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I AM IN NEW YORK CITY 

อเมริกาตะวันออก นิวยอรก์ วอชิงตัน ด.ีซ.ี น า้ตกไนแอการ่า 

10 DAYS 7 NIGHTS 
เดนิทาง 11 – 20 เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง  75,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – กวำงโจว  

วนัท่ี 2. กวำงโจว – นิวยอรก์ – The Vessel – ฟิฟท ์อเวนิว – ลอ่งเรือเฟอรร์ี่ขึน้เกำะลเิบอรต์ี     
วนัท่ี 3. ฟิลำเดลเฟีย – ระฆงัแห่งอิสรภำพ - วอชิงตนั ด.ีซี. 

วนัท่ี 4. วอชิงตนั ดี.ซี. – สถำบนัสมธิโซเนียน – แฮรสิเบริก์  

วนัท่ี 5. HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – เมืองบฟัฟำโล 

วนัท่ี 6. น ำ้ตกไนแอกำรำ่ - Outlet - บงิแฮมตนั 

วนัท่ี 7. บงิแฮมตนั – Woodbury Outlet – นิวยอรก์ 
วนัท่ี 8. นครนิวยอรก์ – สะพำนบรูคลนิ  – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์ 
วนัท่ี 9. นครนิวยอรก์ - กวำงโจว  

วนัท่ี 10. กวำงโจว - กรุงเทพฯ   
 

 



  2  I AM IN NEW YORK CITY  อเมริกาตะวันออก นิวยอรก์ วอชิงตัน ด.ีซ.ี น ้าตกไนแอการ่า   10 DAYS 7 NIGHTS BY CZ          [GQ3JFK-CZ001] 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ – กวางโจว  
15.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิไชนำเซำเทิรน์แอรไ์ลน ์ประตู 10 แถว 

U พบเจำ้หนำ้ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวก 

18.55 น. ออกเดนิทำงสูก่วำงโจว โดยเท่ียวบนิท่ี CZ364 

22.45 น. ถึงสนำมบนิกวำงโจว รอเปล่ียนเครื่อง 

วันที ่2 
กวางโจว – นิวยอรก์ – The Vessel – ฟิฟท ์อเวนิว – ล่องเรือเฟอรร์ี่ขึน้เกาะลิ
เบอรต์ ี    

01.30 น. ออกเดนิทำงตอ่สูม่หำนครนิวยอรก์ โดยเท่ียวบนิท่ี CZ399 

05.05 น. เดนิทำงถึงสนามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนด ี(JFK) มหานครนิวยอรก์  (เวลำทอ้งถิ่นชำ้กวำ่ประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลงั

ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกร น ำท่ำนเดินทำงสู่ มหานครนิวยอรก์ (New York) ท่ีมีช่ือเล่นว่ำ Big Apple เมืองใหญ่

ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกำ และท่ีเจริญท่ีสุดในโลก น ำท่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอกท่ี The Vessel แลนดม์ำรก์แห่งใหม่กลำงนิวยอรก์ เป็น

สถำปัตยกรรมสีทองแดงวำววบัสงูกวำ่ 46 เมตร สงูเดน่สง่ำกลำงเมือง โดยมี Nelson Byrd Woltz ดีไซเนอรเ์ป็นผูอ้อกแบบ โดยไดร้บั

แรงบนัดำลใจจำกสถำปัตยกรรมบอ่น ำ้ขัน้บนัไดโบรำณหรือท่ีเรียกกนัว่ำ Stepwell ของประเทศอินเดีย แมจ้ะอยู่ท่ำมกลำงตึกสงูของ

มหำนคร แตส่ถำนท่ีแห่งนีก้ลบัโดดเดน่ดว้ยโครงสรำ้งเรียบง่ำยของเหล็กสีด  ำท่ีตดักับบนัไดสีทองแดงฉดูฉำด ประกอบดว้ยบนัไดขึน้

ลง 2,500 ขัน้ ท่ีสรำ้งขึน้แบบแยกชิน้สว่นบนัได 154 ชดุในประเทศอิตำลี และส่งผ่ำนเรือมำประกอบกันเป็นวงกลม 8 วงท่ีซอ้นขึน้ไป  

