
 

 

รหสัทวัร GOH2000688 
ทัวรอเมริกา EAST USA Gotham City and Niagara Fall 9D 6N (CA) 
นครนวิยอรก | วอชงิตนั ดี.ซี.  | นํา้ตกไนแอการา | แฮริสเบิรก | อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ | ขึน้
ตึกเอ็มไพรสเตท | 

 



 

 

 
 
  
 
 
 
  
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

 
22.00 น. 

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 
ประตู 10 เคานเตอร U สายการบินแอร ไชนา (CA) โดยมีเจาหนาที่คอย
ตอนรบัและอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 ปกกิง่ – นิวยอรค – ฟลาเดลเฟย – วอชงิตนั ดี.ซี.     

 
01.00 น. 

 
ออกเดินทางสูกรุงปกกิง่ โดยเที่ยวบินที่ CA 980 

06.40 น. ถึงกรุงปกกิง่ ประเทศจีน รอเปลี่ยนเครื่อง 

08.40 น. ออกเดินทางตอสูมหานครนวิยอรก โดยเทีย่วบินที ่CA 819 
10.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ นวรก (EWR) ตั้งอยูที่รัฐนิวเจอรซีย 

สหรัฐอเมรกิา (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 12 ชัว่โมง) หลังผานพธิี
การตรวจคนเขาเมืองและศลุกากร จากนั้นเดินทางสูเมืองฟลาเดลเฟย 
(Philadelphia)  มลรัฐเพนซลิวาเนียซึ่งเปนเมืองทีร่ิเริ่มการประกาศ
อิสรภาพในสมัยกอตัง้ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดประกาศแยกเอกราชในป 
ค.ศ. 1776 คําประกาศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอรสนั เริ่มจากจุดกําเนดิ

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ  

วนัที� �. ปักกิ�ง – นิวยอรค์ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตนั ดี.ซี.     

วนัที� �. วอชิงตนั ดี.ซี. – สถาบนัสมิธโซเนียน – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD - แฮรสิเบิรก์ 

วนัที� �. แฮรสิเบิรก์ – บฟัฟาโล - น ํ�าตกไนแอการา   

วนัที� �. Fashion Outlet of Niagara Falls – บิงแฮมตนั 

วนัที� �. บิงแฮมตนั – Woodbury OUTLET – นิวยอรก์ 

วนัที� �. ขึ �นเกาะลเิบอรต์ี - อนสุาวรยีเ์ทพีเสรภีาพ – ขึ �นตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์

วนัที� �. นครนิวยอรก์ - สนามบิน  ***เครื�องบินผ่านเวลาสากล*** 

วนัที� �. ปักกิ�ง – กรุงเทพฯ 



 

 

เสรีภาพ อสิรภาพที ่อินดีเพน เดนซ  ฮอลล  (Independence Hall) และ
ระฆงัแหงอสิรภาพ (Liberty Bell) ที่ไดลัน่เม่ือวันประกาศ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน  
 
 
 

