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Time Square and Premium Economy อเมริกา ตะวันออก 

นิวยอร์ก วอชิงตนั ดี.ซี.  ไนแอการ่า 9 DAYS 6 NIGHTS 

เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2562 

เร่ิมต้นเพยีง  95,888.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – สงิคโปร์   

วนัที่ 2. สงิคโปร์ – สนำมบินนวร์ก – ฟิลำเดลเฟีย – วอชิงตนั ดี.ซี.     
วนัที่ 3. วอชิงตนั ดี.ซี. – สถำบนัสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก 

วนัที่ 4. แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – บฟัฟำโร่    

วนัที่ 5. น ำ้ตกไนแอกำร่ำ – Old Fort of Niagara - Outlet – บิงแฮมตนั 

วนัที่ 6. บิงแฮมตนั – Woodbury OUTLET – สะพำนบรูคลนิ - นิวยอร์ก 

วนัที่ 7. ขึน้เกำะลเิบอร์ตี - อนสุำวรีย์เทพีเสรีภำพ – ขึน้ตกึเอ็มไพร์สเตท – ไทม์สแควร์ 
วนัที่ 8. นิวยอร์ก - สนำมบิน – สงิคโปร์  ***เคร่ืองบินผ่ำนเวลำสำกล*** 
วนัที่ 9. สงิคโปร์ – กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ 
15.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสวุรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำน์เตอร์สำยกำรบินสิงคโปร์  ประตู 5 แถว K พบเจ้ำหน้ำที่

คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำน 

18.30 น. ออกเดินทำงสูม่หำนครนิวยอร์ก โดยเที่ยวบินที่ SQ 979  

21.55 น. ถงึสนำมบินชำงฮี ประเทศสงิคโปร์ รอเปลีย่นเคร่ือง 

**กรุ๊ปเดินทางตัง้แต่วันที่ 18 พ.ย. 62 เดินทางถงึสิงคโปร์เวลา 22.00 น.** 

23.35 น. ออกเดินทำงต่อสูม่หำนครนิวยอร์ก โดยเที่ยวบินที่ SQ 022 

**กรุ๊ปเดินทางตัง้แต่วันที่ 18 พ.ย. 62 ออกเดินทางไปยังนิวยอร์กเวลา 00.40 น.** 

วันท่ี 2 สิงคโปร์ – สนามบินนวร์ก – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี.     
06.00 น. เดินทำงถงึสนำมบินนำนำชำติ นวร์ก(EWR)  ตัง้อยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกำ (เวลำท้องถ่ินช้ำกว่ำประเทศไทย 12 ชั่วโมง) หลงั

ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกร จำกนัน้เดินทำงสูเ่มืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia)  มลรัฐเพนซิลวำเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเร่ิม

กำรประกำศอิสรภำพในสมัยก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งได้ประกำศแยกเอกรำชในปี ค.ศ. 1776 ค ำประกำศเขียนโดยโธมัส เจฟ

เฟอร์สนั เร่ิมจำกจุดก ำเนิดเสรีภำพ อิสรภำพที่ อินดีเพน เด้นซ์  ฮอลล์  (Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty 

Bell) ที่ได้ลัน่เมื่อวนัประกำศ  

**กรุ๊ปเดินทางตัง้แต่วันที่ 18 พ.ย. 62 เดินทางถงึนิวยอร์กเวลา 05.30 น.** 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสูก่รุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกำ ตัง้อยู่ระหว่ำงมลรัฐเวอร์จิเนีย

กบัแมร่ีแลนด์ สร้ำงในสมยัประธำนำธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกำ ถูกสร้ำงขึน้เพื่อทดแทนฟิลำเดลเฟีย

ที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมยัเป็นดินแดนโพ้นทะเลขององักฤษ น ำท่ำนชมสถำนที่ส ำคัญต่ำงๆ ถ่ายรูปคู่กับท าเนียบขาว (White 

House) สถำนที่ท ำงำนประธำนำธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้ำงเพื่อเป็นเกียรติ

แก่   จอร์จ วอชิงตัน ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกำ ผู้น ำอิสรภำพมำสู่สหรัฐอเมริกำ  อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln 