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ฟิฟท ์อเวนิว (Fifth Avenue) แหลง่ชอ้ปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงของโลก ไดก้ลิน่ของควำมหรูหรำ ละลำนตำไปดว้ย

สนิคำ้แบรนดเ์นมระดบัโลก เสือ้ผำ้ แฟชั่น เคร่ืองประดบั นำฬกิำ เคร่ืองส ำอำง และน ำ้หอมจำกหลำกหลำยแบรนดด์งัสดุหรู ทัง้ Louis 

Vuitton, Prada, Gucci, Fendi, Harry Winston, Rolex, Bulgari รวมถึงหำ้งสรรพสนิคำ้ระดบั Hi-End  
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กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
น ำท่ำนลงเรือเฟอรร่ี์เพือ่ขึน้เกาะลิเบอรต์ ี(Liberty Island) เพือ่ชมอนุสาวรียเ์ทพเีสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมควำมสง่ำ
ของเทพีเสรีภำพสญัลกัษณ์แห่งควำมภำคภูมิใจของชำวอเมริกันท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงว่ำเป็นดินแดนท่ีทุกคนมีสิทธิ  และเสรีภำพเท่ำ
เทียมกนัเทพีเสรีภำพนี ้ประเทศฝรั่งเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวญัเน่ืองในโอกำสท่ีอเมรกิำก่อตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 

ทีพั่ก เดนิทำงเข ้ำสูท่ี่พกั WYNDHAM GARDEN NEWARK AURPOR หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 ฟิลาเดลเฟีย – ระฆังแห่งอิสรภาพ - วอชิงตัน ด.ีซี. 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรฐัเพนซิลวำเนียซึ่งเป็นเมืองท่ีริเริ่มกำรประกำศอิสรภำพในสมยัก่อตัง้

ประเทศสหรฐัอเมริกำ โดยประกำศแยกเอกรำชในปี ค.ศ. 1776 ค  ำประกำศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอรส์นั เริ่มจำกจุดก ำเนิด

เสรีภำพ อิสรภำพท่ี อินดีเพน เด้นซ ์ฮอลล ์(Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty Bell) ท่ีไดล้ั่นเม่ือวนั

ประกำศ 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรฐัอเมริกำ ตัง้อยู่ระหว่ำงมลรฐั

เวอรจ์ิเนียกับแมรี่แลนด ์สรำ้งในสมยัประธำนำธิบดี จอรจ์ วอชิงตนั ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรฐัอเมริกำ ถูกสรำ้งขึน้เพ่ือ

ทดแทนฟิลำเดเฟียท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรฐัสมยัเป็นดนิแดนโพน้ทะเลของอังกฤษ น ำท่ำนชมสถำนท่ีส  ำคญัต่ำงๆ ถ่ำยรูป

คูก่บัท าเนียบขาว (White House) สถำนท่ีท ำงำนของประธำนำธิบดีสหรฐั อนุสาวรียว์อชิงตัน (Washington Monument) 

แท่งหินโอเบลิสก์ท่ีสร้ำงเพ่ือเป็นเกียรติแก่   จอรจ์ วอชิงตัน ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกำ ผูน้  ำอิสรภำพมำสู่

สหรฐัอเมรกิำ อนุสรณส์ถานลินคอลน์ (Lincoln Memorial) อำคำรหินอ่อนท่ีสรำ้งตำมศลิปะแบบกรีก เพ่ือเป็นเกียรติแด่ อับ

รำฮมั ลนิคอลน์ ประธำนำธิบดีคนท่ี 16 ของสหรฐัอเมรกิำ อนุสรณส์ถานเจฟเฟอรสั์น (Jafferson Memorial) อำคำรศิลปะนี

โอคลำสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอรส์ัน ประธำนำธิบดีคนท่ีสำมของสหรัฐอเมริกำ เจ้ำของหลักกำรเรื่องกำรประกำศ

อิสรภำพ โดยออกแบบเป็นลกัษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรฐัสภำ ศนูยก์ลำงทำงกฎหมำยและกำรเมืองของอเมริกำมำกว่ำ 