จากนั้นนําทานเดนิทางสูกรงุวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นคร
หลวงของประเทศสหรฐัอเมริกา ตัง้อยูระหวางมลรัฐเวอรจิเนียกบัแมรี่
แลนด สรางในสมัยประธานาธิบดี จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดคีนแรก
ของสหรฐัอเมริกา ถูกสรางขึ้นเพื่อทดแทนฟลาเดลเฟยที่เคยเปนเมือง
หลวงของสหรฐัสมัยเปนดินแดนโพนทะเลของอังกฤษ นําทานชมสถานที่
สําคญัตางๆ ถายรูปคูกับทําเนียบขาว (White House) สถานทีท่ํางาน
ประธานาธบิดสีหรัฐ อนุสาวรียวอชงิตัน (Washington Monument) 
แทงหนิโอเบลสิกที่สรางเพื่อเปนเกียรตแิก   จอรจ วอชิงตัน 
ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ผูนาํอิสรภาพมาสูสหรัฐอเมรกิา 
อนุสรณสถานลินคอลน (Lincoln Memorial) อาคารหินออนทีส่รางตาม
ศิลปะแบบกรกี เพื่อเปนเกียรติแด อบัราฮัม ลินคอลน ประธานาธบิดีคนที ่
16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานเจฟเฟอรสัน (Jafferson 
Memorial) อาคารศลิปะนีโอคลาสสิค อทุศิใหกับ โธมสั เจฟเฟอรสัน 
ประธานาธบิดคีนที่สามของสหรฐัอเมริกา เจาของหลักการเรื่องการ
ประกาศอสิรภาพ การออกแบบเปนในลกัษณะ Pantheon ในกรุงโรม 
ตึกรฐัสภา ศูนยกลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากวา 200 
ป สถานที่ทํางานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั HOLIDAY INN CHANTILLY หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 3 
วอชงิตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – HERSHEY’S CHOCOLATE 
WORLD - แฮรสิเบิรก 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมพิพธิภณัฑเครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and 
Space Museum) พพิิธภณัฑอากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผูเขาชม
สูงที่สุดในโลก แสดงประวตัิศาสตรการบินมาตั้งแตตนจนถงึปจจุบนั 
ประกอบดวย เครื่องรอน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึง่เปนของจรงิ
ตั้งแสดง มโีรงภาพยนตรจอยักษ (Imax) ทีฉ่ายภาพยนตรเกี่ยวกบัการ
บิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมทีองฟ�าจําลอง หนิจากดวงจันทร และ
เครื่องบินลําแรกของโลกจากตระกลู Wright ซึง่เปนหนึง่ในสถาบันส
มิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เปนสถาบันวิจัย 
สถาบนัการศึกษา และพิพธิภณัฑ หนวยงานสวนใหญของสถาบันตั้งอยู
ที่กรงุวอชิงตัน ดี.ซี. มีพพิิธภณัฑอีกกวา 19 แหง สวนสัตว ศูนยวิจยั มี
วัตถสุิ่งของตางๆ ในความดแูลของพิพธิภณัฑมากกวา 136 ลานชิน้ 
กอตั้งในป ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลรวมกับเงินกองทุนจาก
พินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตรชาวองักฤษ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเขาชม National museum of Natural History ซึ่งสะสม

และแสดงตวัอยางของพนัธไม สัตว ฟอสซลิ แรธาติ หิน อกุกาบาต 
และวัตถุที่เกี่ยวของกับประวัตกิารวิวัฒนาการของมนุษย ยังมีหองแสดง
กระดกูไดโนเสาร หุนชางแอฟรกิาโบราณทีต่ัวใหญที่สดุในโลก และ



 

 

เพชรขนาด 45.5 กะรตั ที่เคยเปนสมบัตขิองพระเจาหลุยสที่ 16 ของ
ฝรั่งเศส จากนั้นนําทานเดนิทางสูเมืองแฮรสิเบิรก (Harrisburg) เมือง
หลวงของรัฐเพนซิล- เวเนีย (Pennsylania) ริมฝم�งแมนํา้ซัวควฮิานนา 
นําทานเขาชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรชอค
โกแลตที่เปนเหมือนกับ เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ 
(Entertainment Complex)  มีทัง้สวนพพิิธภัณฑชอคโกแลต 
กระบวนการผลิต ภาพยนตร 3 มติิ มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อช็อคโก
แลตนานาชนิดเพื่อเปนของฝากของที่ระลึก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั RADISSON HARRISBURG  หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 4 แฮริสเบิรก – บัฟฟาโล - นํ้าตกไนแอการา   

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางผานเมืองบฟัฟาโล (Buffalo) ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตก
ของ มหานครนวิยอรก มปีระชากรประมาณ 1.1 ลานคน ไดรบัการ
คัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ใหเปนเมืองที่มีความสะอาด



