
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
กนัยายน : 22 - 30 
ตลุาคม : 13 - 21 
พฤศจกิายน : 24 - 2 ธ.ค. 
ธนัวาคม : 22 - 30

79,900.-

  

อเมรกิาตะวนัออก 
นวิยอรก์ ไนแอการา่ วอชงิตนั ด.ีซ.ี   

9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์(BR)



***ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท*** 

   

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีHยง คํHา
โรงแรมทีHพกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – ไตห้วนั – นวิยอรก์ ✈ ✈ ✈ CROWNE PLAZA 
NEWARK

2 นวิยอรก์ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี O O O
HOLIDAY INN 
CHANTILLY

3 วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ O O O RADISSON HARRISBURG

4 แฮรสิเบริก์ – บฟัฟาโร่ O O O FOUR POINT SHERATON

5 นํEาตกไนแอการา่ – OUTLET – บงิแฮมตนั O X O
HOLIDAY INN 
BINGHAMTON

6 บงิแฮมตนั – OUTLET – นวิยอรก์ O X O CROWNE PLAZA 
NEWARK

7
อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ – ขึEนตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์ –                                          

สนามบนิ
O O O

8 สนามบนิ – ไตห้วนั ✈ ✈  ✈  

9 ไตห้วนั – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ – ไตห้วนั – นวิยอรก์ 

09.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิอ.ีว.ีเอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ทีR คอยอํานวยความสะดวก 

12.20 น. ออกจากประเทศไทย สูไ่ตห้วนั โดยเทีRยวบนิทีR BR 212 

*** คณะเดนิทางต ัNงแตว่นัทีH 24 พ.ย. ออกเดนิทางโดยเทีHยวบนิทีH BR 

212 เวลา 12.10 น. และถงึไตห้วนัเวลา 16.55 น.***

17.10 น. เดนิทางถงึไตห้วนั เพืRอรอเปลีRยนเครืRอง

19.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมหานครนวิยอรก์ เทีRยวบนิทีR BR 32 

*** คณะเดนิทางต ัNงแตว่นัทีH 24 พ.ย. ออกเดนิทางโดยเทีHยวบนิทีH BR 32 

เวลา 19.30 น. และถงึนวิยอรก์เวลา 21.10 น.***

***เครืHองบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***

  



22.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนดีN (JFK) มหานครนวิยอรก์ 

(เวลาทอ้งถิHนชา้กวา่ประเทศไทย 11 ช ัHวโมง) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร  นําทา่นเดนิทางสูม่หานครนวิยอรก์ (New York) นําทา่น

ชมมหานครนวิยอรก์ (New York) ทีRมชีืRอเลน่วา่ Big Apple นครทีRเป็นเมอืง

ทา่ศนูยก์ลางทางธรุกจิ การเงนิ การศกึษา ศลิปะและวฒันธรรม

นําเขา้สูท่ีRพัก โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรอืเทยีบเทา่

วนัทีHสองของการเดนิทาง      นวิยอรก์ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัEนเดนิทางสูเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรฐัเพนซลิวาเนยีซึRง

เป็นเมอืงทีRรเิร ิRมการประกาศอสิรภาพในสมัยกอ่ตั Eงประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึRงได ้

ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คําประกาศเขยีนโดยโธมสั เจฟเฟอรส์นั 

เริ Rมจากจุดกํา เนิดเสรีภาพ อิสรภาพที ่ อนิด ีเพน เด ้นซ  ์  ฮอลล  ์ 

(Independence Hall) และระฆงัแหง่อสิรภาพ (Liberty Bell) ทีRไดล้ัRน

เมืRอวนัประกาศ 

ระยะทาง 160 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.50 ชม.

เทีHยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย จากนัEนนําทา่นเดนิทางสูก่รงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี (Washington,D.C.) นครหลวง

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ตั Eงอยูร่ะหวา่งมลรัฐเวอรจ์เินยีกบัแมรีRแลนด ์ สรา้งใน

สมยัประธานาธบิด ี จอรจ์ วอชงิตนั ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถกู

สรา้งขึEนเพืRอทดแทนฟิลาเดลเฟียทีRเคยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดนิแดน

โพน้ทะเลขององักฤษ นําทา่นชมสถานทีRสําคญัตา่งๆ ถา่ยรปูคูก่บัทาํเนียบขาว 

(White House) สถานทีRทํางานประธานาธบิดสีหรัฐ อนุสาวร ี ยว์อชงิตนั 

(Washington Monument) แท่งหนิโอเบลสิกท์ีRสรา้งเพืRอเป็นเกี ยรตแิก ่  

จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ผูนํ้าอสิรภาพมาสู่

สหรัฐอเมรกิา อนสุรณส์ถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) อาคารหนิออ่น

ทีRสรา้งตามศลิปะแบบกรกี เพืRอเป็นเกยีรตแิด ่ อบัราฮมั ลนิคอลน์ ประธานาธบิดี

คนทีR 16 ของสหรัฐอเมรกิา อนุสรณ์ สถานเจฟเฟอรส์นั (Jafferson 

Memorial) อาคารศลิปะนีโอคลาสสคิ อุทศิใหก้ั บ โธมัส เจฟเฟอร์สั น 

ประธานาธบิดคีนทีRสามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการเรืRองการประกาศ

อสิรภาพ การออกแบบเป็นในลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรัฐสภา 

ศนูยก์ลางทางกฎหมายและการเมอืงของอเมรกิามากวา่ 200 ปี สถานทีRทํางาน

ของสมาชกิสภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา 

ระยะทาง 220 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.40 ชม.

คํHา รับประทานอาหารคํRา ณ ภตัตาคาร อาหารเวยีดนาม

นําเขา้สูท่ีRพัก โรงแรม HOLIDAY INN CHANTILLY // SPRINGHILL 

CENTREVILLE หรอืเทยีบเทา่

วนัทีHสามของการเดนิทาง     วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

  



นําทา่นชมสถาบนัสมธิโซเนยีน (The Smithsonian Institute) เป็น

สถาบนัวจัิย สถาบนัการศกึษา และพพิธิภณัฑ ์หน่วยงานสว่นใหญข่องสถาบนัตั Eง

อยูท่ีRกรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี มพีพิธิภณัฑอ์กีกวา่ 19 แหง่ สวนสตัว ์ศนูยว์จัิย มวีตัถุ

ส ิRงของตา่งๆ ในความดแูลของพพิธิภณัฑม์ากกวา่ 136 ลา้นชิEน กอ่ตั Eงในปี ค.ศ.

1846 โดยเงนิทนุรัฐบาลรว่มกบัเงนิกองทนุจากพนัิยกรรมของ James Smithson 

นักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์คร ืHองบ ิ นและยานอวกาศ 

(National Air and Space Museum) พพิธิภณัฑอ์ากาศยานและยาน

อวกาศ ทีRมผีูเ้ขา้ชมสงูทีRสดุในโลก แสดงประวตัศิาสตรก์ารบนิมาตั Eงแตต่น้จนถงึ

ปัจจบุนั ประกอบดว้ย เครืRองรอ่น เครืRองบนิ จรวด ยานอวกาศ ซึRงเป็นของจรงิตั Eง

แสดง มโีรงภาพยนตรจ์อยกัษ์ (Imax) ทีRฉายภาพยนตรเ์กีRยวกบัการบนิ อวกาศ 

นอกจากนีEยังมทีอ้งฟ้าจําลอง หนิจากดวงจันทร ์ และเครืRองบนิลําแรกของโลก

จากตระกลู Wright 

เทีHยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย

นําชมพพิธิภณัฑท์ีRน่าสนใจ เชน่ เขา้ชม National museum of Natural 

History ซึRงสะสมและแสดงตวัอยา่งของพันธไ์ม ้ สตัว ์ ฟอสซลิ แรธ่าต ิ หนิ 

อกุกาบาต และวัตถุทีRเกีRยวขอ้งกับประวัตกิารววิัฒนาการของมนุษย ์ ยังมหีอ้ง

แสดงกระดกูไดโนเสาร ์ หุน่ชา้งแอฟรกิาโบราณทีRตวัใหญท่ีRสดุในโลก และเพชร

ขนาด 45.5 กะรัต ทีRเคยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลยุสท์ีR 16 ของฝรัRงเศส จากนัEน

