
 

 

รหสัทวัร GOH2000685 
ทัวรอเมริกาตะวนัออก นิวยอรก วอชิงตัน ดี.ซี. นํ้าตกไนแองการา I AM IN NEW YORK 
CITY 10 วนั 7 คืน  (CZ) 
นครนวิยอรก | วอชงิตนั ดี.ซี.  | นํา้ตกไนแอการา | แฮริสเบิรก | อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ | ขึน้
ตึกเอ็มไพรสเตท The Vessel | ฟฟท อเวนวิ | สะพานบรคูลิน | ฟลาเดลเฟย  
 

 



 

 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กวางโจว  

 
15.30 น.
  

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบินไชนาเซาเทิรนแอรไลน ประตู 10 แถว U พบเจาหนาทีค่อยอํานวยความ
สะดวก 

18.55 น. ออกเดินทางสูกวางโจว โดยเที่ยวบินที่ CZ364 
22.45 น. ถึงสนามบินกวางโจว รอเปล่ียนเครือ่ง 

 

วันที่ 2 
กวางโจว – นวิยอรก – The Vessel – ฟฟท อเวนิว – ลองเรือเฟอรรี่ขึ้นเกาะ
ลิเบอรตี     

 
01.30 น. 

 
ออกเดินทางตอสูมหานครนิวยอรก โดยเที่ยวบินที่ CZ399 

05.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอหน เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอรก  
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 11 ชัว่โมง) หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร นําทานเดินทางสู มหานครนวิยอรก (New York) ทีม่ีชื่อเลนวา Big 
Apple เมืองใหญที่สุดในสหรัฐอเมรกิา และทีเ่จริญที่สุดในโลก นาํทานถายรูปดาน
นอกที ่The Vessel แลนดมารกแหงใหมกลางนวิยอรก เปนสถาปตยกรรมสี

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – กวางโจว  

วนัที� �. กวางโจว – นิวยอรก์ – The Vessel – ฟิฟท ์อเวนิว – ลอ่งเรอืเฟอรร์ี�ขึ �นเกาะลเิบอรต์ี     

วนัที� �. ฟิลาเดลเฟีย – ระฆังแห่งอิสรภาพ - วอชิงตนั ดี.ซี. 

วนัที� �. วอชิงตนั ดี.ซี. – สถาบนัสมิธโซเนียน – แฮริสเบิรก์  

วนัที� �. HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – เมืองบฟัฟาโล 

วนัที� �. น ํ�าตกไนแอการา่ - Outlet - บิงแฮมตนั 

วนัที� �. บิงแฮมตนั – Woodbury Outlet – นิวยอรก์ 

วนัที� �. นครนิวยอรก์ – สะพานบรูคลนิ  – ขึ �นตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์ 

วนัที� �. นครนิวยอรก์ - กวางโจว  

วนัที� ��. กวางโจว - กรุงเทพฯ   

 



 

 

