อปปิ �ง – สนามบิน 
วนัที� �. นครนิวยอร์ก  ***เครื�องบินผ่านเวลาสากล*** 
วนัที� �. ไต้หวนั – กรุงเทพฯ 
 



 

 

***คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 11 เม.ย. 63 เดินทางถงึเวลา 20.35 น. *** 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั MARRIOTT NEWARK INTERNATIONAL AIRPORT 
HOTEL หรอืเทียบเทา   

วันที่ 2 นิวยอรก –  ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ดี.ซี. 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางสูเมืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia) มลรัฐเพนซลิวาเนียซึ่ง
เปนเมืองที่ริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมัยกอตัง้ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ประกาศแยกเอกราชในป ค.ศ. 1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน 
เร่ิมจากจดุกาํเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที ่อินดีเพน เดนซ ฮอลล (Independence 
Hall) และระฆงัแหงอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ไดลั่นเมือ่วันประกาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน  

 จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังอยูระหวางมลรัฐเวอรจิเนียกับแมร่ีแลนด สรางใน
สมัยประธานาธิบดี จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถกู
สรางขึ้นเพื่อทดแทนฟลาเดเฟยที่เคยเปนเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเปนดินแดน
โพนทะเลของอังกฤษ นําทานชมสถานที่สําคัญตางๆ ถายรปูคูกับทําเนียบขาว 
(White House) สถานที่ทาํงานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรียวอชิงตัน 
(Washington Monument) แทงหินโอเบลิสกที่สรางเพื่อเปนเกียรติแก   
จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูนําอิสรภาพมาสู
สหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานลนิคอลน (Lincoln Memorial) อาคารหินออน
ที่สรางตามศิลปะแบบกรีก เพือ่เปนเกียรติแด อับราฮมั ลินคอลน ประธานาธบิดี
คนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานเจฟเฟอรสัน (Jafferson 
Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทศิใหกับ โธมัส เจฟเฟอรสัน 
ประธานาธบิดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจาของหลักการเร่ืองการประกาศ



 

 

อิสรภาพ โดยออกแบบเปนลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรัฐสภา 
ศูนยกลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากวา 200 ป สถานทีท่ํางาน
ของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา  

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั DOUBLE TREE BY HILTON 
MCLEAN TYSONS หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – พิพิธภณัฑเครื่องบินและยาน
อวกาศ – แฮรสิเบิรก - HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมพิพิธภณัฑเครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and 
Space Museum) พิพิธภัณฑอากาศยานและยานอวกาศ ทีม่ีผูเขาชมสูง
ที่สุดในโลก แสดงประวติัศาสตรการบินมาต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน 
ประกอบดวย เคร่ืองรอน เคร่ืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซึง่เปนของจริงต้ัง
แสดง มโีรงภาพยนตรจอยกัษ (Imax) ทีฉ่ายภาพยนตรเกี่ยวกับการบิน 
อวกาศ นอกจากน้ียงัมีทองฟ�าจําลอง หินจากดวงจันทร และเคร่ืองบินลําแรก
ของโลกจากตระกูล Wright ซึ่งเปนหนึ่งในสถาบันสมิธโซเนียน (The 
Smithsonian Institute) เปนสถาบันวิจัย สถาบันการศกึษา และ



 

 

พิพิธภัณฑ หนวยงานสวนใหญของสถาบันต้ังอยูที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มี
พิพิธภัณฑอีกกวา 19 แหง สวนสัตว ศูนยวิจัย มวีัตถุสิง่ของตางๆ ในความ
ดูแลของพิพิธภัณฑมากกวา 136 ลานช้ิน กอต้ังในป ค.ศ.1846 โดยเงินทุน
รัฐบาลรวมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson 
นักวทิยาศาสตรชาวอังกฤษ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแฮรสิเบริก (Harrisburg) เมืองหลวงของรฐั
เพนซลิ- เวเนีย (Pennsylania) ริมฝم�งแมน้ําซวัควฮิานนา จากน้ันนําทาน
เขาชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจกัรชอคโกแลตที่
เปนเหมือนกับ เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพลก็ซ (Entertainment 
Complex)  มทีั้งสวนพพิิธภัณฑชอคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร 3 
มติิ มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพือ่เปนของฝากของที่
ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั RADISSON HOTEL HARRISBURG  
หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 4 แฮริสเบิรก – คอรนน่ิง – OUTLET - บฟัฟาโร    

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองคอรนน่ิง (Corning)  ซึ่งอยูทางตอนใตของนคร
นิวยอรก กอต้ังขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1890 ซ่ึงต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําเชมงุ เปนเมืองทีม่ี
ช่ือเสียงทางดานการผลิตเคร่ืองแกว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บาย 

 