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เมอืงหลวงของรฐัเพนซลิ- 

เวเนยี (Pennsylania) รมิฝัRงแมนํ่Eาซวัควฮิานน่า 

ระยะทาง 190 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม.

คํHา รับประทานอาหารคํRา ณ ภตัตาคารอาหารพืEนเมอืง

นําเขา้สูท่ีRพัก โรงแรม RADISSON HARRISBURG // HOLIDAY INN 

HARRISBURG หรอืเทยีบเทา่

วนัทีHส ีHของการเดนิทาง    แฮรสิเบริก์ – บฟัฟาโร่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรชอ๊คโกแลต

ทีRเป็นเหมือนกับ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์  คอมเพล็กซ  ์ (Entertainment 

Complex)  มทีั Eงสว่นพพิธิภัณฑ ์   ชอ๊คโกแลต กระบวนการผลติ ภาพยนตร ์3 

มติ ิมเีวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกซืEอชอ็คโกแลตนานาชนดิเพืRอเป็นของฝากของทีRระลกึ 

เทีHยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงบฟัฟาโร ่ (Buffalo) ซึRงตั Eงอยูท่างทศิตะวันตกของ

มหานครนวิยอรก์ มปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน  ไดรั้บการคดัเลอืกจาก

หนังสอื Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีRมคีวามสะอาดเป็นอนัดบั 3 ของอเมรกิา 

และเป็นเมอืงตดิพรมแดนระหวา่งอเมรกิาและแคนาดา โดยมแีม่นํEาไนแอการ่า

ขวางกั Eน ซึRงเป็นจดุกําเนดิของนํ Nาตกยกัษไ์นแอการา่ 

ระยะทาง 460 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม.

คํHา รับประทานอาหารคํRา ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําเขา้สูท่ีRพัก โรงแรม SHERATON AT THE FALLS HOLIDAY INN // 

FOUR POINT SHERATON หรอืเทยีบเทา่

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%2591%25E0%25B9%258C
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599_%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5.%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5.


วนัทีHหา้ของการเดนิทาง       นํ Nาตกไนแอการา่ – OUTLET – บงิแฮมตนั

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมนํ Nาตกไนแอการา่ (Niagara Falls) ตั Eงอยูบ่นแมนํ่Eาไนแอการ่ าทาง

ตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับ

สหรัฐอเมรกิา นํEาตกไนแอการา่ประกอบดว้ยนํEาตกสามแหง่ คอื นํEาตกเกอืกมา้ 

(Horseshoe Falls) สงู 158 ฟตุ, นํEาตกอเมรกิาสงู 167 ฟตุ, และนํEาตกขนาดเล็ก

กวา่ทีRอยูต่ดิกนั คอืนํEาตก Bridal Veil. มจีดุชมววิทีRสวยงามและเป็นแหลง่ทอ่ง

เทีRยวทีRสําคญัของทั Eง 2 ประเทศ และยงัเป็น 1 ใน 7 สิRงมหศัจรรยข์องโลกทาง

ธรรมชาต ิ พบกับความยิRงใหญ่ของนํEาตกทีRมปีรมิาณนํEามากมายมหาศาลกอ่ให ้

เกดิเสยีงสนัRนหวัRนไหวและละอองไอนํEาทีRทําใหเ้กดิสายรุง่เมืRอกระทบกบัแสงแดด

ในวนัทีRทอ้งฟ้าแจม่ใส (หมายเหต ุ : การลอ่งเรอื Maid of The Mist และ 

Cave of The Wind เปิดบรกิาร 19 พฤษภาคม – 5 พฤศจกิายน 2560 

หรอือาจมกีารเปลีHยนแปลงขึNนอยูก่บัสภาพอากาศ ทางบรษิทัไมส่ามารถ

คนืคา่ใช้จ่ายได ้ ในกรณีทีHไม่สามารถล่องเรอืได)้ จากนั Eนพาท่านสู ่

Fashion Outlet of Niagara Falls 

เทีHยง อสิระอาหารกลางวนั

บา่ย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซืEอสนิคา้แฟชัRนมากมาย อาท ิ เชน่ 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 จากนัEนเดนิทางสู่

เมอืงบงิแฮมตนั (Binghamton)  ตั Eงอยูท่างใต ้ ของรัฐนวิยอร์ ค โดยมี

อาณาเขตอยูใ่กลก้บัชายแดนเพนซลิวาเนยี  

ระยะทาง 340 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.45 ชม. 

คํHา รับประทานอาหารคํRา ณ ภตัตาคารอาหารพืEนเมอืง

นําเขา้สูท่ีRพัก โรงแรม HOLIDAY INN BINGHAMTON หรอืเทยีบเทา่

วนัทีHหกของการเดนิทาง       บงิแฮมตนั – OUTLET – นวิยอรก์                                    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงวู ๊ดบูร ี H (Woodbury) เพื Rอใหท้่านได เ้ล ือกซ ื Eอส ินค า้

ทีRWoodbury Common Premium Outlets 

ระยะทาง 210 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีHยง อสิระอาหารกลางวนั

  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2


บา่ย ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิEงตามอธัยาศยัทีR โดยมรีา้นคา้มากกวา่ 220 รา้นคา้ อาท ิ เชน่ 

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  

นําทา่นเดนิทางสูม่หานครนวิยอรก์ (New York) นําทา่นผา่นชมสถานที่

สําคญั ตา่งๆ เชน่ ตกึสหประชาชาต ิ หอสมดุประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ 

ยา่นไชน่าทาวน ์เซ็นทรลัปารค์(Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ ่ซึRง

เรยีกไดว้า่เป็นปอดของชาวนวิยอรค์

คํHา รับประทานอาหารคํRา ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําเขา้สูท่ีRพัก โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรอืเทยีบเทา่

บา่ย ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิEงตามอธัยาศยัทีR โดยมรีา้นคา้มากกวา่ 220 รา้นคา้ อาท ิ เชน่ 

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  

นําทา่นเดนิทางสูม่หานครนวิยอรก์ (New York) นําทา่นผา่นชมสถานที่

สําคญั ตา่งๆ เชน่ ตกึสหประชาชาต ิ หอสมดุประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ 

ยา่นไชน่าทาวน ์เซ็นทรลัปารค์(Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ ่ซึRง

เรยีกไดว้า่เป็นปอดของชาวนวิยอรค์

ระยะทาง 96 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 

คํHา รับประทานอาหารคํRา ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําเขา้สูท่ีRพัก โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรอืเทยีบเทา่

วนัทีHเจ็ดของการเดนิทาง    อนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ – ขึNนตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์–   

                                        สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นลงเรอืเฟอรร์ ีH เพืRอชมอนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) 

ชมความสง่าของเทพเีสรภีาพสัญลักษณ์แหง่ความภาคภมูใิจของชาวอเมรกิันทีR

แสดงใหเ้ห็นถงึว่าเป็นดนิแดนทีRทุกคนมีสทิธ ิ และเสรีภาพเท่าเทียมกันเทพี

เสรภีาพนีE ประเทศฝรัRงเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวญัเนืRองในโอกาสทีRอเมรกิากอ่ตั Eง

ประเทศครบรอบ 100 ปี

เทีHยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารญีRปุ่ น

  