ทองแดงวาววับสงูกวา 46 เมตร สูงเดนสงากลางเมอืง โดยม ีNelson Byrd 
Woltz ดีไซเนอรเปนผูออกแบบ โดยไดรับแรงบันดาลใจจากสถาปตยกรรมบอนํ้า
ขั้นบันไดโบราณหรอืที่เรียกกันวา Stepwell ของประเทศอินเดีย แมจะอยู
ทามกลางตึกสงูของมหานคร แตสถานทีแ่หงนีก้ลับโดดเดนดวยโครงสรางเรียบงาย
ของเหล็กสดีําทีต่ดักับบันไดสีทองแดงฉดูฉาด ประกอบดวยบันไดขึ้นลง 2,500 ขั้น 
ที่สรางขึ้นแบบแยกชิ้นสวนบันได 154 ชดุในประเทศอติาลี และสงผานเรือมา
ประกอบกันเปนวงกลม 8 วงที่ซอนขึ้นไป จากน้ันนําทานเดินทางสู ฟฟท อเวนิว 
(Fifth Avenue) แหลงชอปปم�งที่มชีื่อเสียงของโลก ไดกลิ่นของความหรูหรา 
ละลานตาไปดวยสินคาแบรนดเนมระดับโลก เสื้อผา แฟชั่น เครื่องประดับ นาฬกิา 
เครื่องสําอาง และนํา้หอมจากหลากหลายแบรนดดังสดุหร ูทัง้ Louis Vuitton, 
Prada, Gucci, Fendi, Harry Winston, Rolex, Bulgari รวมถงึ
หางสรรพสินคาระดับ Hi-End  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณภตัตาคารอาหารพื้นเมอืง 
นําทานลงเรือเฟอรรี่เพื่อขึ้นเกาะลิเบอรตี (Liberty Island) เพื่อชมอนสุาวรีย
เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสงาของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ
แหงความภาคภูมิใจของชาวอเมรกิันทีแ่สดงใหเห็นถงึวาเปนดินแดนทีทุ่กคนมีสิทธ ิ
และเสรีภาพเทาเทียมกันเทพีเสรภีาพนี ้ประเทศฝรั่งเศสไดมอบใหเปนของขวัญ
เน่ืองในโอกาสที่อเมริกากอตั้งประเทศครบรอบ 100 ป 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเข าสูที่พกั WYNDHAM GARDENNEWARKAURPOR หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3 ฟลาเดลเฟย – ระฆังแหงอิสรภาพ - วอชงิตัน ดี.ซี. 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia) มลรฐัเพนซิลวาเนียซ่ึงเปน
เมืองที่ริเริม่การประกาศอิสรภาพในสมัยกอตัง้ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศ
แยกเอกราชในป ค.ศ. 1776 คาํประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน เริม่จากจดุ
กําเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เดนซ ฮอลล (Independence Hall) และ
ระฆงัแหงอสิรภาพ (Liberty Bell) ที่ไดลั่นเมื่อวันประกาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย จากนั้นนาํทานเดินทางสูกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวง

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้อยูระหวางมลรฐัเวอรจิเนียกับแมรี่แลนด สรางใน
สมัยประธานาธิบดี จอรจ วอชงิตัน ประธานาธิบดคีนแรกของสหรฐัอเมรกิา ถกู
สรางขึ้นเพื่อทดแทนฟลาเดเฟยที่เคยเปนเมืองหลวงของสหรฐัสมัยเปนดินแดน
โพนทะเลของอังกฤษ นาํทานชมสถานที่สําคญัตางๆ ถายรูปคูกับทาํเนียบขาว 
(White House) สถานที่ทาํงานของประธานาธิบดีสหรฐั อนสุาวรียวอชิงตัน 
(Washington Monument) แทงหินโอเบลิสกที่สรางเพื่อเปนเกียรติแก   
จอรจ วอชงิตัน ประธานาธิบดคีนแรกของสหรฐัอเมริกา ผูนาํอิสรภาพมาสู
สหรัฐอเมรกิา อนุสรณสถานลนิคอลน (Lincoln Memorial) อาคารหินออน
ที่สรางตามศิลปะแบบกรกี เพือ่เปนเกียรตแิด อับราฮมั ลินคอลน ประธานาธบิดี
คนที่ 16 ของสหรฐัอเมรกิา อนุสรณสถานเจฟเฟอรสัน (Jafferson 
Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทศิใหกับ โธมัส เจฟเฟอรสัน 
ประธานาธบิดคีนที่สามของสหรฐัอเมรกิา เจาของหลักการเรื่องการประกาศ
อิสรภาพ โดยออกแบบเปนลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรฐัสภา 
ศูนยกลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมรกิามากวา 200 ป สถานทีท่ํางาน
ของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั HOLIDAY INN CHANTILLY หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 วอชงิตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบริก  