นําทานเดินทางผานเมืองบัฟฟาโร (Buffalo) ซึ่งตัง้อยูทางทศิตะวนัตกของ 
มหานครนิวยอรก มีประชากรประมาณ 1.1 ลานคน ไดรับการคัดเลือกจาก
หนังสือ Reader’s Digest ใหเปนเมืองทีม่คีวามสะอาดเปนอันดับ 3 ของ
อเมริกา และเปนเมืองติดพรมแดนระหวางอเมริกาและแคนาดา โดยมีแมน้ําไน
แอการาขวางกั้น ซึง่เปนจดุกําเนิดของน้ําตกยักษไนแอการา จนเขาเขตบริเวณ
น้ําตกไนแอการา(Niagara Falls) จากน้ันพาทานสู Fashion Outlet of 
Niagara Falls ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาแฟช่ันมากมาย อาท ิเชน 
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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั HOLIDAY INN NIAGARA FALL หรือ
เทียบเทา 

วันที่ 5 น้ําตกไนแอการา - บิงแฮมตนั – นิวยอรก 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมน้ําตกไนแอการา (Niagara Falls) ต้ังอยูบนแมน้ําไนแอการาทาง
ตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหวางประเทศแคนาดากับ
สหรัฐอเมริกา น้ําตกไนแอการาประกอบดวยน้ําตกสามแหง คือ น้ําตกเกือกมา 
(Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ําตกอเมริกาสูง 167 ฟตุ, และน้ําตก
ขนาดเล็กกวาที่อยูติดกัน คือน้ําตก Bridal Veil. มีจดุชมววิที่สวยงามและเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของทัง้ 2 ประเทศ และยังเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของ
โลกทางธรรมชาติ ธรรมชาติ (หมายเหตุ : การลองเรือน้ําตกไนแอการา 
Maid of the Mist เปดใหบรกิาร วันที่ 27 เมษายน 2563 และอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงขึน้อยูกับสภาพอากาศ กรณทีีไ่มสามารถลองเรือได ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยนโปรแกรมไป Cave of the winds แทน และขอสงวน
สิทธิไ์มคืนคาใชจาย ในกรณีที่ไมสามารถลองเรือได ** สําหรับพีเรียด
เดินทางกอนวันที่ 27 เม.ย. 63 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธินํ์าทานถายรปู



 

 

บริเวณน้ําตกไนแองการาแทน และไมคนืคาใชจายใดๆ** )  จากน้ันเดินทาง
สูเมืองบิงแฮมตัน (Binghamton)  ต้ังอยูทางใตของรัฐนิวยอรค โดยมีอาณา
เขตอยูใกลกับชายแดนเพนซิลวาเนีย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย ไดเวลาอันสมควร ออกเดินทางตอสูนําทานเดินทางสูมหานครนิวยอรก (New 
York) นําทานเที่ยวชมมหานครนิวยอรก (New York) นําทานผานชม
สถานที่สําคัญตางๆ เชน ตึกสหประชาชาติ หอสมดุประชาชน โบสถเซนตแพ
ททริค ยานไชนาทาวน เซ็นทรลัปารค (Central Park) สวนสาธารณะขนาด
ใหญ ซ่ึงเรียกไดวาเปนปอดของชาวนิวยอรค 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกัMARRIOTT NEWARK 
INTERNATIONAL AIRPORT  หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 ลองเรือเฟอรรี่ขึ้นเกาะลิเบอรตี – อนุสาวรยีเทพีเสรีภาพ – ยานไทมส
แควร – ชอปปم�ง – สนามบนิ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานลงเรือเฟอรรี่เพ่ือขึ้นเกาะลิเบอรตี (Liberty Island) เพ่ือชม
อนุสาวรียเทพีเสรภีาพ (Statue of Liberty) ชมความสงาของเทพี
เสรีภาพสัญลักษณแหงความภาคภมูิใจของชาวอเมริกนัที่แสดงใหเห็นถึงวาเปน
ดินแดนทีทุ่กคนมีสิทธิ และเสรีภาพเทาเทียมกนัเทพีเสรีภาพน้ี ประเทศฝร่ังเศส
ไดมอบใหเปนของขวัญเน่ืองในโอกาสที่อเมริกากอต้ังประเทศครบรอบ 100 ป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ�น  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บาย จากน้ันใหทานไดอิสระอยางเต็มที่ ไมวาจะเดินเลนยานเดินเลนยานไทมสแควร 
(Time Square) ยานการคาในกลางนคร ทีป่ระชันป�ายโฆษณานับรอยป�าย 
หรือ ยานโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย (Broadway Avenues) ตน
กําเนิดของละครบรอดเวยศิลปะการแสดงที่ทัว่โลกยอมรับหรือเลือกชอปปم�งบน
ถนนเลขที ่5  (Fifth Avenue) ที่ไดช่ือวาเปนถนนชอปปم�งที่แพงที่สดุของโลก 
"The most expensive street in the world" ใหทานไดอิสระชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

