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อเมรกิาตะวนัออก 

นวิยอรก์ ไนแอการ่า วอชงิตนั ด.ีซ.ี   

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์(BR) 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กรกฎาคม : 7-15  

สงิหาคม : 18-26  

กนัยายน : 22-30 

ตุลาคม : 13-21 

79,900.- 

 

***ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าทา่นละ 7,600 บาท*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า 
โรงแรมที่พกั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ – ไตห้วัน – นวิยอรก์ ✈ ✈ ✈ CROWNE PLAZA NEWARK 

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

3 วอชงิตัน ด.ีซ.ี – สถาบันสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ O O O RADISSON HARRISBURG 

4 แฮรสิเบริก์ – บัฟฟาโร่ O O O FOUR POINT SHERATON 

5 น ้าตกไนแอการ่า – OUTLET – บงิแฮมตัน O X O 
HOLIDAY INN 

BINGHAMTON 

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

7 
อนุสาวรยี์เทพีเสรภีาพ – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์ –                                          

สนามบนิ 
O O O  

8 สนามบนิ – ไตห้วัน  ✈ ✈  ✈   

9 ไตห้วัน – กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

วนัแรกของการเดนิทาง           กรุงเทพฯ – ไตห้วนั – นวิยอรก์ 

 
09.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิอี.ว.ีเอ.แอร ์ประตู 8 แถว Q พบเจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวก  

 

12.20 น. ออกจากประเทศไทย สู่ไตห้วัน โดยเทีย่วบนิที ่BR 212  
17.10 น. เดนิทางถงึไตห้วัน เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  
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19.10 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมหานครนวิยอรก์ เท ีย่วบนิที ่BR 32  
 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเส้นเวลาสากล***  
22.05 น. เดนิทางถึงสนามบินนานาชาตจิอห ์น เอฟ เคนเนดี ้(JFK) มหานครนิวยอร์ก 

(เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 11 ช ั่วโมง) หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร  น าท่านเดนิทางสู่มหานครนวิยอรก์ (New York) น าท่าน

ชมมหานครนวิยอรก์ (New York) ทีม่ชีือ่เล่นว่า Big Apple นครทีเ่ป็นเมอืง

ท่าศูนย์กลางทางธุรกจิ การเงนิ การศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรอืเทยีบเทา่  
วนัที่สองของการเดนิทาง      นวิยอรก์ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตนั ด.ีซ.ี    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรฐัเพนซิลวาเนยีซึง่

เป็นเมอืงทีร่เิริม่การประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได ้

ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขยีนโดยโธมัส เจฟเฟอรสั์น เริม่

จากจุดก าเนดิเสรภีาพ อสิรภาพที ่อินดเีพน เดน้ซ์  ฮอลล์  (Independence 

Hall) และระฆงัแหง่อิสรภาพ (Liberty Bell) ท ีไ่ดล่ั้นเมือ่วันประกาศ  

ระยะทาง 160 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.50 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงวอชงิตนั ด.ีซี. (Washington,D.C.) นครหลวง

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ตั ้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอรจ์เินยีกับแมรีแ่ลนด์ สรา้งใน

สมัยประธานาธิบดี จอรจ์ วอชิงตัน ประธานาธบิดีคนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถูก

สรา้งขึน้เพื่อทดแทนฟิลาเดลเฟียทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดนิแดน

โพน้ทะเลของอังกฤษ น าท่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ ถา่ยรูปคูก่บัท าเนยีบขาว 

(White House) สถานที่ท างานประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตนั 

(Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ท ี่ส รา้งเพื่ อเป็นเกียรติแก่   

จอรจ์ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูน้ าอ ิสรภาพมาสู่

สหรัฐอเมรกิา อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) อาคารหนิอ่อน

ทีส่รา้งตามศลิปะแบบกรกี เพื่อเป็นเกยีรตแิด่ อับราฮัม ลินคอลน์ ประธานาธบิดี

คนที่ 16 ของสห รัฐอ เมริกา อ นุสรณ์สถานเจฟเฟอร์ส ัน  (Jafferson 

Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุท ิศให ก้ับ โธมั ส เจฟเฟอร์สัน 

ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการเรื่องการประกาศ

อิสรภาพ  การออกแบบเป็นในลักษณะ Pantheon ในก รุงโรม ตึกรัฐสภา 

ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมรกิามากว่า 200 ปี สถานที่ท างาน

ระยะทาง 220 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.40 ชม. 
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ของสมาชกิสภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารเวยีดนาม  

 น าเขา้สู่ท ี่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CHANTILLY // SPRINGHILL 

CENTREVILLE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สามของการเดนิทาง     วอชิงตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่ านชมสถาบ ันสมิธโซ เนียน  (The Smithsonian Institute) เป็น

สถาบันวิจัย สถาบันการศกึษา และพิพิธภัณฑ ์หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบัน

ตัง้อยู่ท ีก่รุงวอชงิตัน ด.ีซ.ี มพีิพิธภัณฑอ์กีกว่า 19 แห่ง สวนสัตว ์ศูนย์วจัิย มวัีตถุ

สิง่ของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ลา้นชิน้ ก่อตัง้ในปี ค.ศ.

1846 โดยเงนิทุนรัฐบาลร่วมกับเงนิกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson 

นักวทิยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เข้าชมพพิิธภณัฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ 

(National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ 

ทีม่ผูีเ้ขา้ชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัตศิาสตร์การบินมาตั้งแต่ตน้จนถงึปัจจุบัน 

ประกอบดว้ย เครือ่งร่อน เครื่องบนิ จรวด ยานอวกาศ ซึง่เป็นของจรงิตัง้แสดง มี

โรงภาพยนตร์จอยั กษ์  (Imax) ท ี่ฉายภาพยนตรเ์ก ี่ย วกับการบิน  อวกาศ 

นอกจากนี้ยังมีทอ้งฟ้าจ าลอง หินจากดวงจันทร ์และเครื่องบนิล าแรกของโลก

จากตระกูล Wright  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 น าชมพิพิธภัณฑ์ท ี่น่าสนใจ เช่น เข้าชม National museum of Natural 

History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม ้สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน 

อุกกาบาต และวัตถุท ี่เก ีย่วขอ้งกับประวัติการวิวัฒนาการของมนุษย์ ยังมหีอ้ง

แสดงกระดูกไดโนเสาร ์ หุ่นชา้งแอฟรกิาโบราณทีตั่วใหญ่ทีสุ่ดในโลก และเพชร

ขนาด 45.5 กะรัต ท ี่เคยเป็นสมบัตขิองพระเจา้หลุยสท์ ี ่16 ของฝร่ังเศส จากนั้น

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแฮรสิเบริ ์ก (Harrisburg) เมอืงหลวงของรฐัเพนซิล- 

เวเนยี (Pennsylania) รมิฝ่ังแม่น ้าซัวควฮิานน่า  

 

 

 

 

ระยะทาง 190 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม RADISSON HARRISBURG // HOLIDAY INN 

HARRISBURG หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง    แฮรสิเบริก์ – บฟัฟาโร ่

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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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตที่

เป็น เหมือนกับ เอ็ นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพ ล็กซ์  (Entertainment 

Complex)  มทีัง้ส่วนพิพิธภัณฑ์   ช๊อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร ์3 

มติ ิมเีวลาใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโกแลตนานาชนดิเพื่อเป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบฟัฟาโร ่(Buffalo) ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของมหา

นครนวิยอรก์ มปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน  ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสือ 

Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมรกิา และเป็น

เมอืงตดิพรมแดนระหว่างอเมรกิาและแคนาดา โดยมแีม่น ้าไนแอการ่าขวางกัน้ ซึง่

เป็นจุดก าเนดิของน า้ตกยกัษ์ไนแอการา่  

ระยะทาง 460 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม SHERATON AT THE FALLS HOLIDAY INN // 

FOUR POINT SHERATON หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง       น า้ตกไนแอการา่ – OUTLET – บงิแฮมตนั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมน า้ตกไนแอการา่ (Niagara Falls) ตัง้อยู่บนแม่น ้าไนแอการ่าทาง

ตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับ

สหรัฐอเมรกิา น ้าตกไนแอการ่าประกอบดว้ยน ้าตกสามแห่ง คอื น ้าตกเกอืกมา้ 

(Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น ้าตกอเมรกิาสูง 167 ฟุต, และน ้าตกขนาดเล็ก

กว่าที่อ ยู่ติดกั น คือน ้าตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวท ี่สวยงามและเป็นแหล่ง

ท่องเท ี่ยวทีส่ าคัญของทัง้ 2 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลก

ทางธรรมชาต ิพบกับความยิ่งใหญ่ของน ้าตกที่ม ีปริมาณน ้ามากมายมหาศาล

ก่อใหเ้กดิเสยีงสน่ันหว่ันไหวและละอองไอน ้าท ี่ท าใหเ้กดิสายรุ่งเมือ่กระทบกับ

แสงแดดในวันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส (หมายเหตุ : การล่องเรอื Maid of The Mist 

และ Cave of The Wind เปิดบริการ 19 พฤษภาคม – 5 พฤศจิกายน 

2560 หรอือาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ทางบรษิ ัทไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้ในกรณีทีไ่มส่ามารถล่องเรอืได)้ จากนัน้พาท่านสู่ 

Fashion Outlet of Niagara Falls  

 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั  

บา่ย ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซื้อสนิคา้แฟช่ันมากมาย อาท ิเช่น American Eagle Out,  

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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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 จากนั้นเดินทางสู่

เมอืงบงิแฮมตนั (Binghamton)  ตัง้อยู่ทางใตข้องรัฐนวิยอรค์ โดยมอีาณา

เขตอยู่ใกลก้ับชายแดนเพนซลิวาเนยี   

 
 
 
 
 
ระยะทาง 340 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.45 ชม. 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN BINGHAMTON หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่หกของการเดนิทาง       บงิแฮมตนั – OUTLET – นวิยอรก์                                     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
เดินทางสู่ เมือ งวู๊ด บูร ี่  (Woodbury) เพื่ อ ใหท้่ านไดเ้ลือกซื้อสินค า้ท ี่

Woodbury Common Premium Outlets  

ระยะทาง 210 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั  

บา่ย ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที ่โดยมรีา้นคา้มากกว่า 220 รา้นคา้ อาท ิ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   

น าท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอรก์ (New York) น าท่านผ่านชมสถานที่

ส าคัญ ต่างๆ เช่น ตกึสหประชาชาต ิหอสมุดประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ ย่าน

ไชน่าทาวน ์เซ็นทรลัปารค์(Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่เรยีก

ไดว่้าเป็นปอดของชาวนวิยอรค์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรอืเทยีบเทา่  

บา่ย ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที ่โดยมรีา้นคา้มากกว่า 220 รา้นคา้ อาท ิ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 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 96 ก.ม. 
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Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent   

น าท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอรก์ (New York) น าท่านผ่านชมสถานที่

ส าคัญ ต่างๆ เช่น ตกึสหประชาชาต ิหอสมุดประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ ย่าน

ไชน่าทาวน ์เซ็นทรลัปารค์(Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่เรยีก

ไดว่้าเป็นปอดของชาวนวิยอรค์ 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง    อนุสาวรยี์เทพเีสรภีาพ – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์–   

                                        สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านลงเรอืเฟอร์ร ี ่เพื่อชมอนุสาวรียเ์ทพเีสรีภาพ (Statue of Liberty) 

ชมความสง่าของเทพีเสรภีาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมใิจของชาวอเมรกิันท ี่

แสดงใหเ้ห็นถ ึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสทิธิ และเสรีภาพเท่าเท ียมกันเทพี

เสรภีาพนี ้ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนือ่งในโอกาสทีอ่เมรกิาก่อตั้ง

ประเทศครบรอบ 100 ปี 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญีปุ่่น  

 จากนัน้น าท่านขึน้ชมทวิทศันข์องมหานครนิวยอรก์บนตกึระฟ้าเอ็มไพร์

สเตท (Empire State Building) บรเิวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ 

West 34 Street และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น 

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

อสิระอย่างเต็มที ่ไม่ว่าจะเดนิเล่นย่านเดนิเล่นย่านไทมส์แควร ์(Time Square) 