 

 

เปนอันดบั 3 ของอเมรกิา และเปนเมืองติดพรมแดนระหวางอเมริกาและ
แคนาดา โดยมีแมนํ้าไนแอการาขวางกัน้ ซึง่เปนจุดกําเนิดของนํ้าตกยักษ
ไนแอการา จนเขาเขตบริเวณนํา้ตกไนแอการา (Niagara Falls) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาย 
 

นําทานชมนํ้าตกไนแอการา (Niagara Falls) ตั้งอยูบนแมนํ้าไนแอการา
ทางตะวันออกของทวีปอเมรกิาเหนือ บนพรมแดนระหวางประเทศ
แคนาดากับสหรัฐอเมรกิา นํ้าตกไนแอการาประกอบดวยนํ้าตกสามแหง 
คือ นํ้าตกเกือกมา (Horseshoe Falls) สงู 158 ฟุต, นํ้าตกอเมรกิาสงู 
167 ฟตุ, และนํ้าตกขนาดเลก็กวาที่อยูติดกัน คือนํ้าตก Bridal Veil. มี
จุดชมววิทีส่วยงามและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของทัง้ 2 ประเทศ 
และยังเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกทางธรรมชาติ ธรรมชาติ (หมาย
เหตุ : การลองเรือนํ้าตกไนแอการา Maid of the Mist เปดใหบรกิาร 
วันที่ 23 พฤษภาคม - 3 พฤศจิกายน 2563 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณทีี่ไมสามารถลองเรือได ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมไป Cave of the winds แทน และขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาใชจาย ในกรณทีี่ไมสามารถลองเรือได ) 
 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั FOUR POINT SHERATON หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 5 Fashion Outlet of Niagara Falls – บงิแฮมตนั 

 
เชา 

  
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานทานสู Fashion Outlet of Niagara Falls ใหทานไดอิสระ
เลือกซื้อสินคาแฟชั่นมากมาย อาทิ 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  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
บาย จากนั้นเดินทางสูเมืองบิงแฮมตัน (Binghamton)  ตัง้อยูทางใตของรฐั

นิวยอรค โดยมีอาณาเขตอยูใกลกับชายแดนเพนซลิวาเนีย   
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั HOLIDAY INN BINGHAMTON  หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 6 บิงแฮมตัน – Woodbury Outlet – นวิยอรก 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางสูเมืองวูดบูรี่ (Woodbury) เพื่อใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ 
Woodbury Common Premium Outlets ใหทานอิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัยที่ โดยมีรานคามากกวา 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 อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
บาย ไดเวลาอันสมควร ออกเดินทางตอสูนาํทานเดินทางสูมหานครนวิยอรก 

(New York) นําทานเที่ยวชมมหานครนวิยอรก (New York) นําทาน
ผานชมสถานทีส่ําคญัตางๆ เชน ตกึสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน 
โบสถเซนตแพททริค ยานไชนาทาวน เซ็นทรัลปารค (Central Park) 
สวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งเรียกไดวาเปนปอดของชาวนวิยอรค 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั CROWNE PLAZA NEWARK 

AIRPORT หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 7 
ขึ้นเกาะลิเบอรตี - อนสุาวรียเทพีเสรภีาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท – ไทมส
แควร 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานลงเรือเฟอรรี่เพือ่ขึ้นเกาะลิเบอรต ี(Liberty Island) เพือ่ชม
อนุสาวรียเทพีเสรภีาพ (Statue of Liberty) ชมความสงาของเทพี
เสรีภาพสัญลักษณแหงความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงใหเห็นถึง
วาเปนดนิแดนที่ทกุคนมสีิทธิ และเสรภีาพเทาเทียมกนัเทพีเสรภีาพนี้ 
ประเทศฝรัง่เศสไดมอบใหเปนของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมรกิากอตั้ง
ประเทศครบรอบ 100 ป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ�น  



 

 