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมพิพธิภณัฑเครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and 
Space Museum) พิพิธภัณฑอากาศยานและยานอวกาศ ทีม่ีผูเขาชมสูงที่สุด
ในโลก แสดงประวตัศิาสตรการบินมาตัง้แตตนจนถึงปจจุบัน ประกอบดวย 
เครื่องรอน เครือ่งบิน จรวด ยานอวกาศ ซึง่เปนของจริงตัง้แสดง มีโรงภาพยนตร
จอยักษ (Imax) ทีฉ่ายภาพยนตรเกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีทองฟ�า
จําลอง หินจากดวงจันทร และเครือ่งบินลําแรกของโลกจากตระกูล Wright ซึง่
เปนหนึง่ในสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เปน
สถาบันวิจัย สถาบันการศกึษา และพิพิธภัณฑ หนวยงานสวนใหญของสถาบัน
ตั้งอยูทีก่รงุวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพธิภัณฑอีกกวา 19 แหง สวนสตัว ศูนยวิจัย มีวตัถุ
สิ่งของตางๆ ในความดูแลของพพิิธภัณฑมากกวา 136 ลานชิน้ กอตั้งในป ค.ศ.
1846 โดยเงินทุนรฐับาลรวมกบัเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James 
Smithson นกัวทิยาศาสตรชาวอังกฤษ 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Hard Rock Cafe 
บาย 
 

จากนั้นนาํทานเดินทางสูเมืองแฮรสิเบริก (Harrisburg) เมืองหลวงของรฐัเพน
ซิล- เวเนีย (Pennsylania) รมิฝم�งแมนํา้ซัวควฮิานนา  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั HOLIDAY INN HARRISBURG หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – เมืองบฟัฟาโล 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรชอคโกแลตที่
เปนเหมือนกับ เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพลก็ซ (Entertainment Complex)  
มีทัง้สวนพิพิธภณัฑชอคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร 3 มติิ มีเวลาใหทาน
ไดเลือกซือ้ช็อคโกแลตนานาชนดิเพื่อเปนของฝากของที่ระลึก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางผานเมืองบัฟฟาโล (Buffalo) ซึ่งตัง้อยูทางทศิตะวนัตกของ มหา

นครนวิยอรก มีประชากรประมาณ 1.1 ลานคน ไดรบัการคัดเลือกจากหนังสือ 
Reader’s Digest ใหเปนเมอืงที่มคีวามสะอาดเปนอันดับ 3 ของอเมรกิา และ
เปนเมืองตดิพรมแดนระหวางอเมริกาและแคนาดา โดยมแีมนํ้าไนแอการาขวาง



 

 

กั้น ซึง่เปนจุดกาํเนิดของนํ้าตกยักษไนแอการา จนเขาเขตบริเวณน้ําตกไนแอกา
รา(Niagara Falls) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั FOUR POINT SHERATON  หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 6 นํ้าตกไนแอการา - Outlet - บิงแฮมตัน 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมนํา้ตกไนแอการา (Niagara Falls) ตั้งอยูบนแมนํ้าไนแอการาทาง
ตะวันออกของทวีปอเมรกิาเหนอื บนพรมแดนระหวางประเทศแคนาดากับ
สหรัฐอเมรกิา นํ้าตกไนแอการาประกอบดวยนํา้ตกสามแหง คือ นํ้าตกเกือกมา 
(Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, นํ้าตกอเมรกิาสูง 167 ฟตุ, และนํ้าตก
ขนาดเล็กกวาที่อยูตดิกัน คือนํ้าตก Bridal Veil. มีจดุชมววิที่สวยงามและเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคญัของทัง้ 2 ประเทศ และยังเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของ
โลกทางธรรมชาติ ธรรมชาติ (หมายเหตุ : การลองเรือนํ้าตกไนแอการา Maid 
of the Mist เปดใหบรกิาร วันที่ 27 เมษายน 2563 และอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงขึน้อยูกับสภาพอากาศ กรณทีีไ่มสามารถลองเรือได ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยนโปรแกรมไป Cave of the winds แทน และขอสงวน
สิทธิไ์มคืนคาใชจาย ในกรณทีี่ไมสามารถลองเรือได ** สําหรับพีเรียด
เดินทางกอนวันที่ 27 เม.ย. 63 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิน์ําทานถายรปู
บริเวณนํ้าตกไนแอการาแทน ** ) 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานสู Fashion Outlet of Niagara Falls ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคา

แฟชั่นมากมาย 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  



 

 

