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อเมริกาตะวันออก 
นิวยอร์ก ไนแอการ่า วอชิงตัน ดี.ซี.   

9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)  
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ก าหนดการเดินทาง         8 – 16 เม.ย., 28 เม.ย. – 6 พ.ค., 2 – 10 พ.ค., 17 – 25 มิ.ย. 2559 

                                                       

 

 

 

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก  
 
09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบินอี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่  คอยอ านวยความสะดวก  

 

12.20 น. ออกจากประเทศไทย สู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR212  

17.10 น. เดินทางถึงไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง  

19.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองมหานครนิวยอร์ก เที่ยวบินที่ BR32  

 ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***  

22.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนด้ี (JFK) มหานครนิวยอร์ก 

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากร   

 

 น าเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EMPIRE MEADOWLAND หรือเทียบเท่า  

วันที่สองของการเดินทาง         นิวยอร์ก – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี. 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันเดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซ่ึง

เป็นเมืองที่ริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงได้

ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน 

เ ร่ิมจากจุดก า เ นิดเสรีภาพ อิสรภาพที่  อินดีเพน  เ ด้นซ์   ฮอลล์  

(Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ได้ลั่น

เมื่อวันประกาศ 

ระยะทาง 150 ก.ม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington,D.C.) นครหลวง

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมร่ีแลนด์ สร้างใน

สมัยประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูก

สร้างข้ึนเพื่อทดแทนฟิลาเดลเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดน

ระยะทาง 222 ก.ม. 
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โพ้นทะเลของอังกฤษ น าท่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับท าเนียบขาว 

(White House) สถานที่ท างานประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน 

(Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่   

จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้น าอิสรภาพมาสู่

สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อน

ที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดี

คนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Jafferson 

Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน 

ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเร่ืองการประกาศ

อิสรภาพ การออกแบบเป็นในลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา 

ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ท างาน

ของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารเวียดนาม  

 น าเข้าสู่ที่พัก โรงแรม COURTYARD DULLES AIRPORT  // 

SPRINGHILL CENTREVILLE หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง     วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็น

สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบัน

ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุ

สิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น ก่อตั้งในปี ค.ศ.

1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson 

นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยานอวกาศ 

(National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยาน

อวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึง

ปัจจุบัน ประกอบด้วย เคร่ืองร่อน เคร่ืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้ง

แสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ 

นอกจากน้ียังมีท้องฟ้าจ าลอง หินจากดวงจันทร์ และเคร่ืองบินล าแรกของโลก

จากตระกูล Wright 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

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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บ่าย น าชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เข้าชม National museum of Natural 

History ซ่ึงสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน 

อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติการวิวัฒนาการของมนุษย์ ยังมีห้อง

แสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชร

ขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝร่ังเศส จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิล 

เวเนีย (Pennsylania) ริมฝั่งแม่น้ าซัวควิฮานน่า 

ระยะทาง 210 ก.ม. 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON HARRISBURG หรือเทียบเท่า  

วันที่สี่ของการเดินทาง    แฮริสเบิร์ก – บัฟฟาโร่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเข้าชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลต

ที่ เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  คอมเพล็กซ์  (Entertainment 

Complex)  มีทั้งส่วนพิพิธภัณฑ์   ช๊อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 

มิติ มีเวลาให้ท่านได้เลือกซ้ือช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่ (Buffalo) ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหา

นครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน  ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ 

Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็น

เมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ าไนแอการ่าขวางกั้น ซึ่ง

เป็นจุดก าเนิดของน้ าตกยักษ์ไนแอการ่า 

ระยะทาง 512 ก.ม. 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 น าเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHERATON AT THE FALLS HOLIDAY INN // 

NIAGARA FALLS หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง       น้ าตกไนแอการ่า – OUTLET – บิงแฮมตัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมน้ าตกไนแอการ่า (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น้ าไนแอการ่าทาง

ตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับ

สหรัฐอเมริกา น้ าตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ าตกสามแห่ง คือ น้ าตกเกือกม้า 

 

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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(Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ าตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ าตกขนาดเล็ก

กว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ าตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญของทั้ง 2 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ทางธรรมชาติ พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ าตกที่มีปริมาณน้ ามากมายมหาศาล

ก่อให้เกิดเสียงสน่ันหวั่นไหวและละอองไอน้ าที่ท าให้เกิดสายรุ่งเมื่อกระทบกับ

แสงแดดในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส (หมายเหตุ : การล่องเรือ Maid of The Mist 