200 ปี สถำนท่ีท ำงำนของสมำชิกสภำ Congress ของสหรฐัอเมรกิำ 
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ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ทีพั่ก เดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN CHANTILLY หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่4 วอชิงตัน ด.ีซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิรก์  
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมพพิธิภัณฑเ์คร่ืองบนิและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พพิธิภณัฑอ์ำกำศยำนและยำน

อวกำศ ท่ีมีผูเ้ขำ้ชมสงูท่ีสุดในโลก แสดงประวตัิศำสตรก์ำรบินมำตัง้แต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย เครื่องร่อน เครื่องบิน 

จรวด ยำนอวกำศ ซึ่งเป็นของจรงิตัง้แสดง มีโรงภำพยนตรจ์อยกัษ ์(Imax) ท่ีฉำยภำพยนตรเ์ก่ียวกับกำรบิน อวกำศ นอกจำกนี้

ยงัมีทอ้งฟำ้จ ำลอง หินจำกดวงจนัทร ์และเครื่องบินล ำแรกของโลกจำกตระกูล Wright ซึ่งเป็นหน่ึงในสถาบันสมิธโซเนียน 

(The Smithsonian Institute) เป็นสถำบนัวจิยั สถำบนักำรศึกษำ และพิพิธภัณฑ ์หน่วยงำนส่วนใหญ่ของสถำบนัตัง้อยู่ท่ีกรุง

วอชิงตนั ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑอี์กกว่ำ 19 แห่ง สวนสตัว ์ศนูยว์ิจัย มีวตัถุสิ่งของต่ำงๆ ในควำมดแูลของพิพิธภัณฑม์ำกกว่ำ 136 

ลำ้นชิน้ ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทนุรฐับำลร่วมกับเงินกองทุนจำกพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยำศำสตรช์ำว

องักฤษ 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Hard Rock Cafe 

บ่าย 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองแฮริสเบริก์ (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิล- เวเนีย (Pennsylania) รมิฝ่ังแมน่ ำ้ซวัควฮิำน

น่ำ  

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย 
ทีพั่ก เดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN HARRISBURG หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่5 HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – เมืองบัฟฟาโล 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนเขำ้ชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อำณำจกัรช๊อคโกแลตท่ีเป็นเหมือนกบั เอ็นเตอรเ์ทนเม้นท ์คอมเพล็กซ ์

(Entertainment Complex)  มีทัง้สว่นพพิธิภณัฑช๊อคโกแลต กระบวนกำรผลิต ภำพยนตร ์3 มิติ มีเวลำใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้ช็อคโก

แลตนำนำชนิดเพ่ือเป็นของฝำกของท่ีระลกึ   

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B5.%E0%B8%8B%E0%B8%B5.
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กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงผำ่นเมืองบัฟฟาโล (Buffalo) ซึ่งตัง้อยู่ทำงทิศตะวนัตกของ มหำนครนิวยอรก์ มีประชำกรประมำณ 1.1 ลำ้นคน 

ไดร้บักำรคดัเลือกจำกหนงัสือ Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมืองท่ีมีควำมสะอำดเป็นอนัดบั 3 ของอเมรกิำ และเป็นเมืองติดพรมแดน

ระหว่ำงอเมริกำและแคนำดำ โดยมีแม่น ำ้ไนแอกำร่ำขวำงกัน้ ซึ่งเป็นจุดก ำเนิดของน ้าตกยักษไ์นแอการ่า จนเขำ้เขตบริเวณ

น ำ้ตกไนแอกำรำ่(Niagara Falls) 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย 
ทีพั่ก เดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั FOUR POINT SHERATON  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 น า้ตกไนแอการ่า - Outlet - บิงแฮมตัน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนชมน ้าตกไนแอการ่า (Niagara Falls) ตัง้อยู่บนแม่น ำ้ไนแอกำร่ำทำงตะวนัออกของทวีปอเมริกำเหนือ บนพรมแดน
ระหวำ่งประเทศแคนำดำกบัสหรฐัอเมรกิำ น ำ้ตกไนแอกำรำ่ประกอบดว้ยน ำ้ตกสำมแห่ง คือ น ้าตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) 
สงู 158 ฟตุ, น ำ้ตกอเมรกิำสงู 167 ฟตุ, และน ำ้ตกขนำดเลก็กว่ำท่ีอยู่ติดกัน คือน ำ้ตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวท่ีสวยงำมและเป็น
แหลง่ท่องเท่ียวท่ีส  ำคญัของทัง้ 2 ประเทศ และยงัเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกทำงธรรมชำติ ธรรมชำติ (หมายเหตุ : การ
ล่องเรือน ้าตกไนแอการ่า Maid of the Mist เปิดให้บริการ วันที่ 27 เมษายน 2563 และอาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่
กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมไป Cave of the winds แทน 
และขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่าย ในกรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรือได้ ** ส าหรับพเีรียดเดนิทางก่อนวันที ่27 เม.ย. 63 ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิน าท่านถ่ายรูปบริเวณน ้าตกไนแอการ่าแทน ** ) 