Memorial) อำคำรหินอ่อนที่สร้ำงตำมศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อับรำฮัม ลินคอล์น ประธำนำธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกำ 

อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Jafferson Memorial) อำคำรศิลปะนีโอคลำสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สนั  ประธำนำธิบดีคนที่
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สำมของสหรัฐอเมริกำ เจ้ำของหลกักำรเร่ืองกำรประกำศอิสรภำพ  กำรออกแบบเป็นในลกัษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภำ 

ศนูย์กลำงทำงกฎหมำยและกำรเมืองของอเมริกำมำกว่ำ 200 ปี สถำนที่ท ำงำนของสมำชิกสภำ Congress ของสหรัฐอเมริกำ 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 

ที่พัก เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั SHERATON RESTON หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 3 วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมธิโซเนียน – แฮริสเบิร์ก 
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อำกำศยำนและยำนอวกำศ 

ที่มีผู้ เข้ำชมสงูที่สดุในโลก แสดงประวติัศำสตร์กำรบินมำตัง้แต่ต้นจนถงึปัจจุบัน ประกอบด้วย เคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน จรวด ยำนอวกำศ 

ซึง่เป็นของจริงตัง้แสดง มีโรงภำพยนตร์จอยกัษ์ (Imax) ที่ฉำยภำพยนตร์เก่ียวกบักำรบิน อวกำศ นอกจำกนีย้ังมีท้องฟ้ำจ ำลอง หินจำก

ดวงจนัทร์ และเคร่ืองบินล ำแรกของโลกจำกตระกูล Wright ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็น

สถำบนัวิจยั สถำบนักำรศกึษำ และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงำนส่วนใหญ่ของสถำบันตัง้อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่ำ 19 แห่ง 

สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุสิ่งของต่ำงๆ ในควำมดูแลของพิพิธภัณฑ์มำกกว่ำ 136 ล้ำนชิน้ ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบำล

ร่วมกบัเงินกองทนุจำกพินยักรรมของ James Smithson นกัวิทยำศำสตร์ชำวองักฤษ 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย 

บ่าย น าท่านเข้าชม National museum of Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่ำงของพันธ์ไม้ สตัว์ ฟอสซิล แร่ธำติ หิน อุกกำบำต 

และวตัถทุี่เก่ียวข้องกบัประวติักำรวิวฒันำกำรของมนษุย์ ยงัมีห้องแสดงกระดูกไดโนเสำร์ หุ่นช้ำงแอฟริกำโบรำณที่ตัวใหญ่ที่สดุในโลก 

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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และเพชรขนำด 45.5 กะรัต ที่ เคยเป็นสมบัติของพระเจ้ำหลุยส์ที่ 16 ของฝร่ังเศส จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก 

(Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิล- เวเนีย (Pennsylania) ริมฝ่ังแม่น ำ้ซวัควิฮำนน่ำ 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 

ที่พัก เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั CROWNE PLAZA  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 4 แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – บัฟฟาโร่    
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนเข้ำชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อำณำจักรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ 

(Entertainment Complex)  มีทัง้สว่นพิพิธภัณฑช๊อคโกแลต กระบวนกำรผลติ ภำพยนตร์ 3 มิติ มีเวลำให้ท่ำนได้เลือกซือ้ช็อคโกแลต

นำนำชนิดเพื่อเป็นของฝำกของที่ระลกึ   

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 

บ่าย 
 

น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองบัฟฟาโร่ (Buffalo) ซึ่งตัง้อยู่ทำงทิศตะวันตกของ มหำนครนิวยอร์ก มีประชำกรประมำณ 1.1 ล้ำนคน 

ได้รับกำรคัดเลือกจำกหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีควำมสะอำดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกำ และเป็นเมืองติดพรมแดน

ระหว่ำงอเมริกำและแคนำดำ โดยมีแม่น ำ้ไนแอกำร่ำขวำงกัน้ ซึง่เป็นจดุก ำเนิดของน า้ตกยักษ์ไนแอการ่า จนเข้ำเขตบริเวณน ำ้ตกไน