ย่านการคา้ในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย หรอื ย่านโรงละคร

เพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ตน้ก า เนิดของละคร

บรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรอืเลือกชอ้ปป้ิงบนถนนเลขที่ 5  

(Fifth Avenue) ท ีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นถนนชอ้ปป้ิงทีแ่พงทีสุ่ดของโลก "The most 

expensive street in the world" 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

22.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(JFK)   

วนัที่แปดของการเดนิทาง      สนามบนิ – ไตห้ว ั่น  

 

01.25 น. ออกเดนิทางสู่ไตห้วัน โดยเทีย่วบนิที ่BR31  

วนัที่เกา้ของการเดนิทาง           ไตห้ว ั่น – กรุงเทพฯ  
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 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเส้นเวลาสากล***  

04.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิไตห้วัน  

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่BR67 

คณะเดนิทางวนัที ่18-26 ส.ค. 60 ออกเดนิทางเทีย่วบนิที ่BR201 เวลา 

10.20 น. และถงึกรุงเทพฯเวลา 13.05 น. 

 

11.35 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

 

 

 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : อเมรกิา ตะวนัออก  

นวิยอรก์ - ไนแอการา่ - วอชงิตนั ด ีซ ี  

 9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์

 
ก าหนดการเดนิทาง    

กรกฎาคม : 7-15  

สงิหาคม : 18-26  

กนัยายน : 22-30 

ตุลาคม : 13-21 

อตัราคา่บรกิาร  

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 79,900.- 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 3 ท่าน : เตยีงใหญ่ 2 เตยีงเท่านัน้) ราคาท่านละ 79,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 79,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีสรมิเตยีง) 79,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ         11,900.- 

***   ราคาไมร่วมวซี่า คา่ธรรมเนยีมวซี่าทา่นละ 7,600 บาท   *** 

กรณี ไม่ใช่ต ัว๋เคร ือ่งบนิ               23,000.- 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)   

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ  

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ และ ค่าทปิคนขับรถ น าเท ีย่วตามรายการ   

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ  

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 410 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 505 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. มัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง   

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลล่าห ์ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ดอลล่าห)์ 
5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

6. ราคาไมร่วมวซี่า คา่ธรรมเนยีมวซี่าทา่นละ 7,600 บาท    

7. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ ในกรณีทีใ่หท้างบรษิทัท าการยืน่วซี่าให ้รบกวนเก็บเงนิคา่วซี่าเพิม่อกี 7,600 บาท 

2. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

3. ในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกใน   

การเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,   

หอ้งคู่ (Twin/Double) แต่ละโรงแรมไม่เหมอืนกัน ส่วนห้องพกัแบบ 3 ท่าน จะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียง

เทา่น ัน้ 

2. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด

ประโยชน์สงูสดุในการเดินทาง ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัต ิเหตหุรือความเสยีหายที่

เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัต ิเหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วินาศกรรม, 

อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราระหว่าง

ประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจน

การถูกปฏเิสธออกวีซา่จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ี

อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพิเศษทางการ

ทตู) ซึ่งอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ 

ตา่งประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหต ุตามเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ ทีรั่บประกันใน

กรณีทีผ่ ูร้่วมเดินทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ 

มิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏิบัตติาม

กฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ีการปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมีส ิ่ง

ผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธิ

ดงักลา่ว บรษิทั จะยึดถือและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผู้มเีกยีรต ิ

ซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
****************************** 
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ข้อมูลเบือ้งต้นและหลักฐานการท าวีซ่าสหรัฐอเมริกา 
** ผูย้ื่นค  ำร้องที่มีอำยุมำกกวำ่ 18 ปี ขึ้นไป จะตอ้งมีคณุสมบติัของตวัเองในกำรท่ีจะไดร้ับวีซำ่ชัว่ครำวประเภทธุรกจิหรือ 
ทอ่งเที่ยว ** 
 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบค าร้องขอวซ่ีาดังต่อไปนี ้หากยื่นค าร้องไม่
ครบถ้วน ทางสถานทูตจะไม่พจิารณาเอกสารของท่าน.. 
 