จากนั้นเดินทางสูเมืองบิงแฮมตัน (Binghamton)  ตัง้อยูทางใตของรฐันิวยอรค 
โดยมีอาณาเขตอยูใกลกบัชายแดนเพนซิลวาเนีย   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั HOLIDAY INN BINGHAMTON หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 7 บิงแฮมตัน – Woodbury Outlet – นวิยอรก 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางสูเมืองวูดบรูี่ (Woodbury) เพือ่ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที ่
Woodbury Common Premium Outlets ใหทานอิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัยที่ โดยมีรานคามากกวา 220 รานคา อาท ิเชน 7 For All Mankind, 
A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic 
Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, 
Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss 
Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, 
Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, 
Versace, Saint Laurent ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย ไดเวลาอันสมควร ออกเดินทางตอสูนําทานเดนิทางสูมหานครนวิยอรก (New 

York) นาํทานเที่ยวชมมหานครนิวยอรก (New York) นาํทานผานชมสถานที่
สําคัญตางๆ เชน ตึกสหประชาชาติ หอสมดุประชาชน โบสถเซนตแพททรคิ ยาน
ไชนาทาวน เซ็นทรัลปารค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งเรยีก
ไดวาเปนปอดของชาวนวิยอรค 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั WYNDHAM GARDEN NEWARK AIRPORT หรือ

เทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่ 8 นครนวิยอรก – สะพานบรูคลิน  – ขึ้นตกึเอม็ไพรสเตท – ไทมสแควร  

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทุกทานเดินทางสูสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) แลนดมารค นวิยอรก  
เปนสะพานลูกผสมระหวางสะพานแบบเคเบิลและสะพานแขวน และยงัเปนหนึง่ใน
สะพานทีร่ถสามารถขามไดที่เกาแกที่สดุในเมอืงนวิยอรก สรางขึ้นในป ค.ศ. 1869 
สรางเสร็จในอกี 14 ปใหหลงั ในป ค.ศ. 1883 ผูออกแบบมชีื่อวา John 
Augustus Roebling จากนั้นนําทานผานชม ตกึแฟลตไอออน (Flatiron 
Building) สรางเสร็จในป ค.ศ. 1902 เปนตกึสูงตัง้อยูบนเกาะสามเหลี่ยมที่
ลอมรอบดวยถนนสายหลักคือบรอดเวย เปนสถาปตยกรรมเหลก็หลอเสาอาคารทํา
ดวยหินปูนและมีลวดลายโคงเปนลอนทีห่ัวเสาเปนการผสมผสานระหวางศิลปะอิตาลี
กับศิลปะบาโรคของฝรัง่เศส ตกึนี้เปนตึกสงูระฟ�าแหงแรกของโลกและเคยสูงที่สดุ 
ปจจุบันภาพของตกึมกัถูกใชในการโฆษณาทางโทรทัศนและสารคดีของเมืองนวิยอรก
และยังปรากฏในภาพยนตรดงัหลายเรื่อง เชน Godzilla, Spider-Man  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวัน 

 
 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ�น 
นําทานขึ้นชมทวิทศันของมหานครนวิยอรกบนตึกระฟ�าเอ็มไพรสเตท (Empire 
State Building) บริเวณจุดตดัของถนน Fifth Avenue และ West 34 
Street และยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรมากมาย อาทิเชน Sleepless in 
Seattle, An Affair to Remember, King Kong  จากนั้นใหทานไดอิสระอยาง



 

 

เต็มที่ ไมวาจะเดินเลนยานเดินเลนยานไทมสแควร (Time Square) ยานการคา
ในกลางนคร ทีป่ระชันป�ายโฆษณานับรอยป�าย หรือ ยานโรงละครเพลง ณ ถนน
บรอดเวย (Broadway Avenues) ตนกาํเนิดของละครบรอดเวยศิลปะการแสดง
ที่ทั่วโลกยอมรบัหรอืเลือกชอปปم�งบนถนนเลขที่ 5  (Fifth Avenue) ที่ไดชื่อวาเปน
ถนนชอปปم�งที่แพงที่สดุของโลก "The most expensive street in the 
world" 

คํ่า อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย  
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั WYNDHAM GARDEN NEWARK AIRPORT หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 9 นิวยอรก - กวางโจว ***เครื่องบินผานเวลาสากล*** 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูสนามบิน 
11.15 น. ออกเดินทางกลับสูกวางโจว โดยเที่ยวบินที่ CZ300  
 ***เครื่องบนิผานเวลาสากล*** 

 

วันที1่0 กวางโจว - กรุงเทพฯ   

 
15.00 น. 