แอกำร่ำ(Niagara Falls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย 
ที่พัก เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั FOUR POINTS BY SHERATON หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 5 น า้ตกไนแอการ่า – Old Fort of Niagara - Outlet – บิงแฮมตัน 
เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนชมน า้ตกไนแอการ่า (Niagara Falls) ตัง้อยู่บนแม่น ำ้ไนแอกำร่ำทำงตะวันออกของทวีปอเมริกำเหนือ บนพรมแดนระหว่ำง

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
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ประเทศแคนำดำกบัสหรัฐอเมริกำ น ำ้ตกไนแอกำร่ำประกอบด้วยน ำ้ตกสำมแห่ง คือ น า้ตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สงู 158 ฟุต

, น ำ้ตกอเมริกำสงู 167 ฟตุ, และน ำ้ตกขนำดเลก็กว่ำที่อยู่ติดกนั คือน ำ้ตก Bridal Veil. มีจดุชมวิวที่สวยงำมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

ส ำคญัของทัง้ 2 ประเทศ และยงัเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกทำงธรรมชำติ (หมายเหตุ : การล่องเรือน า้ตกไนแอการ่า Maid 

of the Mist เปิดให้บริการ วันที่  23พฤษภาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสภาพอากาศ 

กรณีท่ีไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมไป Cave of the winds แทน หรือปรับเปลี่ยนตาม

ความเหมาะสม และขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่าย ในกรณีท่ีไม่สามารถล่องเรือได้ ) จำกนัน้น ำท่ำนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ Old 

Fort of Niagara เป็นป้อมปืนเก่ำแก่อำยุกว่ำ 300 ปี เมื่อครัง้สงครำมอำณำนิคมฯ  Fort of Niagara เป็นจุดยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ

เนื่องจำกตัง้อยู่บริเวณปลำยสดุของแม่น ำ้ไนแอกำรำก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario) 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย จำกนัน้พำท่ำนสู ่Fashion Outlet of Niagara Falls ให้ท่ำนได้อิสระเลือกซือ้สินค้ำแฟชั่นมำกมำย 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 จำกนัน้เดินทำงสู่เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton)  ตัง้อยู่ทำงใต้ของรัฐนิวยอร์ค โดยมี

อำณำเขตอยู่ใกล้กบัชำยแดนเพนซิลวำเนีย   

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ที่พัก เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั HOLIDAY INN BINGHAMTON  หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 6 บิงแฮมตัน – Woodbury Outlet – สะพานบรูคลิน - นิวยอร์ก 
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 เดินทำงสู่เมืองวู๊ดบูร่ี (Woodbury) เพื่อให้ท่ำนได้เลือกซือ้สินค้ำที่ Woodbury Common Premium Outlets ให้ท่ำนอิสระช้อปปิง้
ตำมอัธยำศัยที่ โดยมีร้ำนค้ำมำกกว่ำ 220 ร้ำนค้ำ 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 อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่มหานครนิวยอร์ก (New York) น ำท่ำนสู่สะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) สร้ำงเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1883 เคย

เป็นสะพำนแขวนที่ใหญ่ที่สดุในโลก และเป็นสะพำนแขวนที่เก่ำแก่ที่สดุในสหรัฐอเมริกำ มีควำมยำว 1 ,825 เมตร ทอดข้ำมแม่น า้
อีสต์ (East River) เชื่อมระหว่ำงแมนฮัตตัน และบรุกลิน สะพำนบรู๊คลินเป็นสะพำนผสมระหว่ำงสะพำนแบบเคเบิลและสะพำน
แขวน และยงัเป็นหนึง่ในสะพำนที่รถสำมำรถข้ำมได้ที่เก่ำแก่ที่สดุในเมืองนิวยอร์ก โดยมีช่องทำงเดินรถยนต์ 6 ช่องทำง ทำงยกระดับ
ส ำหรับคนเดินและจักรยำนอีก 2 ช่องทำง ที่สะพำนแห่งนีน้ัน้ เป็นฉำกส ำคัญที่ปรำกฏในหนังหลำยๆเร่ือง อย่ำงเร่ือง Step Up, 
Brooklyn, Coyote Ugly, และอื่นๆอีกมำก น ำท่ำนสูบ่ริเวณ Brooklyn Bridge Park ถือว่ำเป็นจุดถ่ำยรูปมหำนครนิวยอร์กเป็นรูปตึก
ระฟ้ำของเกำะแมนฮทัตนัและสะพำนบรูคินได้สวยงำมมำกที่สดุแห่งนึง  น ำท่ำนผ่ำนชมสถำนที่ส ำคัญ ต่ำงๆ เช่น ตึกสหประชำชำติ 
หอสมดุประชำชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่ำนไชน่ำทำวน์ เซ็นทรัลปาร์ค (Central Park) สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่ำเป็น
ปอดของชำวนิวยอร์ค 