และ Cave of The Wind เปิดบริการ 20 พฤษภาคม – 6 พฤศจิกายน 

2559 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทไม่

สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้) จากน้ันพาท่านสู่ 

Fashion Outlet of Niagara Falls  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน  

บ่าย ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ 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 จากน้ันเดินทางสู่เมือง

บิงแฮมตัน (Binghamton)  ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐนิวยอร์ค โดยมีอาณาเขตอยู่

ใกล้กับชายแดนเพนซิลวาเนีย  

ระยะทาง 342 ก.ม. 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 น าเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN BINGHAMTON หรือเทียบเท่า  

วันที่หกของการเดินทาง       บิงแฮมตัน – OUTLET – นิวยอร์ก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองวู๊ดบู ร่ี (Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าที่

Woodbury Common Premium Outlets 

ระยะทาง 211 ก.ม. 
 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน  

บ่าย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ 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 
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Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint 

Laurent  น าท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (New York) น าท่านชมมหา

นครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple นครที่เป็นเมืองท่า

ศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านชมตึกระฟ้าที่มี

อยู่ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน   

 
ระยะทาง 82 ก.ม. 
 
 
 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 น าเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EMPIRE MEADOWLAND หรือเทียบเท่า  

วันที่เจ็ดของการเดินทาง      อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท - ไทม์สแควร์    

                                          สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านผ่านชมสถานที่ส าคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน      

โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปาร์ค (Central Park) 

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก จากน้ันพาท่าน

ลงเรือเฟอร์ร่ี เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความ

สง่าของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้

เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกันเทพีเสรีภาพน้ี 

ประเทศฝร่ังเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเน่ืองในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศ

ครบรอบ 100 ป ี

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น  

บ่าย จากน้ันน าท่านข้ึนชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าเอ็มไพร์

สเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ 

West 34 Street และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น 

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

อิสระอย่างเต็มที่  ไม่ว่าจะเดินเล่นย่านเดินเล่นย่านไทม์สแควร์ (Time 

Square) ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย หรือ ย่าน

โรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นก าเนิดของ

ละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกช้อปปิ้งบนถนนเลขที่ 5  

(Fifth Avenue) ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดของโลก "The most 

expensive street in the world" 
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนด้ี (JFK)  

วันที่แปดของการเดินทาง        สนามบิน 

01.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BR31  

วันที่เก้าของการเดินทาง           ไต้หวัน - กรุงเทพฯ 

 ***เคร่ืองบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***  

05.15 น. เดินทางถึงสนามบินไต้หวัน  

08.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BR211 *** คณะเดินทาง

วันที่ 8 -16 เม.ย. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน BR 67 เวลา 09.00 น. และ

จะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.35 น.*** 

*** คณะเดินทางวันที่ 17 -25 มิ.ย. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน BR 75 

เวลา 08.40 น. และจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.15 น.*** 

 

11.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ    

 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

โปรแกรม : อเมริกา ตะวันออก  

นิวยอร์ก - ไนแอการ่า - วอชิงตัน ดี ซี   

 9 วัน 6 คืน  

โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ 
 

ก าหนดการเดินทาง            8 – 16 เม.ย. 2559  

 

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 79,900.- 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่าน้ัน) ราคาท่านละ 79,900.- 

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

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริมเตียง) 79,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มท่านละ          11,900.- 

***   ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,500 บาท   *** 

กรณี ไม่ใช่ต๋ัวเคร่ืองบิน               32,000.- 

 

ก าหนดการเดินทาง            28 เม.ย. – 6 พ.ค., 2 – 10 พ.ค., 17 – 25 มิ.ย. 2559  

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 79,900.- 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่าน้ัน) ราคาท่านละ 79,900.- 

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

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริมเตียง) 79,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มท่านละ          11,900.- 
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***   ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,500 บาท   *** 

กรณี ไม่ใช่ต๋ัวเคร่ืองบิน               30,000.- 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ และ ค่าทิปคนขับรถ น าเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล(หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ

ทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง  

    

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
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5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลล่าห์ ต่อคน ต่อวัน : 9 x 3 = 27 ดอลล่าห์) 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

เงื่อนไขการจอง 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน  

ในกรณีที่ให้ทางบริษัทท าการย่ืนวีซ่าให้ รบกวนเก็บเงินค่าวีซ่าเพิ่มอีก 7,500 บาท 

2. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่  

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 

    ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

3. ในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน   

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
 

1.   ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

      ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน 

      ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์ 
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4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

จ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด    

9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้อง

คู่ (Twin/Double) แต่ละโรงแรมไม่เหมือนกัน ส่วนห้องพักแบบ 3 ท่าน จะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียงเท่าน้ัน 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด

ประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่

เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, 

อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
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ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจน

การถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มี

อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการ

ทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ 

ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันใน

กรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ 

มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ

ดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ 

ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

ข้อมูลเบื้องต้นและหลักฐานการท าวีซ่าสหรัฐอเมริกา 
** ผู้ยื่นค ำร้องที่มีอำยุมำกกว่ำ 18 ปี ขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติของตัวเองในกำรที่จะได้รับวีซ่ำชั่วครำวประเภทธุรกิจหรือ 
ท่องเที่ยว ** 
 

ผูย้ื่นค าร้องขอวีซ่าทกุท่านต้องยื่นเอกสารประกอบค าร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นค าร้องไม่
ครบถ้วน ค าร้องของท่านจะไม่ถกูพิจารณา.. 
 

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง (กรุณำน ำหนังสือเดินทำงฉบับเก่ำที่มีวีซ่ำเข้ำ 
   ประเทศสหรัฐฯมำแสดงด้วย ถ้ำมี) 
 

2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ 
   ถ่ำยไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ำยจะต้องเป็นพื้นหลังสีขำวเท่ำนั้น เปิดหู,  
   ห้ำมสวมแว่นตำด ำหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน – ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เด็กใช้ส าเนาสูติบัตร) – 
   ส าเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  
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4. หลักฐานการท างาน 
4.1 กรณีเป็นลูกจ้ำง จะต้องยื่นจดหมำยจำกที่ท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เร่ิมท ำงำนเมื่อใด ต ำแหน่งอะไร  
     เงินเดือนเท่ำไร ได้ลำหยุดพักจำกวันที่เท่ำไรถึงวันที่เท่ำไร และจะกลับมำปฏิบัติงำนวันที่เท่ำไร 
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐำนประกอบธุรกิจกำรค้ำ เช่น ใบทะเบียนกำรค้ำ ใบทะเบียนพำณิชย์ (ถ่ำย 
     ส ำเนำ 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทำงเป็นกรรมกำรอยู่ 
4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษำ ใช้ใบรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ 1 ชุด 
4.4 กรณีอำยุไม่ถึง 19 ปี ถ้ำผู้ปกครองท่ำนใดท่ำนหน่ึงไม่ได้เดินทำงด้วย ให้ท่ำนผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทำงท ำหนังสือยินยอม 
     จำกอ ำเภอหรือเขตท้องที่อำศัย 
4.5 กรณีอำยุไม่ถึง 19 ปี และถ้ำบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงด้วย ให้บิดำและมำรดำท ำหนังสือยินยอมจำกอ ำเภอหรือเขต 
    ท้องที่อำศัย และระบุให้เด็กเดินทำงไปกับบุคคลใด 
 

5.  หลักฐานการเงิน ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกย้อนหลัง 6 เดือน ชื่อเจ้ำของบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทำงเท่ำนั้น หรือ 
     จดหมำยรับรองจำกธนำคำร 1 ชุด  
6.  หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง หรือ หนังสือเชิญจากญาติ 
 

กรอกข้อมูลตามความจริงเบื้องต้น ส าหรับการยื่นขอวีซ่าอเมริกา  
และกรณุากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านั้น 
1. ชื่อ-สกุล ……….………………………………….………….………………………………….………………… 
ชื่อ-สกุลเดิมหรืออื่นๆที่เคยใช้หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ ……….………………………………….………………… 
2. สถำนภำพ             โสด           แต่งงำนจดทะเบียน           แต่งงำนไม่จดทะเบียน 
                           หย่ำ         หม้ำย             แยกทำงกัน 
3. ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย ……………………….………….………………………………….………………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
รหัสไปรษณีย์ ………….………….………………………………….………….………………………………….… 
โทรศัพท์บ้ำน ………….………….………………………………….………….………………………………….… 
โทรศัพท์มือถือ ………………….………….………………E-Mail: ………………….………….………………… 
4. ชื่อ-นำมสกุล คู่สมรส (แม้ว่ำหย่ำหรือแยกทำงกัน) ……………….…………………………….………………… 
วันเดือนปี เกิดของคู่สมรส (แม้ว่ำหย่ำหรือแยกทำงกัน) ……………….……………………………………………. 
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สถำนทีเกิด................................................................................................................................................................... 
5. ชื่อสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ  
(ของผู้เดินทำง)…………………………………………………………..……….…………………………………… 
ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำบันศึกษำ ……………….…………………………….…………………………………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
ต ำแหน่งหน้ำที่ …….………………………………….………….………………………………….………………… 
โทรศัพท์ …….……………….……………………หมำยเลขต่อภำยใน (ถ้ำมี) ……………………………………… 
6. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทำงไปด้วย…………………….………….…………………………………………………… 
ควำมสัมพันธ์กับผู้เดินทำงร่วมครั้งนี้ (ระบุ) ………….………….…………………………………………………… 
 