 
ถึงสนามบินกวางโจว เพื่อรอการเปล่ียนเครือ่ง 

20.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรงุเทพฯ ดวยเที่ยวบนิที ่CZ361 
22.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดภิาพ   

 
 
 
 
 



 

 

ราคาเริ่มตนเพียง 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ทานละ 

วันที่ 11 – 20 
เม.ย. 63 

75,900.- 75,900.- 75,900.- 
55,800.

- 
13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา
แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํการ
จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนบัจากวนัจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนญุาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอตัโนมตั ิ
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทานตดิตอ
เจาหนาที ่กอนออกบตัรโดยสารทกุครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครวัตองใหการดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดนิทางเปนหมู
คณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตัว๋เครือ่งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน
กรณมีีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวนั และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 



 

 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุัติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบรษิัทได  
 เบี้ยประกันเริม่ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริม่ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายตุั้งแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตวั อาทิเชน   คาเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรดี, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนกัเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, 
คารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตวั, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาทีสู่ญ
หายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมนํา้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาวีซาประเทศอเมรกิา (คาธรรมเนียมวีซาจํานวน 7,600 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 



 

 

6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ดอลลาสหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษิัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชาํระเงินมัดจาํคาตัว๋เครือ่งบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไม
วาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจาํตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   
2.  หากตัว๋เครือ่งบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 
3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคีุณสมบัตติรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอืน่ไดอยางรวดเร็วใน
กรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉูกุเฉินได (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผู
ที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอาํนาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เชค็อนิสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อนิเทานั้น 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ
ทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิด
จากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท้านจะตองเสียคาใชจายทีไ่ม
สามารถเรียกคืนไดคอื คาธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทตูฯ เรียก
เก็บ  
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนมุตัวิีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิ เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามดัจําตัว๋เครือ่งบิน หรือคาตั๋วเครือ่งบิน (กรณอีอกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางใน
กรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณวีีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาทวัรทัง้หมด 
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะได
เปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสรมิ 
2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมติํา่ 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกั
ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ีขนาด
กะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหอง
อาจมีลกัษณะแตกตางกัน 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาอเมริกา 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานบัจากวันยื่นประมาณ 5 วันทาํการ 

การยื่นวซีา ทานจะตองมาแสดงตนที่สถานทูต 
ในระหวางยื่นวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเรื่อย ๆ** 
 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวัน
เดินทางกลับ  และหนงัสือเดินทางจะตองไมชาํรุด (หนงัสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนกัเรียน นักศกึษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษทัใหทราบ
ทันท ีเพราะการยื่นขอวซีาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนีร้วมไปถงึผู
เดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม.
จํานวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทานัน้ ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 
 
3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชีื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดอืน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนกังาน    หนงัสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหนง, เงินเดือน, วัน
เริ่มทาํงาน (ขอเปนภาษาองักฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกุลตอง



 

 

ตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่
ยื่น) 
- นักเรียนหรือนกัศกึษา ใชหนงัสือรบัรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศกึษาอยู 
(ขอเปนภาษาองักฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ่-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคาํวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูที่ยื่น) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
 
4. หลกัฐานการเงนิ 
4.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรพัยธรรมดาของ
ธนาคารทัว่ไป สวนตวัของผูเดินทาง ถายสาํเนา ยอนหลัง 6 เดือน  รบกวนลกูคาทํา
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 ใหทานถายสําเนาสมดุบัญชีมาทัง้สองเลม (ทัง้เลมเกา –
เลมใหม) 
4.3  กรณีผูเดนิทางไมไดออกคาใชจายเอง  ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement 
ยอนหลัง 6 เดอืนของบคุคลที่ออกคาใชจายให (พรอมเอกสารพิสูจนความสมัพันธ เชน สูตบิัตร 
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส) 
 
5. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอาํเภอตนสงักดั 
(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบับดิา)พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตมารดามาดวย 



 