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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ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย 
ที่พัก เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั THE WATSON หรือเทียบเท่า 

พักโรงแรมใกล้ย่าน TIME SQUARE จดุใจกลางมหานครนิวยอร์ก 
 

วันท่ี 7 
ขึน้เกาะลิเบอร์ตี - อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ขึน้ตึกเอ็มไพร์สเตท – ไทม์ส
แควร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนลงเรือเฟอร์ร่ีเพื่อขึน้เกาะลิเบอร์ตี (Liberty Island) เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมควำมสง่ำ

ของเทพีเสรีภำพสญัลกัษณ์แห่งควำมภำคภูมิใจของชำวอเมริกนัที่แสดงให้เห็นถงึว่ำเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ  และเสรีภำพเท่ำเทียม

กนัเทพีเสรีภำพนี ้ประเทศฝร่ังเศสได้มอบให้เป็นของขวญัเนื่องในโอกำสที่อเมริกำก่อตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7  Time Square and Premium Economy อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า  9 DAYS 6 NIGHTS BY SQ                       [GQ3EWR-SQ001] 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาร Japanese and seafood Buffet กับเมนูหลากหลาย

กว่าร้อยชนิด 

บ่าย จำกนัน้น าท่านขึน้ชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัดของ

ถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยงัเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์มำกมำย อำทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to 

Remember, King Kong  จำกนัน้ให้ท่ำนได้อิสระอย่ำงเต็มที่ ไม่ว่ำจะเดินเล่นย่ำนเดินเล่นย่ำนไทม์สแควร์ (Time Square) ย่ำน

กำรค้ำในกลำงนคร ที่ประชนัป้ำยโฆษณำนบัร้อยป้ำย หรือ ย่ำนโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นก ำเนิด

ของละครบรอดเวย์ศิลปะกำรแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกช้อปปิง้บนถนนเลขที่ 5  (Fifth Avenue) ที่ได้ชื่อว่ำเป็นถนนช้อปปิง้ที่

แพงที่สดุของโลก "The most expensive street in the world" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมือง 

ลิม้รส Burger & Lobster ร้านดังของนิวยอร์ก 

ที่พัก เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั THE WATSON หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 8 นิวยอร์ก - สนามบิน – สิงคโปร์  ***เคร่ืองบินผ่านเวลาสากล*** 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 

05.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสูส่นำมบินนำนำชำตินวร์ก (EWR) 

10.25 น. ออกเดินทำงกลบัสูส่งิคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 021  

**กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 21-29 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 10.45 น.** 

**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 18 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 09.45น.** 

 ******* เคร่ืองบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******* 
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วันท่ี 9 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ   
17.10 น. ถงึสนำมบินชำงฮี ประเทศสงิคโปร์ เพื่อรอกำรเปลี่ยนเคร่ือง 

**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 21 ต.ค. 62 เดินทางถงึสิงคโปร์เวลา 17.15น.** 

18.30 น. ออกเดินทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ SQ 978 

**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 21 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 18.45น.** 

20.00 น. ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร ด้วยควำมสวสัดิภำพ   

**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 21 ต.ค. 62 เดินทางถงึกรุงเทพเวลา 20.10น.** 

Time Square and Premium Economy อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี.  

