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TOUR CODE: US171303BZ - MZ  

 

 

ทวัรอ์เมรกิาตะวนัออก 
นวิยอรก์ ไนแอการา่ วอชงิตนั ด.ีซ.ี   

9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์(BR)  
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ก าหนดการเดนิทาง                       
12-20 ส.ค. 2559      ราคาทา่นละ่ 85,900 บาท 

17-25 ก.ย. / 8-16 ต.ค. / 29ต.ค-6พ.ย. 2559 ราคาทา่นละ่ 79,900 บาท 

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ – ไตห้วนั – นวิยอรก์  
 
09.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

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

 

12.20 น. ออกจากประเทศไทย สูไ่ตห้วัน โดยเทีย่วบนิที ่BR212  

17.10 น. เดนิทางถงึไตห้วัน เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

***คณะเดนิทางวนัที ่17 ก.ย. 2559 เป็นตน้ไป ถงึไตห้ว ัน่เวลา 17.05 

น.*** 

 

19.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมหานครนวิยอรก์ เทีย่วบนิที ่BR32 

***คณะเดนิทางวนัที ่17 ก.ย. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 19.10 

น.*** 

 

 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***  

22.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาติจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(JFK) มหานครนิวยอร์ก 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 11 ช ัว่โมง และจะปรบัเป็น 10 ช ัว่โมง ใน

วนัที ่6 พ.ย. 2559) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร   

 

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม EMPIRE MEADOWLAND หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง         นวิยอรก์ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรฐัเพนซลิวาเนยีซึง่

เป็นเมอืงทีร่เิร ิม่การประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่ได ้

ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขยีนโดยโธมสั เจฟเฟอรส์นั เริม่

จากจุดก าเนดิเสรภีาพ อสิรภาพที่ อนิดเีพน เดน้ซ ์ ฮอลล ์ (Independence 

Hall) และระฆงัแหง่อสิรภาพ (Liberty Bell) ทีไ่ดล้ั่นเมือ่วันประกาศ 

ระยะทาง 150 
ก.ม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี (Washington,D.C.) นครหลวง

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐเวอรจ์เินียกับแมรี่แลนด ์สรา้งใน

สมัยประธานาธบิด ีจอร์จ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถูก

ระยะทาง 222 
ก.ม. 
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สรา้งขึน้เพือ่ทดแทนฟิลาเดลเฟียทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมยัเป็นดนิแดน

โพน้ทะเลของอังกฤษ น าท่านชมสถานทีส่ าคัญต่างๆ ถา่ยรูปคูก่บัท าเนยีบขาว 

(White House) สถานที่ท างานประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรียว์อชิงตนั 

(Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สรา้งเพื่อเป็นเกียรติแก่   

จอร์จ วอชงิตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูน้ าอิสรภาพมาสู่

สหรัฐอเมรกิา อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) อาคารหนิออ่น

ทีส่รา้งตามศลิปะแบบกรกี เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ อับราฮัม ลนิคอลน์ ประธานาธบิดี

คนที่  16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สนั  (Jafferson 

Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศใหก้ับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน 

ประธานาธบิดีคนที่สามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการเรื่องการประกาศ

อสิรภาพ การออกแบบเป็นในลักษณะ Pantheon ในกรงุโรม ตกึรัฐสภา ศนูยก์ลาง

ทางกฎหมายและการเมอืงของอเมรกิามากว่า 200 ปี สถานทีท่ างานของสมาชกิ

สภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารเวยีดนาม  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม COURTYARD DULLES AIRPORT  // 

SPRINGHILL CENTREVILLE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่ านชมสถาบนัสมิธโซเนียน  (The Smithsonian Institute) เ ป็น

สถาบันวจิัย สถาบันการศกึษา และพพิธิภัณฑ ์หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบัน

ตัง้อยูท่ีก่รุงวอชงิตัน ด.ีซ.ี มพีพิธิภัณฑอ์กีกวา่ 19 แห่ง สวนสัตว ์ศูนยว์จิัย มวีัตถุ

ส ิง่ของต่างๆ ในความดูแลของพพิธิภัณฑม์ากกว่า 136 ลา้นชิน้ กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.