1. หนังสือเดินทาง ตอ้งมอีำยุใชง้ำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำง (กรุณำน ำหนังสือเดินทำงฉบบัเกำ่ท่ีมวีีซำ่เขำ้ 
   ประเทศสหรัฐฯมำแสดงดว้ย ถำ้ม)ี 
 
2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ 
   ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดือน รูปถำ่ยจะตอ้งเป็นพื้นหลงัสีขำวเทำ่นั้น เปิดหู,  
   ห้ำมสวมแวน่ตำด ำหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนทีรู่ปถ่าย 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน – ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เด็กใช้ส าเนาสูติบัตร) – 

   ส าเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  
4. หลักฐานการท างาน 
4.1 กรณีเป็นลูกจำ้ง จะตอ้งย่ืนจดหมำยจำกท่ีท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ 1 ชดุ โดยระบุวนัท่ีเร่ิมท ำงำนเมือ่ใด ต ำแหนง่อะไร  
     เงินเดือนเทำ่ไร ไดล้ำหยุดพกัจำกวนัท่ีเทำ่ไรถึงวนัท่ีเทำ่ไร และจะกลบัมำปฏิบติังำนวนัท่ีเทำ่ไร 
4.2 กรณีประกอบธุรกจิของตนเอง ให้ย่ืนหลกัฐำนประกอบธุรกจิกำรคำ้ เชน่ ใบทะเบียนกำรคำ้ ใบทะเบียนพำณิชย์ (ถำ่ย 
     ส ำเนำ 1 ชดุ) ท่ีมชีื่อผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรอยู ่
4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษำ ใชใ้บรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ 1 ชดุ 
4.4 กรณีอำยุไมถึ่ง 19 ปี ถำ้ผูป้กครองทำ่นใดทำ่นหน่ึงไมไ่ดเ้ ดินทำงด้วย ให้ทำ่นผูป้กครองท่ีไมไ่ดเ้ดินทำงท ำหนังสือยินยอม 
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     จำกอ ำเภอหรือเขตทอ้งท่ีอำศยั 
4.5 กรณีอำยุไมถึ่ง 19 ปี และถำ้บิดำมำรดำไมไ่ดเ้ดินทำงดว้ย ให้บิดำและมำรดำท ำหนังสือยินยอมจำกอ ำเภอหรือเขต 
    ทอ้งท่ีอำศยั และระบุให้เด็กเดินทำงไปกบับุคคลใด 
 

5.  หลักฐานการเงิน ถำ่ยส ำเนำสมดุเงินฝำกยอ้นหลงั 6 เดือน ชื่อเจำ้ของบญัชีตอ้งเป็นชื่อของผูเ้ดินทำงเทำ่นั้น หรือ 
     จดหมำยรับรองจำกธนำคำร 1 ชดุ  
 
6.  หลักฐานการจองตั๋วเคร่ืองบิน และรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง  หรือ หนังสือเชิญจากญาติ 
 

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

 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาอเมรกิา 
 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มูลส าหรบัการยืน่วซี่าอเมรกิา 
กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบ และตรงกบัความเป็นจรงิ         
เป็นขอ้มูลทีจ่ะใชป้ระกอบการสมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้กรอกขอ้มูลไมค่รบถว้น จะไมส่ามารถยืน่เอกสารได*้* 

(โปรดกรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 
Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

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

นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) 

ชื่อเก่า:_________________________________นามสกุลเก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 
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       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไมไ่ดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

        *** ถา้หย่า หย่าวนัท่ีเท่าไร (ว/ด/ป)_____________เพราะเหตุผลอะไร 

____________________ 

                       Separated / แยกกนัอยู่   

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตท่ีเกิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรือจงัหวดัท่ีเกิด _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศท่ีเกิด ________________________________________ 

 
Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาติ _______________________________________________ 

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

ถา้มสีญัชาติอืน่ คือประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 

ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขท่ีบตัรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

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

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ท่ีอยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์ :______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากท่ีอยู่ในขอ้ 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JFK-BR005 EAST U.S.A. 9D 6N (BR)      หนา้ 16 จาก 21
               