บาย จากนั้นนําทานขึน้ชมทิวทัศนของมหานครนวิยอรกบนตกึระฟ�าเอ็มไพร
สเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth 
Avenue และ West 34 Street และยังเปนสถานที่ถายทาํภาพยนตร
มากมาย อาทิเชน Sleepless in Seattle, An Affair to 
Remember, King Kong  จากนัน้ใหทานไดอสิระอยางเต็มที ่ไมวาจะ
เดินเลนยานเดินเลนยานไทมสแควร (Time Square) ยานการคาใน
กลางนคร ที่ประชนัป�ายโฆษณานับรอยป�าย หรือ ยานโรงละครเพลง ณ 
ถนนบรอดเวย (Broadway Avenues) ตนกําเนิดของละครบรอดเวย
ศิลปะการแสดงทีท่ั่วโลกยอมรบัหรือเลือกชอปปم�งบนถนนเลขที่ 5  (Fifth 
Avenue) ที่ไดชื่อวาเปนถนนชอปปم�งทีแ่พงที่สดุของโลก "The most 
expensive street in the world" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั CROWNE PLAZA NEWARK 

AIRPORT หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 8 นครนวิยอรก - สนามบิน  ***เครื่องบินผานเวลาสากล*** 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

09.00 น. จากนั้นนําทานเดนิทางสูสนามบินนานาชาต ินวรก (EWR) 



 

 

12.40 น. ออกเดินทางกลบัสูกรุงปกกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA 820 
 ******* เครื่องบินบินผานเสนแบงเวลาสากล ******* 

 

วันที่ 9 ปกกิง่ – กรงุเทพฯ 

 
15.10 น. 

 
ถึงสนามบินปกกิ่งประเทศจีน รอเปลี่ยนเครือ่ง 

19.35 น. ออกเดินทางกลบัสูกรุงเทพฯ ดวยเที่ยวบินที่ CA 979 
23.40 น. ถึง สนามบนิสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวสัดภิาพ   

 
ราคาแนะนําเพียง 

EAST USA Gotham City and Niagara Fall 
9 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบินแอร ไชนา (CA) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริม
เตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ทานละ 

06 – 14 เม.ย. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 43,960.- 12,900.- 
11 – 19 พ.ค. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 43,960.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบญัชี ทีน่ั่งจะยืนยันเม่ือไดรบัเงิน
มัดจําแลวเทานั้น 
2. สงสาํเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่ีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อ
ทําการจองควิยื่นวซีาภายใน 3 วันนบัจากวนัจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ



 

 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม รบัผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดแูลคณะทวัรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดินทางไปกลบัพรอมคณะ 
(ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวนั และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการ
บิน) 
2. คาภาษสีนามบนิทกุแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่) 
 คาประกันอบุัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 
บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงนิไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบรษิัทได  
 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตัง้แตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  



 

 

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอบุัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดแูลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทปิมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมลูคาเพิ่ม 7%  
 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน   คาเครื่องดื่มทีส่ั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรดี, 
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 กก.
และมากกวา 1 ชิ้น, คารกัษาพยาบาล กรณเีกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�า
เดินทางหรือของมีคาที่สญูหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษสีนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดแูลกระเป�าและทรพัยสินดวยตัวทาน
เอง 
5. คาวีซาประเทศอเมริกา (คาธรรมเนียมวีซาจํานวน 7,600 บาท ชาํระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทปิมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ดอลลารสหรัฐ) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษิัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 
1. ทางบรษิัทไดสาํรองที่นัง่พรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลกิทวัร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบนิ ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบนิและชวงเวลาเดินทาง   
2.  หากตั๋วเครื่องบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดนิทางได ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ์เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 



 

 