1846 โดยเงนิทุนรัฐบาลร่วมกับเงนิกองทนุจากพนัิยกรรมของ James Smithson 

นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิและยานอวกาศ 

(National Air and Space Museum) พพิธิภณัฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ 

ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสงูทีส่ดุในโลก แสดงประวัตศิาสตรก์ารบนิมาตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจุบัน 

ประกอบดว้ย เครือ่งร่อน เครือ่งบนิ จรวด ยานอวกาศ ซึง่เป็นของจรงิตัง้แสดง มี

โรงภาพยนตรจ์อยกัษ์ (Imax) ทีฉ่ายภาพยนตรเ์กีย่วกบัการบนิ อวกาศ นอกจากนี้

ยังมทีอ้งฟ้าจ าลอง หนิจากดวงจันทร ์และเครือ่งบนิล าแรกของโลกจากตระกูล 

Wright 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 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.


 
 

EAST U.S.A. 9D 6N (BR)      หนา้ 4 จาก 16 
              www.utravel.in.th 

บา่ย น าชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เขา้ชม National museum of Natural 

History ซึง่สะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม ้สัตว์ ฟอสซลิ แร่ธาติ หิน 

อุกกาบาต และวัตถุที่เกีย่วขอ้งกับประวัตกิารววิัฒนาการของมนุษย์ ยังมีหอ้ง

แสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุ่นชา้งแอฟรกิาโบราณทีต่ัวใหญท่ีส่ดุในโลก และเพชร

ขนาด 45.5 กะรัต ทีเ่คยเป็นสมบัตขิองพระเจา้หลุยสท์ี ่16 ของฝร่ังเศส จากนัน้

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เมอืงหลวงของรฐัเพนซลิ เว

เนยี (Pennsylania) รมิฝ่ังแมน่ ้าซวัควฮิานน่า 

ระยะทาง 210 
ก.ม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม RADISSON HARRISBURG หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง    แฮรสิเบริก์ – บฟัฟาโร ่

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

เ ป็น เหมือนกับ  เ อ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment 

Complex)  มทีัง้ส่วนพพิธิภัณฑ ์  ช๊อคโกแลต กระบวนการผลติ ภาพยนตร ์3 

มติ ิมเีวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลตนานาชนดิเพือ่เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบฟัฟาโร ่(Buffalo) ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของมหา

นครนิวยอร์ก มปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน  ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื 

Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสะอาดเป็นอนัดับ 3 ของอเมรกิา และเป็น

เมอืงตดิพรมแดนระหวา่งอเมรกิาและแคนาดา โดยมแีมน่ ้าไนแอการา่ขวางกัน้ ซึง่

เป็นจดุก าเนดิของน า้ตกยกัษไ์นแอการา่ 

ระยะทาง 512 

ก.ม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SHERATON AT THE FALLS HOLIDAY INN // 

NIAGARA FALLS หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง       น า้ตกไนแอการา่ – OUTLET – บงิแฮมตนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมน า้ตกไนแอการา่ (Niagara Falls) ตัง้อยู่บนแมน่ ้าไนแอการ่าทาง

ตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับ

สหรัฐอเมรกิา น ้าตกไนแอการ่าประกอบดว้ยน ้าตกสามแห่ง คือ น ้าตกเกอืกมา้ 

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

กว่าที่อยู่ต ิดกัน คือน ้ าตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่ง

 

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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ท่องเทีย่วทีส่ าคัญของทัง้ 2 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก

ทางธรรมชาต ิพบกับความยิง่ใหญ่ของน ้าตกที่มีปรมิาณน ้ามากมายมหาศาล

ก่อใหเ้กดิเสยีงสน่ันหวั่นไหวและละอองไอน ้าทีท่ าใหเ้กดิสายรุ่งเมือ่กระทบกับ

แสงแดดในวันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส (หมายเหต ุ: การลอ่งเรอื Maid of The Mist 

และ Cave of The Wind เปิดบรกิาร 20 พฤษภาคม – 6 พฤศจกิายน 

2559 หรอือาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ทางบรษิทัไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้ในกรณีทีไ่มส่ามารถลอ่งเรอืได)้ จากนัน้พาท่านสู ่

Fashion Outlet of Niagara Falls  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั  

บา่ย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่มากมาย 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 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงบงิ

แฮมตนั (Binghamton)  ตัง้อยูท่างใตข้องรัฐนวิยอรค์ โดยมอีาณาเขตอยูใ่กล ้

กบัชายแดนเพนซลิวาเนยี  

ระยะทาง 342 
ก.ม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN BINGHAMTON หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่กของการเดนิทาง       บงิแฮมตนั – OUTLET – นวิยอรก์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองวู๊ดบูร ี่ (Woodbury) เพื่อ ให ท้่ านได เ้ลือกซื้อสินค า้ที่