 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนงัสือยินยอมจากบดิา จากอาํเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบดิาและมารดาจะตองคัดหนงัสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเดก็ จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 
 
6. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบตัร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถกูตอง 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทกุเวลา หากทางสถานทูต

แจงขอเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลยื่นวีซาอเมรกิา 
Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการยื่นวีซาอเมรกิา กรณุากรอกขอมูลใหครบ และตรง
กับความเปนจริง         เปนขอมูลที่จะใชประกอบการสัมภาษณของทาน 

**ถาทานกรอกขอมูลไมครบถวนทุกขอ 
ทานจะไมสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวซีาได** 

(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาองักฤษ) 
 

Personal Information 1 
1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนังสอืเดินทาง ________________________________ 
2. Given names / ชื่อตน ตรงกับในหนงัสือเดนิทาง _______________________________ 
3. Full name in Native Alphabet / ชือ่นามสกุลภาษาไทย __________________________ 
4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, 
alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถามี (เชน นามสกุลกอนแตงงาน นามแฝง หรอืเคยเปล่ียนชื่อ นามสกุล) 
ชื่อเกา:_________________________________นามสกุลเกา:____________________________________ 
5. Sex / เพศ 
                  Male /ชาย                     Female / หญงิ 
       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 / เมืองหรอืเขตที่เกิด ________________________________________ 
9. State / Province of Birth / รัฐหรือจงัหวัดที่เกิด _______________________________ 
10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________ 
 
 
 
Personal Information 2 
1. Nationality / สัญชาต ิ_______________________________________________ 
2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have 
indicated above? สัญชาตอิื่นที่ไดรับ หรอืเคยไดรับ  
ถามีสัญชาตอิื่น คือประเทศ : ________________________ 
ไดถอืหนงัสือเดนิทางของประเทศที่ไดระบุไวหรือไม          ใช           ไม 
ถามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 
3. National Identification Number / เลขที่บัตรประชาชน __________________________ 
4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสงัคม ( ในสหรฐัอมรกิา)  
ถาม ี
______________________________________________________________ 

5. U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจําตวัผูเสียภาษ ี(ในสหรฐัอเมรกิา) 
ถามี ______________________________________________________________ 
 
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 ? / 
       ที่อยูที่สามารถตดิตอไดหากแตกตางจากที่อยูในขอ 1  
        ____________________________________________________ 



 

 

        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
         4 . Home Phone Number / โทรศัพทบาน_________________________________________ 
         5. Work Phone Number / โทรศพัทที่ทาํงาน ______________________________________ 
         6. Work Fax Number / โทรสารทีท่ํางาน _________________________________________ 
         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทมือถือ __________________________________ 
         8. Email Address / ทีอ่ยูอีเมล ________________________________________________ 
         9. Social media / สื่อสังคม (ทีท่านมีหรอืใชอยู ใหระบุเปนชือ่บัญช ีและกรุณาอยา
เปล่ียนชื่อระหวางการยื่นวีซา) 
             Face Book / เฟซ บุค  ________________________________________________ 
             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  
             Twitter / ทวติเตอร  ________________________________________________  
             อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________ 
  
Passport Information 
         1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ________________________ 
         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโคดดานหลงัหนงัสือ
เดินทาง                                                                                                                  
            ___________________________________________ 
         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหนวยงานทีอ่อก
หนังสือเดินทาง 
                  ______________________________________________________________ 
         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสือเดินทาง 
____________________ 
              Issuance Date / วันที่ออกหนงัสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) 
_______/_______/_________ 
              Expiration Date / วันหมดอายุของหนังสอืเดินทาง (DD/MM/YYYY) 
_____/______/_______ 



 

 

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ทานเคยทําหนังสอืเดนิทาง
สูญหาย 
หรือถูกขโมยหรอืไม 
        Yes / *เคย                    No / ไมเคย 
* ถาเคยหาย โปรดระบุเลขหนงัสือเดินทาง / Passport Number ______________________________ 
เหตุผลที่หนงัสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 
 
