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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กนัยำยน : 22-30 

ตลุำคม : 13-21 

79,900.- 

***รำคำไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ทำ่นละ 7,600 บำท*** 

 

 

อเมรกิำตะวนัออก 

นวิยอรก์ ไนแอกำรำ่ วอชงิตนั ด.ีซ.ี   

9 วนั 6 คนื 

โดยสำยกำรบนิอวีเีอ แอร ์(BR) 
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วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทำ่ 

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

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

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

4 แฮรสิเบริก์ – บฟัฟาโร ่ O O O FOUR POINT SHERATON 

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

BINGHAMTON 

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

7 
อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์ –                                          

สนามบนิ 
O O O  

8 สนามบนิ – ไตห้วัน  ✈ ✈  ✈   

9 ไตห้วัน – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

วนัแรกของกำรเดนิทำง           กรงุเทพฯ – ไตห้วนั – นวิยอรก์ 
 
09.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบนิอ.ีว.ีเอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวก  

 

12.20 น. ออกจากประเทศไทย สูไ่ตห้วัน โดยเทีย่วบนิที ่BR 212  
17.10 น. เดนิทางถงึไตห้วัน เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  
19.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมหานครนวิยอรก์ เทีย่วบนิที ่BR 32  
 ***เครือ่งบนิบนิผำ่นเสน้เวลำสำกล***  
22.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(JFK) มหานครนวิยอรก์ 

(เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ประเทศไทย 11 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร  น าท่านเดนิทางสูม่หำนครนวิยอรก์ (New York) น าท่าน

ชมมหำนครนวิยอรก์ (New York) ทีม่ชี ือ่เล่นว่า Big Apple นครทีเ่ป็นเมอืง

ทา่ศนูยก์ลางทางธรุกจิ การเงนิ การศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรอืเทยีบเทำ่  
วนัทีส่องของกำรเดนิทำง      นวิยอรก์ – ฟิลำเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี    

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฟิลำเดลเฟีย (Philadelphia) มลรฐัเพนซลิวำเนยีซึง่

เป็นเมอืงทีร่เิร ิม่การประกาศอสิรภำพในสมัยก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่ได ้

ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขยีนโดยโธมสั เจฟเฟอรส์นั เริม่

จากจุดก าเนดิเสรภีาพ อสิรภาพที่ อนิดเีพน เดน้ซ ์ ฮอลล ์ (Independence 

Hall) และระฆงัแหง่อสิรภำพ (Liberty Bell) ทีไ่ดล้ั่นเมือ่วันประกาศ  

ระยะทาง 160 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.50 ชม. 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี (Washington,D.C.) นครหลวง

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้อยูร่ะหว่างมลรัฐเวอรจ์เินียกับแมรีแ่ลนด ์สรา้งใน

สมัยประธานาธบิด ีจอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถูก

สรา้งขึน้เพือ่ทดแทนฟิลาเดลเฟียทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดนิแดน

โพน้ทะเลขององักฤษ น าทา่นชมสถานทีส่ าคัญต่างๆ ถำ่ยรูปคูก่บัท ำเนยีบขำว 

(White House) สถานทีท่ างานประธานาธบิดสีหรัฐ อนุสำวรยีว์อชงิตนั 

(Washington Monument) แท่งหนิโอเบลสิกท์ีส่รา้งเพือ่เป็นเกยีรตแิก ่  

จอร์จ วอชงิตัน ประธานาธบิดีคนแรกของสหรัฐอเมรกิา ผูน้ าอสิรภาพมาสู่

สหรัฐอเมรกิา อนุสรณ์สถำนลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) อาคารหนิออ่น

ทีส่รา้งตามศลิปะแบบกรกี เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ อับราฮัม ลนิคอลน์ ประธานาธบิดี

คนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถำนเจฟเฟอรส์นั (Jafferson 

Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศใหก้ับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน 

ประธานาธบิดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจา้ของหลักการเรื่องการประกาศ

อสิรภาพ การออกแบบเป็นในลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรัฐสภา 