 จากน้ันนําทานเดนิทางสูสนามบินนานาชาตจิอหน เอฟ เคน
เนดี้ (JFK) 

วันที่ 7 นครนิวยอรก ***เครื่องบินผานเวลาสากล*** 

01.20 น. ออกเดินทางกลับสูไตหวัน โดยเที่ยวบินที ่CI 011  

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

 ******* เครื่องบินบินผานเสนแบงเวลาสากล ******* 



 

 

วันที่ 8 ไตหวัน – กรุงเทพฯ 

05.40 น. ถึงสนามบินไตหวัน เพื่อรอการเปล่ียนเคร่ือง 

***คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 11 เม.ย. 63 เดินทางถงึเวลา 05.30 น. *** 

07.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ดวยเที่ยวบนิที ่CI 833 

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

09.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ   

***คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 11 เม.ย. 63 เดินทางถงึเวลา 09.45 น. *** 
ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง 
FALL IN LOVE WITH USA 
อเมริกาตะวันออก นิวยอรก วอชิงตัน ดี.ซี. น้ําตกไนแอการา 8 DAYS 5 NIGHTS โดยสาย
การบิน ไชนา แอรไลน (CI) 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพัก 2-3           
ทาน ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน             
12 ป(เสริมเตียง)       
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน             
12 ป (ไมเสริมเตียง)
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว              
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 05-12 มี.ค. 6363,900.- 63,900.- 63,900.- 38,500.- 10,900.- 

วันที่ 11-18 เม.ย. 6369,900.- 69,900.- 69,900.- 44,500.- 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 



 

 

1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา
แลวเทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํการ
จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน
กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 



 

 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่) 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  

 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 

8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  

9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน   คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 
ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของมี
คาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 



 

 

4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 

5. คาวีซาประเทศอเมริกา (คาธรรมเนียมวีซาจํานวน 7,600 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 

6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (24 ดอลลาสหรัฐ) 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 

 

 



 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) 
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมต่ํิา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกั
ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมที่มีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ีขนาด
กะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาอเมรกิา 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 5 วันทําการ 

การย่ืนวีซา ทานจะตองมาแสดงตนที่สถานทูต 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวี
ซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  

***ในกรณีที่ถอืพาสปอรตสัญชาติไทยแตพํานักอยูตางประเทศ,ทํางานอยูตางประเทศ หรอืนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศกรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบรษัิทใหทราบทันทีเพราะการยื่นขอวีซา
จะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติมและบางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืน
ขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน
หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการทํางาน   

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู
เดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนา
ใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุ
ตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน (ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร 
ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูต
ที่ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (ขอเปน



 

 

ภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคํา
วา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ 
โฉนดท่ีดิน เปนตัน 

4. หลักฐานการเงิน 

4.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป 
สวนตัวของผูเดินทางถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน  รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก
หรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 15 วันกอนวันย่ืนวีซา และบัญชีตองมีครบทุก
เดือน 

***ในกรณีที่มีการเคล่ือนไหวบัญชี ไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement แทนสําเนาสมุดเงิน
ฝาก***  

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลมใหม) 

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

5. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยารางจะตองแนบสําเนาใบหยาและมีการสลกัหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใด
เปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 



 

 

6. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายต่ํุากวา 20 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 

- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลาหากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาอเมริกา 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการย่ืนวีซาอเมริกา กรุณากรอกขอมูลใหครบ และตรงกับความเปนจริง         
เปนขอมูลที่จะใชประกอบการสัมภาษณของทาน 

**ถาทานกรอกขอมูลไมครบถวนทุกขอ  

ทานจะไมสามารถย่ืนเอกสารเพ่ือขอวีซาได** 

(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________ 

2. Given names / ช่ือตน ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ช่ือนามสกลุภาษาไทย __________________________ 



 

 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ช่ืออ่ืน ๆ 
ถามี (เชน นามสกุลกอนแตงงาน นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนช่ือ นามสกุล) 

ช่ือเกา:_________________________________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 / เมืองหรือเขตท่ีเกิด ________________________________________ 

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 หรือเคยไดรับ  

ถามีสัญชาติอ่ืน คือประเทศ : ________________________ 

ไดถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ไดระบุไวหรือไม          ใช              ไม 

ถามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 



 

 

3. National Identification Number / เลขที่บัตรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

       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 ใหระบุเปนช่ือบัญชี และกรุณาอยาเปลี่ยนช่ือ         ระหวางการย่ืนวี
ซา) 



 

 

             Face Book / เฟซ บุค  ________________________________________________ 

             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวิตเตอร  ________________________________________________  

             อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________ 

  