Travel Information 
1. Purpose of trip to U.S./ จดุประสงคของทานในการเดินทางไปยังสหรฐัอเมรกิา 
_______________________________________________________________ 
2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบวุันเดินทางถงึสหรฐัอเมรกิา 
(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 
3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตองการพํานกัในสหรัฐอมรกิา 
__________________ Day(s)/วัน 
4. Address where you will stay in U.S./ ที่อยูในสหรฐัทีท่านตั้งใจจะไปพาํนกั 
Street Address / ที่อยู_______________________________________________ 
City / เมอืง_______________________________________________________ 
State / รฐั ________________________________________________________ 
Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 
5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเปนผูออกคาใชจายใหกับทาน? 
_______________________________________________________________ 
*** ถามผีูอื่นออกคาใชจายให หรอืบริษทัออกคาใชจายให ใหกรอกขอมูลดานลางตอไปนี ้
ชื่อบริษทั หรอื ชือ่และนามสกุลของผูออกคาใชจายให 
:_________________________________________________ 
Address of person / company paying for trip // ที่อยูของผูออกคาใชจายให หรอื
บริษัททีอ่อกคาใชจายให : ____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 



 

 

 
Telephone number /เบอรโทรศัพทมอืถอืของผูออกคาใชจายให หรอื บริษัท : 
________________________________________________ 
Relationship to you /ความสมัพันธกับคณุ เชน พอ แม นายจาง เปนตน  : 
____________________________________ 
 
Previous U.S.Travel Information 
1. ทานเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรอืไม ?       
            *Yes/เคย                         No/ไมเคย 
             ** ถาเคย โปรดระบุรายละเอียดตอไปนี ้
Date arrived / วันที่เดินทางถงึอเมรกิา :_________________________ 
Length of stay / ระยะเวลาที่ทานอยูในประเทศสหรัฐฯ เปนเวลากี่
วัน___________________Day(s)/วัน 
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขบัขี่ของประเทศ
สหรัฐฯ หรือไม?  
                  ม ี                               ไมม ี
Driver’s license number/ใบขบัขี่อนญุาติหมายเลข 
:_______________________________________________ 
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/ วันทีอ่อกวซีา:________________________________  
Visa Number/หมายเลขวีซา______________________________________________ 
- Have you been ten-printed ? /ทานเคยพมิพลายนิว้มือที่สถานทตู U.S. แลวหรือไม ? 
          Yes / ใช                          No / ไมใช 



 

 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทานเคยทําวีซา U.S. หายหรือ
ถูกขโมยหรอืไม ? 
          Yes / ใช                           No / ไมใช 
Enter year visa was lost or stolen/ถาเคย โปรดระบุปทีห่าย (ค.ศ.) : ______________ 
Explain / โปรดอธิบายเหตุผลทีท่ําหาย______________________________________ 
- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซาอเมริกาของทานเคยถกู
ยกเลิกหรือเพกิถอนหรือไม ? 
         Yes / ใช                            No / ไมใช 
Explain / ถาเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 
3. ทานเคยถกูปฎิเสธวีซาสหรัฐ ถกูปฏิเสธไมใหเดินทางเขาสหรฐั หรือถูกเพิกถอนวีซาหรือไม      
         Yes / เคย                            No / ไมเคย 
ถาเคย โปรดระบรุายละเอียด 
____________________________________________________________________________________________________________
________ 
 
Family Information : Relatives 
1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชือ่นามสกุลบดิาและวันเดอืนปเกิด 
Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 
Given Names / ชือ่บดิา __________________________________________ 
Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 
Is your father in the U.S.? บิดาของทานพํานักอยูในสหรฐัใชหรือไม 
            Yes / ใช                           No / ไมใช 
Father’s status/สถานภาพของบดิาทีอ่ยูทีป่ระเทศสหรฐัฯ  
             U.S.Citizen              U.S.Legal permanent resident           
      Nonimmigrant                      Other/ I don’t know___________________________ 
Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปเกิด 
Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 
Given Names / ชือ่มารดา _________________________________________ 



 

 

Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________ 
Is your mother in the U.S.? มารดาของทานพํานักอยูในสหัฐใชหรอืไม 
            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)? ทานมีญาติลําดับตนที่ไมใชบดิามารดา
(ไดแก คูหมั้น คูสมรส บตุร พี่นอง ) พาํนักอยูในสหรัฐหรือไม 
            Yes / ใช                         No / ไมใช 
  If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด 
       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 
       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 
       Relationship to you / ความเกี่ยวของกับทาน ____________________________ 
       Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident 
(LPR),    
                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบคุคลน้ัน ๆ ใน
สหรัฐอเมรกิา ( เชน  
               เปนอเมรกิาซติิเซน ไดรับใบเขียว ไดรับวีซาสหรัฐชั่วคราว หรอือื่นๆ ) 
                        ___________________________________________________________ 
                  ____________________________________________________________ 
3. Do you have any other relatives in the United States  
            Yes / ใช                            No / ไมใช 
     If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด    
___________________________________________________________ 
            ____________________________________________________________ 
Spouse Information 



 

 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคูสมรส ________________________________ 
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคูสมรส _________________________________ 
3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดอืน ป เกิด คูสมรส __________________________ 
4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________ 
5. Spouse’s Place of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 
6. Spouse’s Address / ที่อยูคูสมรส _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
________ 
 
*** ถาหยา กรณุากรอกขอมูลตอไปนี ้
ชื่อ-นามสกุล อดตีคูสมรส ____________________________  
เกิดที่จังหวดั__________________________________ 
วัน เดือน ป เกิด อดตีคูสมรส _________________________________ 
วันที่จดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 
หยาวันที่เทาไร (ว/ด/ป)_________________________ 
หยากนัเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 
 
Present Work/ Education/ Training / Information 
1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศกึษาหรือที่ทํางาน  
______________________________________________________________________________ 
       Street Address / ที่อยู _____________________________________________ 
       City / เมือง _____________________________________________________ 
       State / รฐัหรือจงัหวดั ________________________________________________ 
       Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________ 
       Country / ประเทศ _________________________________________________ 
       Telephone/เบอรโทรศพัททีท่ํางาน _____________________________________________ 



 

 

       Employment Date From/เริม่ทํางานตั้งแตเมื่อไร (วัน/เดือน/ป) 
____________________________ 
       Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดอืน 
___________________________ 
 
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? กอนหนานี้เคยทํางานหรือไม ? 
            Yes / ใช                            No / ไมใช 
Employer / Employment information 
Employer Name/ชือ่บริษทัที่เคยทํางาน _________________________________________________ 
Employer Address /ที่อยูของบริษัทที่เคยทํางาน 
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Telephone/เบอรโทรศัพทที่เคยทาํงาน ______________________________________________________ 
2. Job Title/ตําแหนงงาน _____________________________________________________________ 
3. Employment Date From/เริม่ทาํงานตั้งแตเมือ่ไร (วัน/เดือน/ป) 
____________________________________ 
4. Employment Date To / วันทีอ่อกจากงาน (วัน/เดอืน/ป)  
______________________________________ 
5. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอ
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 โปรดกรอกขอมูลตอไปนี้
เกี่ยวกับสถาบันการศกึษาที่ทานเคยเขาเรียน 
Name of Institution/ชือ่สถานศกึษา _____________________________________________________ 
Address/ที่อยูของสถานศกึษา _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
________ 
Course of Study/หลกัสูตรที่ทานศกึษาจบมา __________________________________________________ 
Date of Attendance From/วันที่เริม่การศึกษา(ว/ด/ป) 
___________________________________________ 
Date of Attendance To/วันที่จบการศกึษา (ว/ด/ป) 
______________________________________________ 
 
Additional Work / Education / Training Information 
  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคย
ทองเที่ยวในประเทศอื่น ๆ ใน 5 ปทีแ่ลวหรือไม 
            Yes /* ใช                              No / ไมใช 
** If yes please provide a List of Countries Visited /ถาใช โปรดระบุประเทศทีเ่คย
เดินทางภายใน 5 ปที่ผานมา 
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทําหนาที่ในทางทหารหรือไม 
            Yes / ใช(โปรดระบุ)              No / ไมใช 
If yes please provide the following information / ถาใช โปรดระบุรายละเอียดตอไปนี ้



 

 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 
Branch of Service/หนวยงาน , สงักัด ____________________________________________ 
Rank / Position /ยศ/ตําแหนง______________________________________________ 
Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 
 
 