ศูนยก์ลางทางกฎหมายและการเมอืงของอเมรกิามากว่า 200 ปี สถานทีท่ างาน

ของสมาชกิสภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา  

ระยะทาง 220 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.40 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารเวยีดนาม  

 น าเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม HOLIDAY INN CHANTILLY // SPRINGHILL 

CENTREVILLE หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง     วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถำบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชมสถำบนัสมธิโซเนยีน (The Smithsonian Institute) เป็น

สถาบันวจิัย สถาบันการศกึษา และพพิธิภัณฑ ์หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบัน

ตัง้อยูท่ีก่รงุวอชงิตัน ด.ีซ.ี มพีพิธิภณัฑอ์กีกวา่ 19 แห่ง สวนสัตว ์ศูนยว์จัิย มวีัตถุ

ส ิง่ของต่างๆ ในความดูแลของพพิธิภัณฑม์ากกว่า 136 ลา้นชิน้ กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.

1846 โดยเงนิทนุรัฐบาลร่วมกับเงนิกองทุนจากพนัิยกรรมของ James Smithson 

นักวทิยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เขำ้ชมพพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิและยำนอวกำศ 

(National Air and Space Museum) พพิธิภณัฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ 

ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสงูทีสุ่ดในโลก แสดงประวัตศิาสตรก์ารบนิมาตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจุบัน 

ประกอบดว้ย เครือ่งร่อน เครือ่งบนิ จรวด ยานอวกาศ ซึง่เป็นของจรงิตัง้แสดง มี

โรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ 

นอกจากนี้ยังมทีอ้งฟ้าจ าลอง หนิจากดวงจันทร ์และเครือ่งบนิล าแรกของโลก

จากตระกลู Wright  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

 น าชมพพิธิภัณฑท์ีน่่าสนใจ เชน่ เขำ้ชม National museum of Natural 

History ซึง่สะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม ้สัตว์ ฟอสซลิ แร่ธาติ หิน 

อุกกาบาต และวัตถุทีเ่กีย่วขอ้งกับประวัตกิารววิัฒนาการของมนุษย์ ยังมหีอ้ง

 

 

 

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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แสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุ่นชา้งแอฟรกิาโบราณทีต่ัวใหญ่ทีส่ดุในโลก และเพชร

ขนาด 45.5 กะรัต ทีเ่คยเป็นสมบัตขิองพระเจา้หลุยสท์ี ่16 ของฝร่ังเศส จากนัน้

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เมอืงหลวงของรฐัเพนซลิ- 

เวเนยี (Pennsylania) รมิฝ่ังแมน่ ้าซวัควฮิานน่า  

 

ระยะทาง 190 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม RADISSON HARRISBURG // HOLIDAY INN 

HARRISBURG หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง    แฮรสิเบริก์ – บฟัฟำโร ่

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเขา้ชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรชอ๊คโกแลตที่

เ ป็นเหมือนกับ  เ อ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment 

Complex)  มทีัง้สว่นพพิธิภัณฑ ์  ช๊อคโกแลต กระบวนการผลติ ภาพยนตร ์3 

มติ ิมเีวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลตนานาชนดิเพือ่เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบฟัฟำโร ่(Buffalo) ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของมหา

นครนวิยอรก์ มปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน  ไดรั้บการคัดเลือกจากหนังสอื 

Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมรกิา และเป็น

เมอืงตดิพรมแดนระหวา่งอเมรกิาและแคนาดา โดยมแีมน่ ้าไนแอการา่ขวางกัน้ ซึง่

เป็นจดุก าเนดิของน ำ้ตกยกัษไ์นแอกำรำ่  

ระยะทาง 460 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SHERATON AT THE FALLS HOLIDAY INN // 

FOUR POINT SHERATON หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง       น ำ้ตกไนแอกำรำ่ – OUTLET – บงิแฮมตนั 

เชำ้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมน ำ้ตกไนแอกำรำ่ (Niagara Falls) ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าไนแอการ่าทาง

ตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับ

สหรัฐอเมรกิา น ้าตกไนแอการ่าประกอบดว้ยน ้าตกสามแห่ง คือ น ้าตกเกอืกมา้ 

(Horseshoe Falls) สงู 158 ฟตุ, น ้าตกอเมรกิาสงู 167 ฟตุ, และน ้าตกขนาดเล็ก

กว่าที่อยู่ตดิกัน คือน ้าตก Bridal Veil. มีจุดชมววิที่สวยงามและเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วทีส่ าคัญของทัง้ 2 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก

ทางธรรมชาต ิพบกับความยิง่ใหญ่ของน ้าตกที่มีปรมิาณน ้ามากมายมหาศาล

ก่อใหเ้กดิเสยีงสน่ันหวั่นไหวและละอองไอน ้าทีท่ าใหเ้กดิสายรุ่งเมือ่กระทบกับ

แสงแดดในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส (หมำยเหต ุ: กำรลอ่งเรอื Maid of The Mist 

และ Cave of The Wind เปิดบรกิำร 19 พฤษภำคม – 5 พฤศจกิำยน 

2560 หรอือำจมกีำรเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ ทำงบรษิทัไม่

สำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยได ้ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถลอ่งเรอืได)้ จากนัน้พาท่านสู ่

Fashion Outlet of Niagara Falls  

 

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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เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั  

บำ่ย ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่มากมาย อาท ิเชน่ American Eagle Out, 

Burberry, Clark’s, Coach, Converse, DKNY, Foot locker Outlet, Forever 

21, Fossil, Gap Outlet, Guess, Hugo Boss Outlet, Kate Spade, Kenneth 

Cole, Levi’s, Michael Kors, Sunglasses, Skechers, Polo Ralph Lauren, 

Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express,Vitamin world ฯลฯ จากนัน้เดนิทางสู่

เมอืงบงิแฮมตนั (Binghamton)  ตัง้อยู่ทางใตข้องรัฐนวิยอร์ค โดยมอีาณา

เขตอยูใ่กลก้บัชายแดนเพนซลิวาเนยี   

 
 
 
 
 
 
ระยะทาง 340 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.45 ชม. 
 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN BINGHAMTON หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง       บงิแฮมตนั – OUTLET – นวิยอรก์                                     

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
เดินทางสู่เมืองวู๊ดบูร ี่ (Woodbury) เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสินคา้ที่

Woodbury Common Premium Outlets  

ระยะทาง 210 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั  

บำ่ย ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่โดยมรีา้นคา้มากกวา่ 220 รา้นคา้ อาท ิเชน่ 7 

For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana 

Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, 

DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss 

Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore 

Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent  

น าท่านเดนิทางสู่มหำนครนวิยอรก์ (New York) น าท่านผ่านชมสถานที่

ส าคัญ ตา่งๆ เชน่ ตกึสหประชาชาต ิหอสมดุประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ ยา่น

ไชน่าทาวน ์เซ็นทรลัปำรค์(Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่เรยีก

ไดว้า่เป็นปอดของชาวนวิยอรค์ 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรอืเทยีบเทำ่  

บำ่ย ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่โดยมรีา้นคา้มากกวา่ 220 รา้นคา้ อาท ิเชน่ 7 

For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana 

Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, 

DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss 

Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore 

Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent  

น าท่านเดนิทางสู่มหำนครนวิยอรก์ (New York) น าท่านผ่านชมสถานที่

ส าคัญ ตา่งๆ เชน่ ตกึสหประชาชาต ิหอสมดุประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ ยา่น

ไชน่าทาวน ์เซ็นทรลัปำรค์(Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่เรยีก

ไดว้า่เป็นปอดของชาวนวิยอรค์ 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 96 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
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ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง    อนสุำวรยีเ์ทพเีสรภีำพ – ข ึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์–   

                                        สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านลงเรอืเฟอรร์ี ่เพือ่ชมอนุสำวรยีเ์ทพเีสรภีำพ (Statue of Liberty) 

ชมความสง่าของเทพเีสรภีาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภมูใิจของชาวอเมรกิันที่

แสดงใหเ้ห็นถงึว่าเป็นดนิแดนที่ทุกคนมสีทิธ ิ และเสรีภาพเท่าเทียมกันเทพี

เสรภีาพนี ้ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนื่องในโอกาสทีอ่เมรกิากอ่ตัง้

ประเทศครบรอบ 100 ปี 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารญีปุ่่ น  

 จากนั้นน ำท่ำนขึน้ชมทวิทศันข์องมหำนครนวิยอรก์บนตกึระฟ้ำเอ็มไพร์

สเตท (Empire State Building) บรเิวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ 

West 34 Street และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น 

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

อสิระอยา่งเต็มที ่ไมว่า่จะเดนิเลน่ยา่นเดนิเลน่ยา่นไทมส์แควร ์(Time Square) 

ย่านการคา้ในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย หรือ ย่านโรงละคร

เพลง ณ ถนนบรอดเวย ์(Broadway Avenues) ตน้ก าเนิดของละคร

บรอดเวย์ศลิปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกชอ้ปป้ิงบนถนนเลขที่ 5  

(Fifth Avenue) ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีแ่พงทีส่ดุของโลก "The most 

expensive street in the world" 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

22.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(JFK)   

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง      สนำมบนิ – ไตห้ว ัน่  

 

01.25 น. ออกเดนิทางสูไ่ตห้วัน โดยเทีย่วบนิที ่BR31  

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง           ไตห้ว ัน่ – กรงุเทพฯ  

 ***เครือ่งบนิบนิผำ่นเสน้เวลำสำกล***  

04.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิไตห้วัน  

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่BR67 

คณะเดนิทำงวนัที ่18-26 ส.ค. 60 ออกเดนิทำงเทีย่วบนิที ่BR201 เวลำ 

10.20 น. และถงึกรงุเทพฯเวลำ 13.05 น. 

 

11.35 น. ถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    
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กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 

โปรแกรม : อเมรกิำ ตะวนัออก  

นวิยอรก์ - ไนแอกำรำ่ - วอชงิตนั ด ีซ ี  

 9 วนั 6 คนื โดยสำยกำรบนิอวีเีอ แอร ์

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    

กนัยำยน : 22-30 

ตลุำคม : 13-21 

อตัรำคำ่บรกิำร  

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

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 3 ทา่น : เตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่นัน้) ราคาทา่นละ 79,900.- 

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

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

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ         11,900.- 

***   รำคำไมร่วมวซีำ่ คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ทำ่นละ 7,600 บำท   *** 

กรณี ไมใ่ชต่ ัว๋เครือ่งบนิ               23,000.- 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)   

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศ และ คา่ทปิคนขบัรถ น าเทีย่วตามรายการ   

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 410 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 505 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง   

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย (โดยมำตรฐำน 3 ดอลลำ่ห ์ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ดอลลำ่ห)์ 

5. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

6. รำคำไมร่วมวซีำ่ คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ทำ่นละ 7,600 บำท    

7. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7 % 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ ในกรณีทีใ่หท้ำงบรษิทัท ำกำรยืน่วซีำ่ให ้รบกวนเก็บเงนิคำ่วซีำ่เพิม่อกี 7,600 บำท 

2. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

3. ในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกใน   
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การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (15 ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  



JFK-BR005 EAST U.S.A. 9D 6N (BR)      หนา้ 10 จาก 17
               

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,   

หอ้งคู่ (Twin/Double) แต่ละโรงแรมไม่เหมือนกัน ส่วนหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน จะเป็นเตยีงใหญ่ 2 เตยีง

เทำ่น ัน้ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิ

ประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรอืความเสยีหายที่

เกดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, 

อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่ง

ประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจน

การถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้ี

อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการ

ทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขที่บรษัิทฯ ทีรั่บประกันใน

กรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติาม

กฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่

ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธิ

ดงักลำ่ว บรษิทั จะยดึถอืและค ำนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิ

ซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

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

 
 
 