จากนัEนนําทา่นขึNนชมทวิทศันข์องมหานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าเอ็มไพรส์

เตท (Empire State Building) บรเิวณจดุตดัของถนน Fifth Avenue และ 

West 34 Street และยังเป็ นสถานทีRถ่ายทําภาพยนตร์ มากมาย อาทเิช่น 

Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong  จากนัEนใหท้า่นได ้

อิสระอย่างเต็มทีR ไม่ว่าจะเดินเล่นย่านเดินเล่นย่านไทมส์แควร  ์ (Time 

Square) ยา่นการคา้ในกลางนคร ทีRประชั นป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย หรอื ยา่น

โรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ์ (Broadway Avenues) ตน้กําเนดิของ

ละครบรอดเวยศ์ลิปะการแสดงทีRทัRวโลกยอมรับหรอืเลอืกชอ้ปปิEงบนถนนเลขทีR 5  

(Fifth Avenue) ทีRไดช้ืRอวา่เป็นถนนชอ้ปปิEงทีRแพงทีRสดุของโลก "The most 

expensive street in the world"

คํHา รับประทานอาหารคํRา ณ ภตัตาคารอาหารไทย

22.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนดีN (JFK) 

วนัทีHแปดของการเดนิทาง      สนามบนิ – ไตห้วนั  

01.25 น. ออกเดนิทางสูไ่ตห้วนั โดยเทีRยวบนิทีR BR 31 

*** คณะเดนิทางต ัNงแตว่นัทีH 24 พ.ย. ออกเดนิทางโดยเทีHยวบนิทีH BR 

31เวลา 00.20 น. และถงึไตห้วนัเวลา 05.30 น.***

วนัทีHเกา้ของการเดนิทาง           ไตห้วนั – กรงุเทพฯ 

***เครืHองบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***

04.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิไตห้วนั

09.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยเทีRยวบนิทีR BR 67 

*** คณะเดนิทางต ัNงแตว่นัทีH 24 พ.ย. ออกเดนิทางโดยเทีHยวบนิทีH BR 

201 เวลา 09.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 12.35 น.***

11.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ  

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

  



โปรแกรม : อเมรกิา ตะวนัออก  
นวิยอรก์ - ไนแอการา่ - วอชงิตนั ด ีซ ี  
 9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์

กาํหนดการเดนิทาง    

กนัยายน : 22 - 30 
ตลุาคม : 13 - 21 
พฤศจกิายน : 24 - 2 ธ.ค. 
ธนัวาคม : 22 – 30 

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการทีRจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีRทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีRยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีRกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั EงในกรณีทีRทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีEาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึRง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการเปลีRยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีRยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการเปลีRยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีRคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมืHอทา่นทาํการซืNอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ืHอนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีทีHลกูคา้ตอ้งออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีHของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัNง มฉิะน ัNนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัNง

ส ิNน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีHยนแปลงได ้ท ัNงนีNข ึNนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีHไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร
ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 79,900.-

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 3 ทา่น : เตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่นัEน) ราคาทา่น
ละ

79,900.-

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 79,900.-

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีสรมิเตยีง) 79,900.-

พกัหอ้งเดีHยว เพิHมทา่นละ         11,900.-

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท   ***

กรณี ไมใ่ชต่ ั[วเครืHองบนิ               23,000.-

  



1. คา่ตัcวเครืRองบนิ ชั Eนประหยดั ( Economy Class) ทีRระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืRอนไขของสายการบนิ)   

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศ และ คา่ทปิคนขบัรถ นําเทีRยวตามรายการ   

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีRระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีRระบใุนรายการ  

6. คา่เขา้ชมสถานทีRทอ่งเทีRยวตามรายการ  

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงืHอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีH) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืRอนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืNอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืHองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิHม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีNยประกนัเร ิHมตน้ 410 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีNยประกนัเร ิHมตน้ 505 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีHมอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนืHอง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีHมอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนืHอง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง   