Woodbury Common Premium Outlets 

ระยะทาง 211 
ก.ม. 
 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั  

บา่ย 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 าท่ า น

เดินทางสู่มหานครนวิยอรก์ (New York) น าท่านชมมหานครนวิยอร์ก 

(New York) ทีม่ชี ือ่เล่นว่า Big Apple นครทีเ่ป็นเมอืงท่าศูนยก์ลางทางธุรกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะทาง 82 ก.ม. 
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การเงนิ การศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม ผา่นชมตกึระฟ้าทีม่อียูท่ั่วทัง้เกาะแมนฮัต

ตัน   

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม EMPIRE MEADOWLAND หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง      อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ – ข ึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์    

                                          สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านผ่านชมสถานที่ส าคัญ ต่างๆ เช่น ตกึสหประชาชาต ิหอสมุดประชาชน      

โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรลัปาร์ค (Central Park) 

สวนสาธารณะขนาดใหญ ่ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นปอดของชาวนวิยอร์ก จากนัน้พาทา่น

ลงเรอืเฟอรร์ี ่เพือ่ชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) ชมความ

สง่าของเทพเีสรภีาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภมูใิจของชาวอเมรกิันทีแ่สดงให ้

เห็นถงึว่าเป็นดนิแดนที่ทุกคนมีสทิธ  ิและเสรีภาพเท่าเทียมกันเทพีเสรีภาพนี้ 

ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนื่องในโอกาสทีอ่เมรกิาก่อตัง้ประเทศ

ครบรอบ 100 ปี 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารญีปุ่่ น  

บา่ย จากนั้นน าท่านขึน้ชมทวิทศันข์องมหานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าเอ็มไพร์

สเตท (Empire State Building) บรเิวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ 

West 34 Street และยังเ ป็นสถานที่ถ่ายท 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 าเนดิของละครบรอดเวย์

ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกชอ้ปป้ิงบนถนนเลขที่ 5  (Fifth 

Avenue)  ที่ไดช้ื่อว่า เ ป็นถนนชอ้ปป้ิงที่แพงที่สุดของโลก "The most 

expensive street in the world" 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(JFK)  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง        สนามบนิ 

01.25 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่BR31  
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***คณะเดนิทางวนัที ่29 ต.ค. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.20 

น. และ ถงึไตห้ว ัน่เวลา 05.30 น.*** 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง           ไตห้วนั – กรงุเทพฯ  

 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล***  

04.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิไตห้วัน 

***คณะเดนิทางวนัที ่17 ก.ย. 2559 เป็นตน้ไป ถงึไตห้ว ัน่เวลา 05.15 

น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่29 ต.ค. 2559 เป็นตน้ไป ถงึไตห้ว ัน่เวลา 05.30 

น.*** 

 

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่BR67 

***คณะเดนิทางวนัที ่17 ก.ย. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ

ที ่BR211 เวลา 08.25 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 11.10 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่29 ต.ค. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.10 

น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 11.50 น.*** 

 

11.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

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. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรมทวัร ์: ทวัรอ์เมรกิา ตะวนัออก  

นวิยอรก์ - ไนแอการา่ - วอชงิตนั ด ีซ ี  

 9 วนั 6 คนื  

โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์
 

ก าหนดการเดนิทาง            12-20 ส.ค. 2559 

อตัราคา่บรกิาร  

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 85,900.- 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 3 ทา่น : เตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่นัน้) ราคาทา่นละ 85,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 85,900.- 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีสรมิเตยีง) 85,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ          13,900.- 

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,500 บาท   *** 

กรณี ไมใ่ชต่ ัว๋เครือ่งบนิ               32,000.- 

 
ก าหนดการเดนิทาง            17-25 ก.ย. / 8-16 ต.ค. / 29ต.ค-6พ.ย. 2559 

อตัราคา่บรกิาร  

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 เพิม่ทา่นละ          11,900.- 

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,500 บาท   *** 

กรณี ไมใ่ชต่ ัว๋เครือ่งบนิ               30,000.- 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

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(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกับ

ทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

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

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลา่ห ์ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ดอลลา่ห)์ 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
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เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้  