JFK-BR005 EAST U.S.A. 9D 6N (BR)      หนา้ 11 จาก 17
               

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นและหลกัฐานการท าวซ่ีาสหรัฐอเมริกา 
** ผูย้ื่นค ำร้องท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 18 ปี ข้ึนไป จะตอ้งมีคุณสมบติัของตวัเองในกำรท่ีจะไดรั้บวีซ่ำชัว่ครำวประเภทธุรกิจหรือ 
ท่องเท่ียว ** 
 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวซ่ีาทุกท่านต้องย่ืนเอกสารประกอบค าร้องขอวซ่ีาดงัต่อไปนี ้หากย่ืนค าร้องไม่
ครบถ้วน ทางสถานทูตจะไม่พจิารณาเอกสารของท่าน.. 
 

1. หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอำยใุชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง (กรุณำน ำหนงัสือเดินทำงฉบบัเก่ำท่ีมีวซ่ีำเขำ้ 
   ประเทศสหรัฐฯมำแสดงดว้ย ถำ้มี) 
 
2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ 
   ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ำยจะตอ้งเป็นพื้นหลงัสีขำวเท่ำนั้น เปิดหู,  
   หำ้มสวมแวน่ตำด ำหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกนิ 50 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ที่รูปถ่าย 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน – ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เด็กใช้ส าเนาสูติบัตร) – 
   ส าเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล  
4. หลกัฐานการท างาน 
4.1 กรณีเป็นลูกจำ้ง จะตอ้งยื่นจดหมำยจำกท่ีท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ 1 ชุด โดยระบุวนัท่ีเร่ิมท ำงำนเม่ือใด ต ำแหน่งอะไร  
     เงินเดือนเท่ำไร ไดล้ำหยดุพกัจำกวนัท่ีเท่ำไรถึงวนัท่ีเท่ำไร และจะกลบัมำปฏิบติังำนวนัท่ีเท่ำไร 
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ใหย้ืน่หลกัฐำนประกอบธุรกิจกำรคำ้ เช่น ใบทะเบียนกำรคำ้ ใบทะเบียนพำณิชย ์(ถ่ำย 
     ส ำเนำ 1 ชุด) ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรอยู ่
4.3 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษำ ใชใ้บรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ 1 ชุด 
4.4 กรณีอำยไุม่ถึง 19 ปี ถำ้ผูป้กครองท่ำนใดท่ำนหน่ึงไม่ไดเ้ดินทำงดว้ย ใหท้่ำนผูป้กครองท่ีไม่ไดเ้ดินทำงท ำหนงัสือยนิยอม 
     จำกอ ำเภอหรือเขตทอ้งท่ีอำศยั 
4.5 กรณีอำยไุม่ถึง 19 ปี และถำ้บิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงดว้ย ใหบิ้ดำและมำรดำท ำหนงัสือยนิยอมจำกอ ำเภอหรือเขต 
    ทอ้งท่ีอำศยั และระบุใหเ้ด็กเดินทำงไปกบับุคคลใด 
 
5.  หลกัฐานการเงิน ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกยอ้นหลงั 6 เดือน ช่ือเจำ้ของบญัชีตอ้งเป็นช่ือของผูเ้ดินทำงเท่ำนั้น หรือ 
     จดหมำยรับรองจำกธนำคำร 1 ชุด  
 
6.  หลกัฐานการจองตั๋วเคร่ืองบิน และรายละเอยีดโปรแกรมการเดินทาง หรือ หนังสือเชิญจากญาติ 
 

************************************************************************************************* 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่อเมรกิำ 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส ำหรบักำรยืน่วซีำ่อเมรกิำ 
กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัควำมเป็นจรงิ         
เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบกำรสมัภำษณข์องทำ่น 

**ถำ้กรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น จะไมส่ำมำรถยืน่เอกสำรได*้* 

(โปรดกรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 
Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

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

นามแฝง หรอืเคยเปลีย่นชื่อ นามสกลุ) 

ช่ือเก่า:_________________________________นามสกุลเก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไมไ่ดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