กลางวัน อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่าย น ำท่ำนสู่ Fashion Outlet of Niagara Falls ใหท้่ำนไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคำ้แฟชั่นมำกมำย อำทิ เช่น 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  จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มืองบงิแฮมตัน (Binghamton)  ตัง้อยู่ทำงใตข้องรฐันิวยอรค์ โดย
มีอำณำเขตอยู่ใกลก้บัชำยแดนเพนซิลวำเนีย   

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
ทีพั่ก เดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN BINGHAMTON หรือเทยีบเท่า 

วันที ่7 บิงแฮมตัน – Woodbury Outlet – นิวยอรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดนิทำงสูเ่มืองวู๊ดบูร่ี (Woodbury) เพ่ือใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้สินคำ้ท่ี Woodbury Common Premium Outlets ใหท้่ำนอิสระชอ้ป
ปิ้งตำมอัธยำศยัท่ี โดยมีรำ้นคำ้มำกกว่ำ 220 รำ้นคำ้ อำทิ เช่น 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 อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  
บ่าย ไดเ้วลำอนัสมควร ออกเดนิทำงตอ่สูน่  ำท่ำนเดนิทำงสูม่หานครนิวยอรก์ (New York) น ำท่ำนเท่ียวชมมหานครนิวยอรก์ (New 

York) น ำท่ำนผ่ำนชมสถำนท่ีส  ำคัญต่ำงๆ เช่น ตึกสหประชำชำติ หอสมุดประชำชน โบสถ์เซนตแ์พททริค ย่ำนไชน่ำทำวน ์

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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เซ็นทรัลปารค์ (Central Park) สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ ซึ่งเรียกไดว้ำ่เป็นปอดของชำวนิวยอรค์ 
ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน  
ทีพั่ก เดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั WYNDHAM GARDEN NEWARK AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

วันที ่8 นครนิวยอรก์ – สะพานบรูคลิน  – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น ำทกุท่ำนเดนิทำงสูส่ะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) แลนดม์ำรค์ นิวยอรก์  เป็นสะพำนลกูผสมระหว่ำงสะพำนแบบเคเบิลและ
สะพำนแขวน และยงัเป็นหนึ่งในสะพำนท่ีรถสำมำรถขำ้มไดท่ี้เก่ำแก่ท่ีสดุในเมืองนิวยอรก์ สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1869 สรำ้งเสร็จในอีก 
14 ปีใหห้ลงั ในปี ค.ศ. 1883 ผูอ้อกแบบมีช่ือว่ำ John Augustus Roebling จำกนัน้น ำท่ำนผ่ำนชม ตึกแฟลตไอออน (Flatiron 

Building) สรำ้งเสรจ็ในปี ค.ศ. 1902 เป็นตกึสงูตัง้อยู่บนเกำะสำมเหล่ียมท่ีลอ้มรอบดว้ยถนนสำยหลกัคือบรอดเวย ์เป็นสถำปัตยกรรม
เหล็กหล่อเสำอำคำรท ำดว้ยหินปูนและมีลวดลำยโคง้เป็นลอนท่ีหัวเสำเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงศิลปะอิตำลีกับศิลปะบำโรคของ
ฝรั่งเศส ตกึนีเ้ป็นตกึสงูระฟำ้แห่งแรกของโลกและเคยสงูท่ีสดุ ปัจจบุนัภำพของตกึมกัถกูใชใ้นกำรโฆษณำทำงโทรทัศนแ์ละสำรคดีของ
เมืองนิวยอรก์และยงัปรำกฏในภำพยนตรด์งัหลำยเร่ือง เช่น Godzilla, Spider-Man  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น 