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืRองดืRมทีRสัRงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํEาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิEน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีRสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Nามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีHสายการบนิมกีารปรบัขึNนราคา 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลา่ห ์ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ดอลลา่ห)์ 
5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึHงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

6. ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท    

7. คา่ภาษมีลูคา่เพิHม 7 % 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัRวโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีHน ัHงจะยนืยนัเมืHอไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัNน ในกรณีทีHใหท้างบรษิทัทาํการยืHนวซีา่ให ้รบกวนเก็บเงนิคา่วซีา่เพิHมอกี 7,600 บาท 

2. หากทา่นทีHตอ้งการออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีR  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Eง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีR ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีRเกดิขึEน 

3. ในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัRงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกใน   

อตัราคา่บรกิารนีNรวม

อตัรานีNไมร่วม

เงืHอนไขการจอง

  



การเดนิทางทอ่งเทีRยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัRวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนืRองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Eงหมด 

เง ืHอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีHเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีHเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีRนัRงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัcวเครืRองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัcวเครืRองบนิ ซึRงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัcวเครืRองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaเรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีRเกดิขึEนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัRงทีR Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีRจะนัRงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีRสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีRมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืRนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีRเครืRองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํEาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีRมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีRนัRง Long leg ขึEนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีRเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีRเชค็อนิเทา่นัEน 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึEนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Eงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิa เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Eงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ̀นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัNงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนทีHบรษิทัฯกาํหนดไว ้ (15 ทา่นขึNนไป) เนืRองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืRนทีRเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีRเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึRงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืRอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั EงนีEท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีRไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัcว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีRสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืHนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีRเกดิขึEนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืRนวซีา่ / คา่มดัจําตัcวเครืRองบนิ 

หรอืคา่ตัcวเครืRองบนิ (กรณีออกตัcวเครืRองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีRกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั[วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัNงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืRองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีR ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิaในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัNงหมด 

ขอ้มลูเพิHมเตมิเร ืHองต ั[วเครืHองบนิและทีHน ัHงบนเครืHองบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

  



1. เนืRองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีRยว (Single) ,   

หอ้งคู ่(Twin/Double) แตล่ะโรงแรมไมเ่หมอืนกนั สว่นหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น จะเป็นเตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่น ัNน 

2. กรณีทีRมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึEนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิaในการปรับเปลีRยนหรอืยา้ยเมอืงเพืRอใหเ้กดิความเหมาะสม 

****************************** 

ขอ้มลูเพิHมเตมิเร ืHองโรงแรมทีHพกั

ขอ้ความซึHงถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึHงรว่มเดนิทาง
ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีRมคีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีRพัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีRทอ่งเทีRยวพรอ้มทั Eงการสมัมนา ดงูาน เพืRอความสะดวกสบาย และเกดิ

ประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทั EงนีEทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีR

เกดิจากโรงแรมทีRพัก ยานพาหนะ,  อนัเนืRองจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, 

อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีRยนเงนิตราระหวา่ง

ประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีRยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิRน,  ตลอด

จนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีRเกีRยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผู ้

มอํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนืRองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการ

ทตู) ซึRงอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีRยวทั Eงใน หรอื ตา่ง

ประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุ ตามเงืRอนไขทีRบรษัิทฯ ทีRรับประกนัใน

กรณีทีRผูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีRตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนืRองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติาม

กฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืEนทีRมกีารปลอมแปลงเอกสารเพืRอการเดนิทาง รวมถงึมี

ส ิRงผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีRยนแปลงได ้

ตามความจําเป็น หรอืเพืRอความเหมาะสมทั Eงปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัNงนีNการขอสงวน

สทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้ ี

เกยีรต ิซึHงรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

  



ข้อมูลเบ้ืองต้นและหลักฐานการทำวีซ่าสหรัฐอเมริกา 
** ผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ข้ึนไป จะต้องมีคุณสมบัติของตัวเองในการที่จะได้รับวีซ่าชั่วคราวประเภทธุรกิจหรือ 

ท่องเที่ยว ** 

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นคำร้องไม่ครบ

ถ้วน ทางสถานทูตจะไม่พิจารณาเอกสารของท่าน.. 