        *** ถา้หย่า หย่าวนัทีเ่ท่าไร (ว/ด/ป)_____________เพราะเหตผุลอะไร 

____________________ 

                       Separated / แยกกนัอยู่   

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรอืเขตทีเ่กิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรอืจงัหวดัทีเ่กิด _______________________________ 

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? สญัชาตอิื่นที่ไดร้บั หรอืเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาตอิื่น คือประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนังสอืเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 
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ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสอืเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที่บตัรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

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

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดห้ากแตกต่างจากทีอ่ยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ี่ท  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที่ท  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยู่อีเมล ________________________________________________ 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดินทางเลม่ปจัจุบนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง ____________________ 

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

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

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

หรอืถูกขโมยหรอืไม่ 

        Yes / *เคย                                          No / ไมเ่คย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสอืเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลที่หนังสอืเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

Travel Information 

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

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

(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 
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3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาทีต่อ้งการพ านกัในสหรฐัอมรกิา 

__________________ Day(s)/วัน 

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

Street Address / ทีอ่ยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถ้ามีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปน้ี // ถ้าไม่มีข้ามไปที่ข้อ 6 

ช่ือบริษัท หรือ ช่ือและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

:_________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Telephone number /เบอร์โทรศัพทม์ือถือ หรือ บริษัท : ________________________________________________ 

Relationship to you /ความสมัพันธก์บัคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็นต้น  : 

____________________________________ 

 
Previous U.S.Travel Information 

1. ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรอืไม่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้  

Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ทา่นอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่วัน___________________Day(s)/วัน 

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

                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขับข่ีอนุญาติหมายเลข :_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาติขับข่ีของรัฐ 

:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                         No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวซี่า:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซี่า______________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

       - 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.) : ______________ 
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Explain / โปรดอธบิายเหตุผลที่ท  าหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธบิายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถกูปฎเิสธวซี่าสหรฐั ถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้สหรฐั หรอืถูกเพกิถอนวซี่าหรอืไม่      

         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          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 / ชื่อนามสกลุมารดาและวนัเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

                                                                                 Nonimmigrant          Other/ I don’t know 

2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / fiancée, spous (husband/wift), 

chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมญีาตลิ  าดบัตน้ที่ไมใ่ช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บุตร พีน่อ้ง ) 

พ านกัอยู่ในสหรฐัหรอืไม่ 

            Yes / ใช่                        No / ไมใ่ช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       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  

               เป็นอเมรกิาซติ ิเช่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซี่าสหรฐัช ัว่คราว หรอือื่นๆ ) 
                        ___________________________________________________________ 
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                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          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 เดอืน ปี เกดิ คู่สมรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’f Plade of Birth / สถานทีเ่กดิ _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรอืทีท่  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรอืจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

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

3. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสงัเขป 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

Previous Work / Education / Training  Information 
Provide your employment information for the last five years, if applicable. 

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้น้ีเคยท างานหรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษัทที่เคยท างาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยท างาน 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศัพทท์ี่เคยท างาน ______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เร่ิมท างานตั้งแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี) ____________________________________ 
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4. Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ปี)  ______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธบิายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

ท่านเคยเขา้เรยีนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรอืสูงกว่าหรอืไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

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

โปรดกรอกข้อมูลต่อไปน้ีเกี่ยวกบัสถาบันการศึกษาที่ทา่นเคยเข้าเรียน 

Name of Institution/ช่ือสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

Date of Attendance To/วันที่จบการศึกษา (ว/ด/ป) __________________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อื่น ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรอืไม่ 

            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 าหนา้ทีใ่นทางทหารหรอืไม่ 

            Yes / ใช่(โปรดระบุ)                   No / ไมใ่ช่ 
If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอยีดต่อไปนี้  

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

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)? ท่านเป็นโรคตดิต่อใด ( เช่น วณัโรค) 

ทีเ่ป็นภยัต่อสาธารณชนหรอืไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

* Explain / *ถ้าใช่ โปรดระบุโรคที่ทา่นเป็น 

   ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไมใ่ช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด 

     ___________________________________________________________ 