3.  นั่งที ่Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนั่งตองมี
คุณสมบตัิตรงตามทีส่ายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือ
ผูอื่นไดอยางรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตฉูุกเฉนิได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่
นั่ง Long leg ขึ้นอยูกบัทางเจาหนาที่เช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทานั้น 
 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปกอนการเดินทางคนืคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดนิทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดนิทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิ์ เกบ็คาใชจาย
ทั้งหมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมีผล
ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บรษิัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบรษิัทและผูเดนิทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกันบรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลกิของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บรษิัทฯจะทําการเลื่อนการเดนิทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท้านจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
7. กรณียื่นวซีาแลวไมไดรับการอนุมัติวซีาจากทางสถานทูต (วซีาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรอืมัดจํามาแลว ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิ เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวซีา / คามัดจําตั๋วเครื่องบนิ หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทัง้หมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบรษิทัของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทั้งหมด 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตยีงพับเสริม 
2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอณุหภูมติํ่า 
3. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทดัรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนัน้ๆ และหอง
แตละหองอาจมลีักษณะแตกตางกัน 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาอเมริกา 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานบัจากวันยื่นประมาณ 5 วันทาํการ 

การยื่นวซีา ทานจะตองมาแสดงตนที่สถานทูต 
ในระหวางยื่นวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเรื่อย ๆ** 
 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบั
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดนิทางจะตองไมชํารุด (หนงัสือเดินทางเลมเกา กรณุา
นํามาประกอบการยืน่วีซาดวย)  



 

 

***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนกัเรียน นักศกึษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษทัใหทราบ
ทันท ีเพราะการยื่นขอวซีาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนีร้วมไปถงึผู
เดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
2. รูปถาย รูปถายสหีนาตรงขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว
เทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ 
ไมใสคอนแทคเลนส รปูไมเลอะหมกึ) 
3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มี
ชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 
เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนกังาน    หนงัสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ 
ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเปนภาษาองักฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจาก
วันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกลุตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนกัศกึษา ใชหนงัสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลงัศึกษาอยู 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนบัจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกลุตองตรงตาม
หนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รปู
ถายราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดนิ เปนตัน 
4. หลกัฐานการเงนิ 
4.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัยธรรมดาของ
ธนาคารทัว่ไป สวนตวัของผูเดินทาง       ถายสําเนา ยอนหลงั 6 เดือน  รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 15 
วันกอนวันยื่นวซีา และบญัชีตองมีครบทกุเดือน 
***ในกรณีที่มกีารเคลื่อนไหวบญัช ีไมครบทุกเดือน ใหใช Bank Statement แทน
สําเนาสมุดเงินฝาก***  



 

 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 
4.2  กรณีเปลี่ยนบญัชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทัง้เลมเกา 
–เลมใหม) 
4.3  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  ถายสําเนาสมดุบญัช ีหรือ Statement 
ยอนหลงั 6 เดอืนของบุคคลที่ออกคาใชจายให (พรอมเอกสารพสิูจนความสัมพันธ เชน 
สูติบตัร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส) 
 
 
 
5. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนงัสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดั
หนังสือระบุยินยอมใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบั
เด็ก จากอําเภอตนสงักัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและ
มารดา 
- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลกัหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
6. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบตัร(กรณีเดก็อายุตํ่ากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 



 

 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถกูตอง 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทกุเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลยื่นวีซาอเมรกิา 
Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการยื่นวีซาอเมรกิา กรณุากรอกขอมูลใหครบ และตรง
กับความเปนจริง         เปนขอมูลที่จะใชประกอบการสัมภาษณของทาน 

**ถาทานกรอกขอมูลไมครบถวนทุกขอ ทานจะไมสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซาได** 
(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาองักฤษ) 