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณานำหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้า 

   ประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี) 

2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จำนวน 2 ใบ 

   ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายจะต้องเป็นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น เปิดหู,  

   ห้ามสวมแว่นตาดำหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่รูปถ่าย 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร) – 

   สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  

4. หลักฐานการทำงาน 

4.1 กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทำงานเม่ือใด ตำแหน่งอะไร  

     เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร และจะกลับมาปฏิบัติงานวันที่เท่าไร 

4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ่าย 

     สำเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่ 

4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด 

4.4 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางทำหนังสือยินยอม 

     จากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย 

4.5 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต 

    ท้องที่อาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด 

5.  หลักฐานการเงิน ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น หรือ 

     จดหมายรับรองจากธนาคาร 1 ชุด  

6.  หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง หรือ หนังสือเชิญจากญาต ิ

************************************************************************************************* 

  



แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืHนวซีา่อเมรกิา 
Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูสาํหรบัการยืHนวซีา่อเมรกิา 
กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความเป็นจรงิ         
เป็นขอ้มลูทีHจะใชป้ระกอบการสมัภาษณข์องทา่น 

**ถา้กรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น จะไมส่ามารถยืHนเอกสารได*้* 
(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 
1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อต้น ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถ้ามี (เช่น นามสกุล
ก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) 

ชื่อเก่า:_________________________________นามสกุลเก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 
                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 
                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่าร้าง 
        *** ถ้าหย่า หย่าวันที่เท่าไร (ว/ด/ป)_____________เพราะเหตุผลอะไร 
____________________ 
                       Separated / แยกกันอยู่   

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หม้าย 
7. Date of Birth / วันเดือนปีเกิด (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? สัญชาติอื่นที่ได้รับ หรือเคย
ได้รับ  
ถ้ามีสัญชาติอื่น คือประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 

  



ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บัตรประชาชน __________________________ 

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

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถ้ามี 
                 ______________________________________________________________ 

Address and Phone Information 
        1. Street Address / ที่อยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณีย์ :______________                                                                     

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

       ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หากแตกต่างจากที่อยู่ในข้อ 1  
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
         4 . Home Phone Number / โทรศัพท์บ้าน_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศัพท์ที่ทำงาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ทำงาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพท์มือถือ __________________________________ 

         8. Email Address / ที่อยู่อีเมล ________________________________________________ 

Passport Information 
         1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดด้านหลังหนังสือเดินทาง                                                                                                                                                          
            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเดินทาง 
                  ______________________________________________________________ 

         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? ท่านเคยทำหนังสือเดินทางสูญหาย 
หรือถูกขโมยหรือไม่ 
        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________ 
เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

Travel Information 
1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงค์ของท่านในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา 

_______________________________________________________________ 

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

  



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

4. Address where you will stay in U.S./ ที่อยู่ในสหรัฐที่ท่านตั้งใจจะไปพำนัก 
Street Address / ที่อยู่_______________________________________________ 

City / เมือง_______________________________________________________ 

State / รัฐ ________________________________________________________ 

Zip Code / รหัสไปรษณีย์ _____________________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับท่าน? 
_______________________________________________________________ 
*** ถ้ามีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้ // ถ้าไม่มีข้ามไปที่ข้อ 6 
ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ :_________________________________________________ 
Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายให้ : 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Telephone number /เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ บริษัท : ________________________________________________ 

