
 

 

รหัสทัวร B2B2000048 
ทัวรอเมริกา นิวยอรก วอชิงตัน ดี.ซี. 9 วนั 6 คืน (BR) 
นครนิวยอรก | วอชิงตนั ดี.ซี.  | น้ําตกไนแอการา | แฮริสเบิรก 
อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ | ขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไตหวัน – นิวยอรก 
08.30 น.
  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการ
บิน อี.วี.เอ.แอร ประตู 8 แถว Q พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

11.40 น. ออกเดินทางสูมหานครนิวยอรก โดยเท่ียวบินที่ BR 062 

16.30 น. ถึงสนามบินไตหวัน รอเปลี่ยนเครื่อง 

19.10 น. ออกเดินทางตอสูมหานครนิวยอรก โดยเท่ียวบินที่ BR 032 

22.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอหน เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอรก (เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 12 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสู 
มหานครนิวยอรก (New York) ที่มีชื่อเลนวา Big Apple เมืองใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา 
และที่เจริญที่สุดในโลก  

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก  WYNDHAM GARDEN หรือเทียบเทา   
 
 

 เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ไตหวัน – นิวยอรก 
วันที่ 2. นิวยอรก –  ขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท – ไทมสแควร – ขึ้นเกาะลิเบอรตี - อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ 
วันที่ 3. นิวยอรก –  ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ดี.ซี. 
วันที่ 4. วอชิงตัน ดี.ซี. – แฮริสเบิรก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD    
วันที่ 5. แฮริสเบิรก – โรงงานแกว – Outlet 
วันที่ 6. ลองเรือไนแอการา – เมืองโตรอนโต 
วันที่ 7. โตรอนโต –  CN Tower – ชอปปم�ง – สนามบิน 
วันที่ 8. ***เครื่องบินผานเวลาสากล*** 
วันที่ 9. ไตหวัน – กรุงเทพฯ 
 



 

 

วันที่ 2 นิวยอรก – ขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท –ไทมสแควร – ขึ้นเกาะลิเบอรตี - อนุสาวรียเทพี
เสรีภาพ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานขึ้นชมทิวทัศนของมหานครนิวยอรกบนตึกระฟ�าเอ็มไพรสเตท (Empire State 

Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเปน
สถานที่ถายทําภาพยนตรมากมาย อาทิเชน Sleepless in Seattle, An Affair to 
Remember, King Kong  จากน้ันใหทานไดอิสระอยางเต็มที่ ไมวาจะเดินเลนยานเดิน
เลนยานไทมสแควร (Time Square) ยานการคาในกลางนคร ที่ประชันป�ายโฆษณานับ
รอยป�าย หรือ ยานโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย (Broadway Avenues) ตนกําเนิด
ของละครบรอดเวยศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกชอปปم�งบนถนนเลขที่ 5  
(Fifth Avenue)  ที่ ได ชื่ อ ว า เป น ถ น น ช อ ป ปم� ง ที่ แพ งที่ สุ ด ขอ ง โล ก  "The most 
expensive street in the world" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร อาหารญี่ปุ�น 