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโคดดานหลังหนังสือเดินทาง                                 

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหนวยงานท่ีออกหนังสือเดินทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานท่ีออกหนังสือเดินทาง ____________________ 

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

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

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

หรือถูกขโมยหรือไม 

        Yes / *เคย                         No / ไมเคย 

* ถาเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / 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./ ที่อยูในสหรัฐที่ทานต้ังใจจะไปพํานัก 

Street Address / ที่อยู_______________________________________________ 

City / เมือง_______________________________________________________ 

State / รัฐ ________________________________________________________ 

Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 

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

_______________________________________________________________ 

*** ถามีผูอ่ืนออกคาใชจายให หรือบริษัทออกคาใชจายให ใหกรอกขอมูลดานลางตอไปน้ี 

ช่ือบริษัท หรือ ช่ือและนามสกุลของผูออกคาใชจายให :_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยูของผูออกคาใชจายให หรือบริษัทที่ออกคาใชจาย
ให : ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

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 โปรดระบุรายละเอียดตอไปน้ี 

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทานอยูในประเทศสหรัฐฯ เปนเวลากีว่ัน___________________Day(s)/วัน 

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

Date last visa was issued/ วันที่ออกวซีา:________________________________  

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. หายหรือถูกขโมยหรือไม ? 

            Yes / ใช                   No / ไมใช 

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

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ทําหาย______________________________________ 



 

 

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

            Yes / ใช                   No / ไมใช 

Explain / ถาเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาสหรัฐ ถูกปฏเิสธไมใหเดินทางเขาสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวซีาหรือไม      

         Yes / เคย                    No / ไมเคย 

ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

Given Names / ช่ือบิดา __________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บิดาของทานพํานักอยูในสหรัฐใชหรือไม 

            Yes / ใช                   No / ไมใช 

Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยูที่ประเทศสหรัฐฯ  

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

            

Nonimmigrant              Other/ I don’t know___________________________ 



 

 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ช่ือนามสกุลมารดาและวันเดือนปเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ช่ือมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของทานพํานักอยูในสหัฐใชหรือไม 

            Yes / ใช                     No / ไมใช 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยูที่ประเทศสหรัฐฯ :         

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)? ทานมีญาติลําดับตนที่ไมใชบิดามารดา ( ไดแก คูหมั้น คูสมรส บุตร พี่นอง ) พํานักอยูใน
สหรัฐหรือไม 

            Yes / ใช                    No / ไมใช 

  If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ช่ือ _____________________________________________ 

       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 ในสหรัฐอเมริกาฃ      ( เชน เปน
อเมริกาซิติเซน ไดรับใบเขียว ไดรับวีซาสหรัฐช่ัวคราว 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 / นามสกลุคูสมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ช่ือคูสมรส _________________________________ 

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 กรณุากรอกขอมูลตอไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล อดีตคูสมรส ____________________________  

เกิดท่ีจังหวัด__________________________________ 

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 / ช่ือสถานศึกษาหรือที่ทํางาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ที่อยู _____________________________________________ 

       City / เมือง _____________________________________________________ 

       State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________ 

       Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอรโทรศัพทที่ทํางาน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เร่ิมทํางานต้ังแตเมื่อไร (วัน/เดือน/ป) ____________________________ 

          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? กอนหนาน้ีเคยทํางานหรือไม ? 

            Yes / ใช                    No / ไมใช 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษัทที่เคยทํางาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยูของบริษัทที่เคยทํางาน 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Telephone/เบอรโทรศัพทที่เคยทํางาน ______________________________________________________ 

2. Job Title/ตําแหนงงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เร่ิมทํางานต้ังแตเมื่อไร (วนั/เดือน/ป) ____________________________________ 

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

5. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

 

 

ทานเคยเขาเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกวาหรือไม ? 

            Yes / ใช                    No / ไมใช 

 



 

 

If yes, provide the following information on all educational institutions you have 
attended, not including elementary schools/ถาใช โปรดกรอกขอมูลตอไปน้ีเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
ที่ทานเคยเขาเรียน 

Name of Institution/ช่ือสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยูของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลักสูตรท่ีทานศึกษาจบมา __________________________________________________ 

Date of Attendance From/วันที่เร่ิมการศึกษา(ว/ด/ป) ___________________________________________ 

Date of Attendance To/วนัที่จบการศึกษา (ว/ด/ป) ______________________________________________ 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อ่ืน ๆ ใน 5 ปที่แลวหรือไม 

            Yes /* ใช                     No / ไมใช 

 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถาใช โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 
ปท่ีผานมา 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทําหนาท่ีในทางทหารหรือไม 

            Yes / ใช(โปรดระบุ)                   No / ไมใช 

If yes please provide the following information / ถาใช โปรดระบุรายละเอียดตอไปน้ี 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 



 

 

Branch of Service/หนวยงาน , สังกัด ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ตําแหนง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 