Relationship to you /ความสัมพันธ์กับคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็นต้น  : ____________________________________ 

Previous U.S.Travel Information 
1. ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไม่เคย 

             ** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ 

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 
Length of stay / ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่วัน___________________Day(s)/วัน 
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขับขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม่?  
                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข :_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาติขับขี่ของรัฐ :________________________________________________ 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยได้รับวีซ่าสหรัฐหรือไม่ 

         * Yes/เคย                         No/ไม่เคย 

** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด 

Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซ่า:________________________________  
Visa Number/หมายเลขวีซ่า______________________________________________ 

- Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานทูต U.S. แล้วหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยทำวีซ่า U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Enter year visa was lost or stolen/ถ้าเคย โปรดระบุปีที่หาย (ค.ศ.) : ______________ 
Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ทำหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 

  



3. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐ หรือถูกเพิก
ถอนวีซ่าหรือไม่      
         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Family Information : Relatives 
1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปีเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บิดาของท่านพำนักอยู่ในสหรัฐใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 
Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :        U.S.Citizen          U.S.Legal permanent resident   
                                                                             Nonimmigrant             Other/ I don’t know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปีเกิด 
Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปีเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพำนักอยู่ในสหัฐใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :      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, spous (husband/wift), 

chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมีญาติลำดับต้นที่ไม่ใช่บิดามารดา 
( ได้แก่ คู่หมั้น คู่สมรส บุตร พี่น้อง ) พำนักอยู่ในสหรัฐหรือไม่ 

            Yes / ใช่                        No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวข้องกับท่าน ____________________________ 
       Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),    

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น  
               เป็นอเมริกาซิติ เช่น ได้รับใบเขียว ได้รับวีซ่าสหรัฐชั่วคราว หรืออื่นๆ ) 
                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 
3. Do you have any other relatives in the United States  

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  



     If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด    
___________________________________________________________ 

                ____________________________________________________________ 

Spouse Information 
1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 
3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ปี เกิด คู่สมรส __________________________ 
4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________ 
5. Spouse’f Plade of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 
6. Spouse’s Address / ที่อยู่คู่สมรส _____________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Present Work/ Education/ Training / Information 
1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือที่ทำงาน ____________________ 

__________________________________________________________ 
       Street Address / ที่อยู่ _____________________________________________ 
       City / เมือง _____________________________________________________ 
       State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________ 
       Zip Code / รหัสไปรษณีย์ _____________________________________________ 
       Country / ประเทศ _________________________________________________ 
       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? ก่อนหน้านี้เคยทำงานหรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 
Employer / Employment information 

Employer Name/ชื่อบริษัทที่เคยทำงาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยทำงาน 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศัพท์ที่เคยทำงาน ______________________________________________________ 

2. Job Title/ตำแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริ่มทำงานตั้งแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี) ____________________________________ 

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

5. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  



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

ท่านเคยเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 
If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including elementary schools/ถ้าใช่ 
โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ท่านเคยเข้าเรียน 

Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Date of Attendance From/วันที่เริ่มการศึกษา(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 ? คุณเคยท่องเที่ยวในประเทศ 
      อื่น ๆ ใน 5 ปีที่แล้วหรือไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีที่ผ่านมา 
__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทำหน้าที่ในทางทหารหรือไม่ 
            Yes / ใช่(โปรดระบุ)                   No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ 
Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สังกัด ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ตำแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

Date of Service From ________________________ Date of Service To __________________________ 
Security and Background : Medical and Health Information 

1. Do you have a communicable disease of public health significance such as tuberculosis (TB)? ท่านเป็นโรคติดต่อใด 
( เช่น วัณโรค) ที่เป็นภัยต่อสาธารณชนหรือไม่ 
            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 
* Explain / *ถ้าใช่ โปรดระบุโรคที่ท่านเป็น 
   ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

2. Are you or have you ever been a drug abuser or addict ? ท่านเคยใช้หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด 
     ___________________________________________________________

  