ไนแอการ่า 9 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ (SQ) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 16-24 ก.ย. 62 99,888.- 99,888.- 99,888.- 60,000.- 19,900.- 

วันที่ 14-22 ต.ค. 62 99,888.- 99,888.- 99,888.- 60,000.- 19,900.- 

วันที่ 21-29 ต.ค. 62 99,888.- 99,888.- 99,888.- 60,000.- 19,900.- 

วันที่ 18-26 พ.ย. 62 99,888.- 99,888.- 99,888.- 60,000.- 19,900.- 

วันที่ 09-17 ธ.ค. 62 95,888.- 95,888.- 95,888.- 56,000.- 15,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ ำแล้วเท่ำนัน้ 
2. สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ที่เดินทำง ที่มีอำยกุำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3. หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้ 
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4. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ ต้องกำรดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอำย,ุ มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำ เป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบิน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. ค่ำห้องพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
7. ค่ำประกนัภัยกำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่) 
 ค่ำประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัที่มีอำยุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 
8. ค่ำมคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น   ค่ำเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 23 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น 

3. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
4. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ท่ำนจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สนิด้วยตวัท่ำนเอง 
5. ค่ำวีซ่ำประเทศอเมริกำ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. ค่ำทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (27 ดอลลำ่สหรัฐ) 
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เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทำงบริษัทได้ส ำรองที่นั่งพร้อมช ำระเงินมัดจ ำค่ำตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด 
ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แล้วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋วเคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจ้งยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนมุติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมัดจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่ำสว่นต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบริษัทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปลีย่นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทัดรัตและไม่มีอ่ำง

อำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าอเมรกิา  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

การยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- 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” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ 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  รบกวนลูกคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซี่า และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทกุเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนา

สมุดเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่ายให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าอเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มูลส าหรบัการยืน่วซีา่

อเมรกิา กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบ และตรงกบัความ

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มูลทีจ่ะใชป้ระกอบการ

สมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มูลไมค่รบถว้นทุกขอ้  

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

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 
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ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนงัสือเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกลุภาษาไทย __________________________ 

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

นามสกลุก่อนแต่งงาน นามแฝง หรอืเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) 

ชื่อเก่ำ:_________________________________นำมสกลุ

เก่ำ:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยูร่่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หยา่รา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตทีเ่กดิ ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรือจงัหวดัทีเ่กดิ _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่กดิ ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สญัชาตอิื่นทีไ่ดร้บั 

หรอืเคยไดร้บั  
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ถา้มสีญัชาตอิื่น คือประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนงัสอืเดินทำงของประเทศที่ได้ระบไุว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 

ถ้ำมี ระบหุมำยเลขของหนังสอืเดินทำง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บตัรประชาชน __________________________ 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกนัสงัคม ( ในสหรฐัอมรกิา) ถา้มี 

______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษ ี(ในสหรฐัอเมรกิา) ถา้มี 

                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู ่____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิต่อไดห้ากแตกต่างจากทีอ่ยูใ่นขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ีท่  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ท  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยูอ่เีมล ________________________________________________ 
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         9. Social media / สื่อสงัคม (ที่ทา่นมหีรอืใชอ้ยู ่ใหร้ะบุเป็นชื่อบญัชี และกรุณาอยา่เปลีย่นชื่อระหว่างการยืน่วซ่ีา) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 

             Instagram / อนิสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวติเตอร ์ ________________________________________________  

             อื่นๆ โปรดระบ ุ______________________________________________________ 

  

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโ์ค๊ดดา้นหลงัหนงัสือเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหน่วยงานที่ออกหนงัสือเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสือเดนิทาง ____________________ 

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

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

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

หรอืถูกขโมยหรอืไม่ 

        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถ้ำเคยหำย โปรดระบเุลขหนงัสอืเดินทำง / Passport Number ______________________________ 

เหตผุลที่หนังสอืเดินทำงหำย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

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

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

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

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

__________________ Day(s)/วนั 

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

Street Address / ทีอ่ยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถ้ำมีผู้อื่นออกค่ำใช้จ่ำยให้ หรือบริษัทออกค่ำใช้จ่ำยให้ ให้กรอกข้อมลูด้ำนล่ำงต่อไปนี  ้

ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนำมสกลุของผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้ 

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้ หรือบริษัทที่ออกค่ำใช้จ่ำย