 นําทานลงเรือเฟอรรี่เพ่ือขึ้นเกาะลิเบอรตี (Liberty Island) เพื่อชมอนุสาวรียเทพี
เสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสงาของเทพีเสรีภาพสัญลักษณแหงความ
ภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงใหเห็นถึงวาเปนดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเทา
เทียมกันเทพีเสรีภาพน้ี ประเทศฝรั่งเศสไดมอบใหเปนของขวัญเน่ืองในโอกาสท่ีอเมริกา
กอตั้งประเทศครบรอบ 100 ป 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก WYNDHAM GARDEN หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 3 นิวยอรก –  ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ดี.ซี. 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางสูเมืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเปนเมืองที่
ริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมัยกอตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชใน
ป ค.ศ. 1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน เริ่มจากจุดกําเนิดเสรีภาพ 
อิสรภาพที่ อินดีเพน เดนซ ฮอลล (Independence Hall) และระฆังแหงอิสรภาพ 
(Liberty Bell) ที่ไดลั่นเม่ือวันประกาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งอยูระหวางมลรัฐเวอรจิเนียกับแมร่ีแลนด สรางในสมัยประธานาธิบดี จอรจ 
วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสรางขึ้นเพื่อทดแทนฟลาเดเฟยที่เคย
เปนเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเปนดินแดนโพนทะเลของอังกฤษ นําทานชมสถานที่สําคัญ
ตางๆ ถายรูปคูกับทําเนียบขาว (White House) สถานที่ทํางานของประธานาธิบดีสหรัฐ 
อนุสาวรียวอชิงตัน (Washington Monument) แทงหินโอเบลิสกที่สรางเพ่ือเปนเกียรติ
แก    จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู นํ าอิสรภาพมาสู
สหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานลินคอลน (Lincoln Memorial) อาคารหินออนที่สรางตาม



 

 

ศิลปะแบบกรีก เพื่อเปนเกียรติแด อับราฮัม ลินคอลน ประธานาธิบดีคนที่  16 ของ
สหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานเจฟเฟอรสัน (Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอ
คลาสสิค อุทิศใหกับ โธมัส เจฟเฟอรสัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจาของ
หลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพ โดยออกแบบเปนลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึก
รัฐสภา ศูนยกลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากวา 200 ป สถานที่ทํางานของ
สมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก SHERATON RESTON  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 วอชิงตัน ดี.ซี. – แฮริสเบิรก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD    

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทาน เขาชมพิ พิธภัณฑ เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space 
Museum) พิพิธภัณฑอากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู เขาชมสูงที่สุดในโลก แสดง
ประวัติศาสตรการบินมาต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ประกอบดวย เครื่องรอน เครื่องบิน จรวดและ
ยานอวกาศ ซึ่งเปนของจริงตั้งแสดงอยู มีโรงภาพยนตรจอยักษ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร
เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากน้ียังมีทองฟ�าจําลอง หินจากดวงจันทร และเครื่องบินลําแรก
ของโลกโดย 2 พี่นองตระกูล Wright นําชมพิพิธภัณฑที่นาสนใจ เชน เขาชม National 
museum of Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอยางของพันธไม สัตว ฟอสซิล 
แรธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรดานการวิวัฒนาการของมนุษย ยัง
มีหองแสดงกระดูกไดโนเสาร หุนชางแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญที่สุดในโลก และเพชรขนาด 
45.5 กะรัต ท่ีเคยเปนสมบัติของพระเจาหลุยสที่ 16 ของฝรั่งเศส 

 
 

นําทานเดินทางสูเมืองแฮริสเบิรก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิล- เวเนีย 
(Pennsylania) ริมฝم�งแมน้ําซัวควิฮานนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแฮริสเบิรก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย 
(Pennsylvania) ริมฝم�งแมน้ําซัวควิฮานนา นําทานเขาชม HERSHEY’S CHOCOLATE 
WORLD อาณาจักรช็อกโกแลตที่ เปน เหมือนกับ  เอ็นเตอร เทนเมนท  คอมเพล็กซ  
(Entertainment Complex)  มี ทั้ งส วนพิพิ ธภัณ ฑ  ช็ อก โกแลต กระบวนการผลิต 



 

 

ภาพยนตร 3 มติิ มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดเพ่ือเปนของฝากของที่ระลึก 
**ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดคริสตมาส ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
โปรแกรมทัวรตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเดินทาง** 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก RADISSON HARRISBURG หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 แฮริสเบิรก – คอรนนิ่ง - โรงงานแกว – Outlet 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองคอรนนิ่ง (Corning City) ซึ่งอยูทางตอนใตของนครนิวยอรก 
กอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําเชมุง เปนเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานการผลิต
เครื่องแกว นําทานชม Corning Glass Museum โรงงานเครื่องแกวทีบีไอ ที่มีชื่อเสียง
ในดานการผลิตเครื่องแกวของอเมริกา   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันพาทานสู Fashion Outlet of Niagara Falls ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคา

แฟ ชั่ น ม ากม าย  อ าทิ  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 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก SHERATON ON THE FALLS  หรือเทียบเทา 

 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 ลองเรือไนแอการา – เมืองโตรอนโต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานลองเรือชมนํ้าตกไนแอการา (Niagara Falls) ตั้งอยูบนแมน้ําไนแอการาทาง
ตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหวางประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา 
น้ําตกไนแอการาประกอบดวยน้ําตกสามแหง คือ นํ้าตกเกือกมา (Horseshoe Falls) สูง 
158 ฟุต, น้ําตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ําตกขนาดเล็กกวาที่อยูติดกัน คือน้ําตก Bridal 
Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของทั้ง 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : 
การลองเรือนํ้าตกไนแอการา Hornblower Niagara Cruises เปดใหบริการ วันที่ 18 
พฤษภาคม- 30 พฤศจิกายน 2562 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 
หากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย ทางบริษัทนําทานลงสู “JOURNEY BEHIND THE 
FALLS” ชมฉากหลังนํ้าตก เพ่ือชมความงามของนํ้าตกไนแอการาอยางใกลชิดเปนการ
ทดแทน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SKYLON พรอมชมวิวทิวทัศน
ของน้ําตกไนแอการา 

บาย นําทานเดินทางเขาสูเมืองโตรอนโต (Toronto)  เปนเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศแคนาดา 
และเปนเมืองที่ใหญอันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเปนเมืองที่ใหญที่สุดของรัฐ
ออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ลานคน และเปนศูนยกลางทางดาน
เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ เชน หอคอย CN Tower,
ทะเลสาบ Ontario,พิพิธภัณฑ Royal Ontario  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก RADISSON TORONTO AIRPORT หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 7 โตรอนโต –  CN Tower – ชอปปم�ง – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 
 

 

จากน้ันนําทานขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเปนหอคอยท่ีสูง
ที่สุดในโลก ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอยางทั่วถึง รวมท้ังทะเลสาบออนตาริ
โอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซึง่ยังเปนที่สนามบิน ของ Billy 
Bishop Toronto City Airport ที่ทานสามารถมองเห็นไดจากบนหอคอยน้ี นําทานชม
เมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนยกลาง
การศึกษาของโตรอนโต จากนั้นนําทานถายรูปคูกบัอาคารรฐัสภา ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระ
บรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแหงอังกฤษเจาอาณานิคมในสมัยกอนตั้งอยู
ดานหนา, ศาลาวาการเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพารค (Queen’s Park) เปน
ตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 
บาย 

 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จากน้ันนําทานเดินทางสูหางสแควรวัน (Square One Shopping Centre) ซึ่งเปนหาง
ขนาดใหญตั้งอยูใจกลางเมือง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยกอนกลับ มีรานคา
มากกวา 300 ราน อาทิ เชน Aldo, American Eagle, Armani, Ben Sherman, 
Browns, Bentley, Champ, Cleo, Coach, Diesel, Forever 21, Foot Locker, 
Gap, Gucci, Guess, Geox, H&M, Hugo Boss,  Jack & Jones, Lacoste, 



 

 

Massimo Dutti, Muji, Nike Root, Sephora, Showcase, Swarovski, 
Topshop, Topman, The Body Shop, Pandora , Uniqlo , Victoria’s Secret, 
Walmart, Zara ฯลฯ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางสูสนามบินโตรอนโต 
  

วันที่ 8 นครนิวยอรก – สนามบิน ***เครื่องบินผานเวลาสากล*** 
01.45 น. ออกเดินทางกลับสูไตหวัน โดยเท่ียวบินที่ BR 035  

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

วันที่ 9 ไตหวัน – กรุงเทพฯ 
05.15 น. ถึงสนามบินไตหวัน เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง 
08.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ดวยเที่ยวบินที่ BR 211 

11.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ   

ราคาแนะนําเพียง 
BELOVE USA อเมริกาตะวันออก นิวยอรก วอชิงตัน ดี.ซี. น้ําตกไนแอการา โตรอนโต 

9 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
วันที่ 02-10 เม.ย. 