น ำท่ำนขึน้ชมทิวทัศนข์องมหานครนิวยอรก์บนตึกระฟ้าเอ็มไพรส์เตท (Empire State Building) บริเวณจุดตดัของถนน Fifth 
Avenue และ West 34 Street และยังเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตรม์ำกมำย อำทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to 
Remember, King Kong  จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้ิสระอย่ำงเต็มท่ี ไม่ว่ำจะเดินเล่นย่ำนเดินเล่นย่านไทมส์แควร ์(Time Square) ย่ำน
กำรคำ้ในกลำงนคร ท่ีประชนัปำ้ยโฆษณำนบัรอ้ยปำ้ย หรือ ย่ำนโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ์(Broadway Avenues) ตน้ก ำเนิด
ของละครบรอดเวยศ์ิลปะกำรแสดงท่ีทั่วโลกยอมรบัหรือเลือกชอ้ปปิ้งบนถนนเลขท่ี 5  (Fifth Avenue) ท่ีไดช่ื้อว่ำเป็นถนนชอ้ปปิ้งท่ี
แพงท่ีสดุของโลก "The most expensive street in the world" 

ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั  
ทีพั่ก เดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั WYNDHAM GARDEN NEWARK AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

วันที ่9 นิวยอรก์ - กวางโจว ***เครื่องบินผ่านเวลาสากล*** 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

11.15 น. ออกเดนิทำงกลบัสูก่วำงโจว โดยเท่ียวบนิท่ี CZ300  

 ***เคร่ืองบนิผ่านเวลาสากล*** 

วันที1่0 กวางโจว - กรุงเทพฯ   
15.00 น. ถึงสนำมบนิกวำงโจว เพ่ือรอกำรเปล่ียนเครื่อง 

20.05 น. ออกเดนิทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่CZ361 

22.00 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร ดว้ยควำมสวสัดภิำพ   

ราคาเริ่มต้นเพยีง 
I AM IN NEW YORK CITY   อเมริกาตะวันออก นิวยอรก์ วอชิงตัน ดี.ซี. น า้ตกไนแองการ่า 

10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบิน ไชนาเซาเทริน์แอรไ์ลน ์(CZ) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที ่11 – 20 เม.ย. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 55,800.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เท่ำนัน้ 
2. สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดือน เพ่ือท ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจังหวดั) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ้่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

4. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชิก
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ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรมี์ควำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบนิ) 
2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโคช้ปรบัอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมท่ีระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ี) 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดนิทำง 
2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิเช่น   ค่ำเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้, ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรือของมีคำ่ท่ีสญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีท่ีสำยกำรบนิมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง 
5. คำ่วีซ่ำประเทศอเมรกิำ (ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. คำ่ทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (30 ดอลลำ่สหรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 



  9  I AM IN NEW YORK CITY  อเมริกาตะวันออก นิวยอรก์ วอชิงตัน ด.ีซ.ี น ้าตกไนแอการ่า   10 DAYS 7 NIGHTS BY CZ          [GQ3JFK-CZ001] 

 

 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทไดส้  ำรองท่ีนั่งพรอ้มช ำระเงินมดัจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตใุด 
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรียกเก็บคำ่มดัจ ำตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.  หำกตั๋วเคร่ืองบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตำมท่ีสำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ี เครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจำ้หนำ้ท่ีเช็คอินสำยกำรบนิ ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนท่ี บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ี
เดนิทำงในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสียหำยตำ่งๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่ำนจะตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืน ได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และคำ่ธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ี สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวีิซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไมผ่ำ่น) และท่ำนไดช้  ำระค่ำทัวรห์รือมดัจ ำมำแลว้ 
ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือ
คำ่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คำ่สว่นตำ่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมคื่นคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ท่ี ไม่ว่ำเหตผุลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมคื่นคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
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1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมมี่เครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่ำ 
3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งท่ีมีขนำดกะทัดรตัและไม่มีอ่ำง

อำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ

ไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา
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จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่อเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส าหรบัการยืน่วซีา่

อเมรกิา กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความ

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการ

สมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  
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ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสอืเดินทาง ________________________________ 

2. Given names / ช่ือตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ช่ือนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ช่ืออื่น ๆ ถา้ม ี(เช่น 

นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลีย่นช่ือ นามสกุล) 

ช่ือเก่ำ:_________________________________นำมสกุล

เก่ำ:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไมไ่ดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

7. Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตที่เกิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรือจงัหวดัที่เกิด _______________________________ 

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? สญัชาติอื่นที่ไดร้บั 

หรือเคยไดร้บั  
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ถา้มสีญัชาติอื่น คือประเทศ : ________________________ 

ไดถื้อหนงัสือเดนิทำงของประเทศท่ีไดร้ะบไุวห้รือไม ่         ใช่              ไม ่

ถำ้มี ระบหุมำยเลขของหนงัสือเดนิทำง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บตัรประชาชน __________________________ 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกนัสงัคม ( ในสหรฐัอมริกา) ถา้ม ี

______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ในสหรฐัอเมริกา) ถา้ม ี

                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ที่อยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยู่ที่สามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากที่อยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ี่ท  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ท  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ที่อยู่อีเมล ________________________________________________ 
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         9. Social media / สื่อสงัคม (ที่ท่านมหีรือใชอ้ยู่ ใหร้ะบุเป็นช่ือบญัชี และกรุณาอย่าเปลีย่นช่ือระหว่างการยื่นวซ่ีา) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 

             Instagram / อินสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวติเตอร ์ ________________________________________________  

             อ่ืนๆ โปรดระบ ุ______________________________________________________ 

  

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเล่มปจัจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโ์ค๊ดดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานที่ออกหนงัสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนงัสอืเดินทาง ____________________ 

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

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

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

หรือถูกขโมยหรือไม ่

        Yes / *เคย                                          No / ไมเ่คย 

* ถำ้เคยหำย โปรดระบเุลขหนงัสือเดนิทำง / Passport Number ______________________________ 

เหตผุลท่ีหนงัสือเดนิทำงหำย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงคข์องท่านในการเดนิทางไปยงัสหรฐัอเมริกา 
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_______________________________________________________________ 

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวนัเดนิทางถงึสหรฐัอเมริกา 

(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตอ้งการพ านกัในสหรฐัอมริกา 

__________________ Day(s)/วนั 

4. Address where you will stay in U.S./ ที่อยู่ในสหรฐัที่ท่านตัง้ใจจะไปพ านกั 

Street Address / ที่อยู_่______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหก้บัท่าน? 
_______________________________________________________________ 

*** ถำ้มีผูอ่ื้นออกคำ่ใชจ้่ำยให ้หรือบรษัิทออกคำ่ใชจ้่ำยให ้ใหก้รอกขอ้มลูดำ้นลำ่งตอ่ไปนี้ 

ช่ือบรษัิท หรือ ช่ือและนำมสกุลของผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำยให ้

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ท่ีอยู่ของผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำยให ้หรือบรษัิทท่ีออกคำ่ใชจ้่ำย

ให ้: 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือของผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำยให ้หรือ บรษัิท : 
________________________________________________ 

Relationship to you /ควำมสมัพนัธก์บัคณุ เช่น พอ่ แม ่นำยจำ้ง เป็นตน้  : 
____________________________________ 

 

Previous U.S.Travel Information 



  17  I AM IN NEW YORK CITY  อเมริกาตะวันออก นิวยอรก์ วอชิงตัน ด.ีซ.ี น ้าตกไนแอการ่า   10 DAYS 7 NIGHTS BY CZ          [GQ3JFK-CZ001] 

 

1. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรือไม ่?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียดตอ่ไปนี ้

Date arrived / วนัท่ีเดนิทำงถึงอเมรกิำ :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลำท่ีท่ำนอยู่ในประเทศสหรฐัฯ เป็นเวลำก่ีวนั___________________Day(s)/วนั 