7. ท่ำนคำดว่ำจะเดินทำงวันที่ ………….………………… เดินทำงกี่วัน ………………………………………… 
สถำนที่ที่จะพ ำนัก / โรงแรม (ถ้ำไม่มีให้ใส่ชื่อเมือง, รัฐ) …………………………………………………………… 
8. ท่ำนเคยได้รับวีซ่ำเข้ำสหรัฐอเมริกำหรือไม่ :        ไม่เคย         เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) 
ตั้งแต่วันที่ ………………… ถึงวันที ่………………………      รวม …………วัน …………เดือน  …………ปี 
ที่ไหน (จังหวัด) ……………………………………… วีซ่ำประเภทใด …………………………………………… 
 
9. ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือไม่ :      ไม่เคย       เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่และอยู่กี่วัน) 
ตั้งแต่วันที่ ………………… ถึงวันที ่………………………      รวม …………วัน …………เดือน  …………ปี 
 
10. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำเข้ำประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือไม่:    ไม่เคย     เคย (กรณีที่เคยให้ระบุเหตุผลที่ปฏิเสธ) 
………….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
 
11. ที่ท ำงำนเก่ำครั้งสุดท้ำยไม่รวมปัจจุบัน, ชื่อบริษัท…….………….……………………………………………… 
ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน .………………………………….………….………………………………..................................
รหัสไปรษณีย์……………… เบอร์ติดต่อ.........................................ต ำแหน่งสุดท้ำยที่ท่ำนท ำ...................................... 
ตัง้แต่วันที่ ………………… ถึงวันที ่………………………      รวม …………วัน …………เดือน  …………ปี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ PKO-5867_9D-BR-W07 

 

 
12. ประวัติกำรศึกษำ, ชื่อสถำนศึกษำ ……………….………….…………………………………………………… 
ที่อยู่สถำนศึกษำ ….………………………………….………….………………………………….…………………
รหัสไปรษณีย์…………………… เบอร์ติดต่อ................................................................. 
 หลักสูตรกำรศึกษำ/คณะ ………………………………… 
เข้ำเรียนวัน/เดือน/ปี...............................................................จบกำรศึกษำเมื่อ…….…………………………………. 
13. ใน 10 ปี ที่ผ่ำนมำ ท่ำนเดินทำงไปประเทศใดบ้ำง กรุณำระบุประเทศ และปี ที่เข้ำประเทศนั้น ๆ 
………….………….………………………………….………….………………………………….…………………
……….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….…………………
……….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
 
14. ชื่อ-นำมสกุล บิดำ ……………………………………… วันเดือนปี เกิด …..…………………………………… 
สถำนที่เกิด ………….………….………………………………….………….……………………………………… 
 
15. ชื่อ-นำมสกุล มำรดำ …………………………………… วันเดือนปี เกิด ……..………………………………… 
สถำนที่เกิด ………….………….………………………………….………….……………………………………… 
 
16. รำยได้ต่อเดือน เท่ำไหร่ ………………………………… เสียภำษีเท่ำไหร่ ……………………………………… 
 
17. เคยท ำหนังสือเดินทำงหำยหรือไม่ :     ไม่เคย       เคย ( หำกเคยกรุณำระบุเหตุผลว่ำหำยเมื่อไหร่ อย่ำงไร ) 
 
 
18. ชื่อ-นำมสกุลของบุคคลหรือองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกำที่ท่ำนจะไปติดต่อด้วย …………………………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….…………………
……….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
ควำมผูกพันกับท่ำน ………………………………  ที่อยู่ เลขที่ / ถนน …………… ………………………………  
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เมือง ………………………………………………………… รัฐ ………………………………………………… 
รหัสไปรษณีย์ ………………………………………… เบอร์โทร. ………………………………………………… 
 
19. ท่ำนมีญำติ อยู่ที่อเมริกำหรือไม่ :        ไม่มี          มี  (กรณีที่มี โปรดระบุ) 
ชื่อ-นำมสกุล .................................................................................................................................. 
สถำนะพลเมือง ปัจจุบัน  ............................................................................................................... 
ควำมสัมพันธ์กับท่ำน .................................................................................................................... 
ที่อยู่ เลขที่ / ถนน …………….………………………………………………………………………………………  
เมือง ………………………………………………………… รัฐ ……………………………..…………………… 
รหัสไปรษณีย์ ……………………………………………  
เบอร์โทร. ………………………………………………อีเมล ...................................................................................... 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั้งส้ิน 

ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 