Personal Information 1 
1. Surname / นามสกลุ ตรงกับในหนงัสือเดนิทาง ________________________________ 
2. Given names / ชื่อตน ตรงกับในหนงัสือเดินทาง _______________________________ 
3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกลุภาษาไทย __________________________ 
4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, 
professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถามี (เชน นามสกุลกอนแตงงาน นามแฝง หรอืเคย
เปลี่ยนชื่อ นามสกลุ) 
ชื่อเกา:_________________________________นามสกุลเกา:____________________________________ 
5. Sex / เพศ 
                       Male /ชาย                     Female / หญิง 
       6.   Marital Status / สถานภาพ 



 

 

                       Single / โสด 
            Married / Civil Partner / สมรส 
                       Unmarried Partner / อยูรวมกนัโดยไมไดสมรส                
                       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 / สญัชาติ _______________________________________________ 
2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have 
indicated above? สัญชาติอื่นที่ไดรับ หรือเคยไดรับ  
ถามีสญัชาติอื่น คือประเทศ : ________________________ 
ไดถือหนังสือเดนิทางของประเทศที่ไดระบุไวหรอืไม          ใช              ไม 
ถามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 
3. National Identification Number / เลขที่บตัรประชาชน __________________________ 
4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรฐัอมรกิา) ถาม ี
______________________________________________________________ 
       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี (ในสหรฐัอเมริกา) 
ถาม ี
______________________________________________________________ 
 
Address and Phone Information 
        1. Street Address / ที่อยู ____________________________________________________  
         _______________________________________________________________________ 
         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย :______________                                                                    



 

 

         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 / โทรศพัทที่ทํางาน ______________________________________ 
         6. Work Fax Number / โทรสารที่ทํางาน _________________________________________ 
         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทมอืถือ 
__________________________________ 
         8. Email Address / ที่อยูอีเมล ________________________________________________ 
         9. Social media / สื่อสังคม (ที่ทานมีหรอืใชอยู ใหระบุเปนชื่อบญัช ีและกรณุาอยา
เปลี่ยนชื่อระหวางการยื่นวซีา) 
             Face Book / เฟซ บุค  ________________________________________________ 
             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  
             Twitter / ทวติเตอร  ________________________________________________  
             อืน่ๆ โปรดระบุ ______________________________________________________ 
  
Passport Information 
         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสือเดนิทางเลมปจจุบัน ________________________ 
         2. Passport Book Number / หมายเลขทีป่รากฏบนแถบบารโคดดานหลงัหนังสือ
เดินทาง                                                                                                                 
            ___________________________________________ 
         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหนวยงานที่ออก
หนังสือเดินทาง 
                  ______________________________________________________________ 



 

 

         4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนงัสือเดินทาง 
____________________ 
              Issuance Date / วันที่ออกหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) 
_______/_______/_________ 
       Expiration Date / วนัหมดอายุของหนงัสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) 
_____/______/_______ 
   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ทานเคยทําหนงัสอื
เดินทางสญูหาย 
หรือถูกขโมยหรือไม 
        Yes / *เคย                    No / ไมเคย 
* ถาเคยหาย โปรดระบุเลขหนงัสือเดนิทาง / Passport Number 
______________________________ 
เหตุผลทีห่นงัสือเดนิทางหาย / Explain ________________________________________ 
 
Travel Information 
1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงคของทานในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา 
_______________________________________________________________ 
2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวันเดนิทางถงึสหรัฐอเมริกา 
(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 
3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตองการพํานักในสหรัฐอมริกา 
__________________ Day(s)/วัน 
4. Address where you will stay in U.S./ ที่อยูในสหรัฐที่ทานตัง้ใจจะไปพํานกั 
Street Address / ที่อยู_______________________________________________ 
City / เมือง_______________________________________________________ 
State / รัฐ ________________________________________________________ 
Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 
5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเปนผูออกคาใชจายใหกับทาน? 
_______________________________________________________________ 



 

 