63 
86,900.- 86,900.- 86,900.- 52,420 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

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

ไดจากเจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ

สามารถสอบถามขอมูล 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%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน   คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 กก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจาก
โรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาวีซาประเทศอเมริกา (คาธรรมเนียมวีซาจํานวน 7,600 บาท ชําระ

พรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ดอลลารสหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทาน
ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัด
จําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่ น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 

10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 

20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ท างบ ริ ษั ท ฯขอสงวน สิ ท ธิ์  เก็ บ

คาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง

และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะ
ตอ ไปแตทั้ ง น้ี ท านจะต องเสี ยค าใช จ ายที่ ไม สามารถ เรียกคืน ได คื อ 
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคา



 

 

ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทดัรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาอเมริกา  

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 5 วันทําการ 

การย่ืนวีซา ทานจะตองมาแสดงตนที่สถานทูต 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู
ตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่
ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถาย
ไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.
0403) 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-
สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือน
นับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ
สถานทูตที่ยื่น) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 



 

 

4. หลักฐานการเงิน 
4.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง       
ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน  รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี
ไมเกิน 15 วันกอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน 

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

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลมใหม) 

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

5. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ

ใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครอง

บุตรแตเพียงผูเดียว 
6. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาอเมริกา 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการย่ืนวีซาอเมริกา กรุณากรอกขอมูลใหครบ และตรงกับความเปนจริง         
เปนขอมูลที่จะใชประกอบการสัมภาษณของทาน 

**ถาทานกรอกขอมูลไมครบถวนทุกขอ  

ทานจะไมสามารถย่ืนเอกสารเพ่ือขอวีซาได** 

(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________ 
2. Given names / ช่ือตน ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________ 
3. Full name in Native Alphabet / ช่ือนามสกุลภาษาไทย __________________________ 
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 / 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 หรือเคยไดรับ  
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) ถามี 

                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ 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 และกรุณาอยาเปลี่ยนช่ือระหวางการยื่นวีซา) 

             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 / ประเทศหรือหนวยงานที่ออกหนังสือเดินทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         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? 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 หรือบริษัททีอ่อกคาใชจายให 
: ____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

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 เปนเวลากี่วัน___________________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/ 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. หายหรือถูกขโมยหรือไม ? 

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

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

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลทีท่ําหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช                                          No / ไมใช 

Explain / ถาเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาสหรัฐ ถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซาหรือไม      
         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 / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ช่ือ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเก่ียวของกับทาน ____________________________ 

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

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

               เปนอเมริกาซิติเซน ไดรับใบเขียว ไดรับวีซาสหรัฐช่ัวคราว หรืออื่นๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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 / ช่ือคูสมรส _________________________________ 
3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ป เกิด คูสมรส __________________________ 
4. Spouse’s Nationality / สัญชาต ิ_____________________________________ 
5. Spouse’s Place of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 
6. Spouse’s Address / ที่อยูคูสมรส _____________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถาหยา กรุณากรอกขอมูลตอไปน้ี 

ช่ือ-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 / ช่ือสถานศึกษาหรือที่ทํางาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ที่อยู _____________________________________________ 

       City / เมือง _____________________________________________________ 

       State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________ 

       Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอรโทรศพัทที่ทํางาน _____________________________________________ 

          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 (วัน/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 โปรดกรอกขอมูลตอไปน้ีเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ทานเคยเขา
เรียน 



 

 

Name of Institution/ช่ือสถานศึกษา _____________________________________________________ 

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 ? คุณเคยทองเที่ยวในประเทศ 

      อ่ืน ๆ ใน 5 ปที่แลวหรือไม 

            Yes /* ใช                                          No / ไมใช 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทําหนาที่ในทางทหารหรือไม 

            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_______________________________________ 

 

 