รหัสโปรแกรมทัวร ์  JFK-BR005 NEW NIA 9D6N OCT17-BR-W07 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท่ี์ท างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารท่ีท างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถือ __________________________________ 

         8. Email Address / ท่ีอยู่อเีมล ________________________________________________ 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มปจัจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขท่ีปรากฏบนแถบบารโ์ค๊ดดา้นหลงัหนงัสือเดินทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือเดินทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานท่ีออกหนงัสือเดินทาง ____________________ 

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

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

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

หรือถูกขโมยหรือไม ่

        Yes / *เคย                                          No / ไมเ่คย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

Travel Information 

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

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

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

 

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

__________________ Day(s)/วัน 

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

Street Address / ท่ีอยู่_______________________________________________ 
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City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถ้ามีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปน้ี // ถ้าไม่มีข้ามไปที่ข้อ 6  

ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายให้ : 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Telephone number /เบอร์โทรศัพทมื์อถือ หรือ บริษัท : ________________________________________________ 

Relationship to you /ความสัมพันธ์กับคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็นต้น  : 

____________________________________ 

 
Previous U.S.Travel Information 

1. ภายใน 10 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรือไม ่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอยีดต่อไปน้ี 

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทา่นอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่ วัน___________________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 ? /ท่านเคยไดร้บัวีซา่สหรฐัหรือไม ่

         * Yes/เคย                         No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัท่ีออกวีซา่:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวีซา่______________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 
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       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทา่นเคยท  าวีซ่า U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ท  าหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎเิสธวีซา่สหรฐั ถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ดินทางเขา้สหรฐั หรือถูกเพิกถอนวีซา่หรือไม ่      

         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกุลบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช่ 

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 / ชื่อนามสกุลมารดาและวนัเดือนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยู่ในสหฐัใช่หรือไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :      U.S.Citizen        U.S.Legal permanent resident   

                                                                                 Nonimmigrant          Other/ I don’t know 
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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)? ท่านมญีาติล  าดบัตน้ท่ีไมใ่ช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ) 

พ านกัอยู่ในสหรฐัหรือไม ่

            Yes / ใช ่                       No / ไมใ่ช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       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  

               เป็นอเมริกาซติิ เช่น ไดร้บัใบเขียว ไดร้บัวีซา่สหรฐัช ัว่คราว หรืออืน่ๆ ) 
                        ___________________________________________________________ 

 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

                ____________________________________________________________ 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดือน ปี เกิด คู่สมรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สญัชาติ _____________________________________ 

5. Spouse’f Plade of Birth / สถานท่ีเกิด _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ท่ีอยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Present Work/ Education/ Training / Information 
1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือท่ีท างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ท่ีอยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 
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       State / รฐัหรือจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

       Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน _____________________ 

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 / ไมใ่ช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ชื่อบริษัทที่เคยท  างาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยท  างาน 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศัพทท์ี่เคยท  างาน ______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริ่มท  างานตั้งแต่เม่ือไร (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 ?  

ท่านเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกว่าหรือไม ่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

โปรดกรอกข้อมูลต่อไปน้ีเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ทา่นเคยเข้าเรียน 

Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Date of Attendance From/วันที่เริ่มการศึกษา(ว/ด/ป) ________________________________________________ 

Date of Attendance To/วันที่จบการศึกษา (ว/ด/ป) __________________________________________________ 
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Additional Work / Education / Training Information 
  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเท่ียวในประเทศ 

      อืน่ ๆ ใน 5 ปีท่ีแลว้หรือไม ่

            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช(่โปรดระบุ)                   No / ไมใ่ช่ 
If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอยีดต่อไปน้ี 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 

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 วณัโรค) 

ท่ีเป็นภยัต่อสาธารณชนหรือไม ่

            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

* Explain / *ถ้าใช่ โปรดระบุโรคที่ทา่นเป็น 

   ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

2. Are you or have you ever been a drug abuser or addict ? ท่านเคยใชห้รือเป็นผูติ้ดยาเสพติดหรือไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด 

     ___________________________________________________________ 