*** ถามีผูอื่นออกคาใชจายให หรือบริษทัออกคาใชจายให ใหกรอกขอมูลดานลางตอไปนี ้
ชื่อบริษทั หรือ ชื่อและนามสกลุของผูออกคาใชจายให 
:_________________________________________________ 
Address of person / company paying for trip // ที่อยูของผูออกคาใชจายให หรือ
บรษิัทที่ออกคาใชจายให : ____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Telephone number /เบอรโทรศัพทมือถือของผูออกคาใชจายให หรือ บรษิทั : 
________________________________________________ 
Relationship to you /ความสัมพันธกับคุณ เชน พอ แม นายจาง เปนตน  : 
____________________________________ 
 
 
 
 
Previous U.S.Travel Information 
1. ทานเคยเดนิทางไปประเทศสหรัฐอเมรกิา หรือไม ?       
            *Yes/เคย                       No/ไมเคย 
             ** ถาเคย โปรดระบรุายละเอียดตอไปนี ้
Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมรกิา :_________________________ 
Length of stay / ระยะเวลาทีท่านอยูในประเทศสหรฐัฯ เปนเวลากี่
วัน___________________Day(s)/วัน 
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มใีบอนญุาตขิับขี่ของ
ประเทศสหรฐัฯ หรือไม?  
              มี                                ไมม ี
Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข 
:_______________________________________________ 



 

 

State of Driver’s license/เปนใบอนญุาติขับขีข่องรัฐ 
:________________________________________________ 
2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ทานเคยไดรับวีซาสหรัฐหรือไม 
               * Yes/เ                        No/ไมเคย 
** ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด 
Date last visa was issued/ วนัที่ออกวีซา:________________________________  
Visa Number/หมายเลขวซีา______________________________________________ 
- Have you been ten-printed ? /ทานเคยพิมพลายนิว้มือทีส่ถานทตู U.S. แลวหรือไม 
? 
            Yes / ใช                              No / ไมใช 
       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทานเคยทาํวีซา U.S. หาย
หรือถูกขโมยหรือไม ? 
            Yes / ใช                               No / ไมใช 
Enter year visa was lost or stolen/ถาเคย โปรดระบุปที่หาย (ค.ศ.) : ______________ 
Explain / โปรดอธบิายเหตุผลทีท่ําหาย______________________________________ 
- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซาอเมริกาของทาน
เคยถูกยกเลกิหรือเพกิถอนหรือไม ? 
            Yes / ใช                               No / ไมใช 
Explain / ถาเคย โปรดอธบิายเหตผุล_________________________________________________________ 
3. ทานเคยถกูปฎิเสธวีซาสหรัฐ ถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวซีา
หรือไม      
           Yes / เคย                                 No / ไมเคย 
ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Family Information : Relatives 
1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกลุบิดาและวันเดือนปเกิด 



 

 

Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 
Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________ 
Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 
Is your father in the U.S.? บดิาของทานพํานกัอยูในสหรัฐใชหรือไม 
            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 / ชื่อนามสกลุมารดาและวันเดือนปเกิด 
Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 
Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 
Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 
Is your mother in the U.S.? มารดาของทานพํานกัอยูในสหฐัใชหรอืไม 
            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)? ทานมญีาตลิําดับตนทีไ่มใชบิดามารดา 
( ไดแก คูหมั้น คูสมรส บุตร พีน่อง ) พํานกัอยูในสหรัฐหรือไม 
               Yes / ใช                             No / ไมใช 
  If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบรุายละเอียด 
       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 
       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 
       Relationship to you / ความเกี่ยวของกบัทาน ____________________________ 



 

 

       Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent 
Resident (LPR),    
                Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบคุคลนั้น ๆ ใน
สหรัฐอเมรกิา ( เชน  
               เปนอเมริกาซิติเซน ไดรับใบเขยีว ไดรับวซีาสหรัฐชั่วคราว 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 / นามสกลุคูสมรส ________________________________ 
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคูสมรส _________________________________ 
3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดือน ป เกิด คูสมรส __________________________ 
4. Spouse’s Nationality / สัญชาต ิ_____________________________________ 
5. Spouse’s Place of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 
6. Spouse’s Address / ที่อยูคูสมรส _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
________________ 
 