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

                  มี                                ไมมี่ 

Driver’s license number/ใบขบัข่ีอนญุำตหิมำยเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนญุำตขิบัข่ีของรฐั 
:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 

Date last visa was issued/ วนัที่ออกวซ่ีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา______________________________________________ 

 - Have you been ten-printed ? /ท่ำนเคยพมิพล์ำยนิว้มือท่ีสถำนทตู U.S. แลว้หรือไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่ำนเคยท ำวีซ่ำ U.S. หำยหรือถกูขโมยหรือไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Enter year visa was lost or stolen/ถำ้เคย โปรดระบปีุท่ีหำย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธิบำยเหตผุลท่ีท ำหำย______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 
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Explain / ถำ้เคย โปรดอธิบำย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรือถูกเพกิถอนวซ่ีาหรือไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

Given Names / ช่ือบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของท่านพ านกัอยู่ในสหรฐัใช่หรือไม ่

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Father’s status/สถำนภำพของบดิำท่ีอยู่ท่ีประเทศสหรฐัฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 

know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ช่ือนามสกุลมารดาและวนัเดอืนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ช่ือมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยู่ในสหฐัใช่หรือไม่ 
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            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Mother’s status/สถำนภำพของมำรดำท่ีอยู่ท่ีประเทศสหรฐัฯ :         

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)? ท่านมญีาติล  าดบัตน้ที่

ไมใ่ช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ) พ านกัอยู่ในสหรฐัหรือไม่ 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ช่ือ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

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

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนัน้ ๆ ในสหรฐัอเมริกา ( เช่น  

               เป็นอเมริกาซติิเซ่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซ่ีาสหรฐัชัว่คราว หรืออื่นๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ช่ือคู่สมรส _________________________________ 
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3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดอืน ปี เกิด คู่สมรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สญัชาติ _____________________________________ 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานที่เกิด _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ที่อยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถา้หยา่ กรุณากรอกขอ้มูลต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล อดตีคู่สมรส ____________________________  

เกิดที่จงัหวดั__________________________________ 

วนั เดอืน ปี เกิด อดตีคู่สมรส _________________________________ 

วนัที่จดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หย่าวนัที่เท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ช่ือสถานศึกษาหรือที่ท  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ที่อยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรือจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท่ี์ท ำงำน _____________________________________________ 
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          Employment Date From/เริม่ท ำงำนตัง้แตเ่ม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________ 

          Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงนิเดอืน ___________________________ 

 

3. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป 
 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

Previous Work / Education / Training  Information 

Provide your employment information for the last five years, if applicable. 

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้น้ีเคยท างานหรือไม ่? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบรษัิทท่ีเคยท ำงำน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ท่ีอยู่ของบรษัิทท่ีเคยท ำงำน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท่ี์เคยท ำงำน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ต ำแหน่งงำน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริม่ท ำงำนตัง้แตเ่ม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) 

____________________________________ 

4. Employment Date To / วนัท่ีออกจำกงำน (วนั/เดือน/ปี)  ______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธิบำยลกัษณะงำนพอสงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

 

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including 

elementary schools/ถำ้ใช่ โปรดกรอกขอ้มลูตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัสถำบนักำรศกึษำท่ีท่ำนเคยเขำ้เรียน 

Name of Institution/ช่ือสถำนศกึษำ _____________________________________________________ 

Address/ท่ีอยู่ของสถำนศกึษำ _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรท่ีท่ำนศกึษำจบมำ 
__________________________________________________ 

Date of Attendance From/วนัท่ีเริม่กำรศกึษำ(ว/ด/ป) 

___________________________________________ 

Date of Attendance To/วนัท่ีจบกำรศกึษำ (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 ปีที่แลว้หรือไม ่

            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถำ้ใช่ โปรดระบปุระเทศท่ีเคยเดนิทำงภำยใน 5 ปีท่ีผำ่น

มำ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 
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          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยท าหนา้ที่ในทางทหารหรือไม่ 

            Yes / ใช่(โปรดระบ)ุ                   No / ไมใ่ช่ 

If yes please provide the following information / ถำ้ใช่ โปรดระบุรำยละเอียดต่อไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงำน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต ำแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงทหำร_______________________________________ 

 

 