ให้ : 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอร์โทรศพัท์มือถือของผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้ หรือ บริษัท : 
________________________________________________ 

Relationship to you /ควำมสมัพนัธ์กบัคุณ เช่น พ่อ แม่ นำยจ้ำง เป็นต้น  : 
____________________________________ 
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Previous U.S.Travel Information 

1. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรอืไม่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไม่เคย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียดต่อไปนี ้

Date arrived / วนัที่เดินทำงถึงอเมริกำ :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลำที่ท่ำนอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลำก่ีวนั___________________Day(s)/วนั 

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

                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขบัขี่อนญุำติหมำยเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนญุำติขบัขี่ของรัฐ 
:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวซ่ีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา______________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Enter year visa was lost or stolen/ถ้ำเคย โปรดระบปีุที่หำย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธิบำยเหตุผลที่ท ำหำย______________________________________ 

 - Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วซ่ีาอเมริกาของทา่นเคยถูกยกเลกิหรอืเพิกถอน
หรอืไม่ ? 
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            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถ้ำเคย โปรดอธิบำย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ทา่นเคยถูกปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรอืถูกเพกิถอนวซ่ีาหรอืไม่      
         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของทา่นพ านกัอยูใ่นสหรฐัใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Father’s status/สถำนภำพของบิดำที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 

know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกลุมารดาและวนัเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 
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Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยู่ในสหฐัใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถำนภำพของมำรดำที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :         

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)? ทา่นมญีาตลิ  าดบัตน้ที่

ไม่ใช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บตุร พี่นอ้ง ) พ านกัอยูใ่นสหรฐัหรอืไม่ 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอียด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัทา่น ____________________________ 

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

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

               เป็นอเมรกิาซติิเซ่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซ่ีาสหรฐัช ัว่คราว หรอือื่นๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอียด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 
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Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกลุคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดอืน ปี เกดิ คู่สมรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานทีเ่กดิ _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยูคู่่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถา้หย่า กรุณากรอกขอ้มูลต่อไปน้ี 

ชื่อ-นามสกลุ อดตีคู่สมรส ____________________________  

เกดิทีจ่งัหวดั__________________________________ 

วนั เดอืน ปี เกดิ อดตีคู่สมรส _________________________________ 

วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หยา่วนัทีเ่ทา่ไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตุผลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือทีท่  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู ่_____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรอืจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 
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       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เร่ิมท ำงำนตัง้แต่เมื่อไร (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? ก่อนหนา้นี้ เคยท างานหรอืไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ชื่อบริษัทที่เคยท ำงำน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยท ำงำน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศพัท์ที่เคยท ำงำน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ต ำแหน่งงำน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เร่ิมท ำงำนตัง้แต่เมื่อไร (วนั/เดือน/ปี) 

____________________________________ 

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

5. Briefly describe your duties / อธิบำยลกัษณะงำนพอสงัเขป___________________________________ 



  23  Time Square and Premium Economy อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า  9 DAYS 6 NIGHTS BY SQ                       [GQ3EWR-SQ001] 

 

_______________________________________________________________ 

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

 

ท่านเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

 

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

elementary schools/ถ้ำใช่ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนีเ้ก่ียวกับสถำบนักำรศึกษำที่ท่ำนเคยเข้ำเรียน 

Name of Institution/ชื่อสถำนศกึษำ _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถำนศึกษำ _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรที่ท่ำนศกึษำจบมำ 
__________________________________________________ 

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

___________________________________________ 

Date of Attendance To/วนัที่จบกำรศกึษำ (ว/ด/ป) 

______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเทีย่วในประเทศ 

      อื่น ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรือไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้ำใช่ โปรดระบปุระเทศที่เคยเดินทำงภำยใน 5 ปีที่ผ่ำน

มำ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยท าหนา้ทีใ่นทางทหารหรอืไม่ 

            Yes / ใช่(โปรดระบ)ุ                   No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถ้ำใช่ โปรดระบรุำยละเอียดต่อไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หนว่ยงำน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต ำแหนง่______________________________________________ 

Military Specialty/ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงทหำร_______________________________________ 

 

 

 