*** ถาหยา กรณุากรอกขอมูลตอไปนี ้
ชื่อ-นามสกลุ อดีตคูสมรส ____________________________  
เกิดที่จังหวดั__________________________________ 



 

 

วัน เดือน ป เกิด อดีตคูสมรส _________________________________ 
วันที่จดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 
หยาวันที่เทาไร (ว/ด/ป)_________________________ 
หยากันเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 
 
Present Work/ Education/ Training / Information 
1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือที่ทํางาน 
____________________ 
__________________________________________________________ 
       Street Address / ทีอ่ยู _____________________________________________ 
       City / เมือง _____________________________________________________ 
       State / รฐัหรือจังหวัด ________________________________________________ 
       Zip Code / รหสัไปรษณีย _____________________________________________ 
       Country / ประเทศ _________________________________________________ 
       Telephone/เบอรโทรศัพททีท่ํางาน _____________________________________________ 
       Employment Date From/เริ่มทํางานตั้งแตเม่ือไร (วัน/เดือน/ป) 
____________________________ 
       Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน 
___________________________ 
 
3. Briefly describe your duties / อธบิายลักษณะงานพอสังเขป 
 
____________________________________________________________________________________________________________
______________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 



 

 

Previous Work / Education / Training  Information 
Provide your employment information for the last five years, if applicable. 
1. Were you previously employed? กอนหนานี้เคยทํางานหรือไม ? 
            Yes / ใช                               No / ไมใช 
Employer / Employment information 
Employer Name/ชื่อบรษิทัที่เคยทํางาน _________________________________________________ 
Employer Address /ที่อยูของบรษิทัที่เคยทํางาน 
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Telephone/เบอรโทรศพัทที่เคยทํางาน ______________________________________________________ 
2. Job Title/ตําแหนงงาน _____________________________________________________________ 
3. Employment Date From/เริ่มทํางานตัง้แตเม่ือไร (วัน/เดือน/ป) 
____________________________________ 
4. Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ป)  
______________________________________ 
5. Briefly describe your duties / อธบิายลักษณะงานพอ
สังเขป___________________________________ 
_______________________________________________________________ 
6. Have you attended any educational institutions other than 
elementary schools ?  
 
ทานเคยเขาเรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมัธยมหรือสูงกวาหรือไม ? 
            Yes / ใช                                  No / ไมใช 
 
If yes, provide the following information on all educational institutions you 
have attended, not including elementary schools/ถาใช โปรดกรอกขอมูล
ตอไปนี้เกี่ยวกบัสถาบันการศึกษาที่ทานเคยเขาเรียน 
Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________ 



 

 

Address/ทีอ่ยูของสถานศึกษา _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
__________________ 
Course of Study/หลักสูตรทีท่านศึกษาจบมา __________________________________________________ 
Date of Attendance From/วนัที่เริ่มการศึกษา(ว/ด/ป) 
___________________________________________ 
Date of Attendance To/วนัที่จบการศกึษา (ว/ด/ป) 
______________________________________________ 
 
Additional Work / Education / Training Information 
  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คณุเคย
ทองเที่ยวในประเทศ 
      อื่น ๆ ใน 5 ปทีแ่ลวหรือไม 
            Yes /* ใช                                 No / ไมใช 
 
** If yes please provide a List of Countries Visited /ถาใช โปรดระบปุระเทศที่
เคยเดินทางภายใน 5 ปที่ผานมา 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
2.Have you ever served in the military ? คณุเคยทําหนาที่ในทางทหารหรอืไม 
            Yes / ใช(โปรดระบุ)                   No / ไมใช 
If yes please provide the following information / ถาใช โปรดระบรุายละเอียด
ตอไปนี ้
Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 
Branch of Service/หนวยงาน , สงักัด ____________________________________________ 
Rank / Position /ยศ/ตําแหนง______________________________________________ 



 

 

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 
 