ในกรณีทีใ่หท้างบรษิทัท าการยืน่วซีา่ให ้รบกวนเก็บเงนิคา่วซีา่เพิม่อกี 7,500 บาท 

2. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

3. ในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกใน   

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

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 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่า

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) แตล่ะโรงแรมไมเ่หมอืนกนั สว่นหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น จะเป็นเตยีงใหญ ่2 เตยีงเทา่น ัน้ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิ

ประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายที่

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
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ทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันใน

กรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติาม

กฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่

ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิ

ดงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิ

ซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นและหลกัฐานการท าวซ่ีาสหรัฐอเมริกา 
** ผูย้ ืน่ค ารอ้งทีม่อีายมุากกวา่ 18 ปี ขึน้ไป จะตอ้งมคีณุสมบตัขิองตวัเองในการทีจ่ะไดร้บัวซีา่ช ัว่คราว

ประเภทธุรกจิหรอืทอ่งเทีย่ว ** 
 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวซ่ีาทุกท่านต้องย่ืนเอกสารประกอบค าร้องขอวซ่ีาดงัต่อไปนี ้หากย่ืนค าร้องไม่
ครบถ้วน ค าร้องของท่านจะไม่ถูกพจิารณา.. 
 

1. หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง (กรุณาน าหนงัสือเดินทางฉบบัเก่าท่ีมีวซ่ีาเขา้ 
   ประเทศสหรัฐฯมาแสดงดว้ย ถา้มี) 
 

2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ 
   ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายจะตอ้งเป็นพื้นหลงัสีขาวเท่านั้น เปิดหู,  
   หา้มสวมแวน่ตาด าหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกนิ 50 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ที่รูปถ่าย 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน – ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เด็กใช้ส าเนาสูติบัตร) – 
   ส าเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล  
4. หลกัฐานการท างาน 
4.1 กรณีเป็นลูกจา้ง จะตอ้งยื่นจดหมายจากท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด โดยระบุวนัท่ีเร่ิมท างานเม่ือใด ต าแหน่งอะไร  
     เงินเดือนเท่าไร ไดล้าหยดุพกัจากวนัท่ีเท่าไรถึงวนัท่ีเท่าไร และจะกลบัมาปฏิบติังานวนัท่ีเท่าไร 
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4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบธุรกิจการคา้ เช่น ใบทะเบียนการคา้ ใบทะเบียนพาณิชย ์ (ถ่าย 
ส าเนา 1 ชุด) ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทางเป็นกรรมการอยู ่
4.3 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ใชใ้บรับรองจากสถาบนัการศึกษา 1 ชุด 
4.4 กรณีอายไุม่ถึง 19 ปี ถา้ผูป้กครองท่านใดท่านหน่ึงไม่ไดเ้ดินทางดว้ย ใหท้่านผูป้กครองท่ีไม่ไดเ้ดินทางท าหนงัสือยนิยอม 
     จากอ าเภอหรือเขตทอ้งท่ีอาศยั 
4.5 กรณีอายไุม่ถึง 19 ปี และถา้บิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางดว้ย ใหบิ้ดาและมารดาท าหนงัสือยนิยอมจากอ าเภอหรือเขต 
    ทอ้งท่ีอาศยั และระบุใหเ้ด็กเดินทางไปกบับุคคลใด 
 

5.  หลกัฐานการเงิน ถ่ายส าเนาสมุดเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ช่ือเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นช่ือของผูเ้ดินทางเท่านั้น หรือ 
     จดหมายรับรองจากธนาคาร 1 ชุด  
6.  หลกัฐานการจองตั๋วเคร่ืองบิน และรายละเอยีดโปรแกรมการเดินทาง หรือ หนังสือเชิญจากญาติ 
 

กรอกข้อมูลตามความจริงเบื้องต้น ส าหรับการย่ืนขอวซ่ีาอเมริกา 
และกรุณากรอกเป็นตวัพมิพ์ใหญ่ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

 
1. ช่ือ-สกลุ ……….………………………………….………….………………………………….………………… 
ช่ือ-สกลุเดิมหรืออ่ืนๆท่ีเคยใชห้รือกรณีมีการเปล่ียนช่ือ ……….………………………………….………………… 
2. สถานภาพ             โสด           แต่งงานจดทะเบียน           แต่งงานไม่จดทะเบียน 
                           หยา่         หมา้ย             แยกทางกนั 
3. ท่ีอยูปั่จจุบนัในประเทศไทย ……………………….………….………………………………….………………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
รหสัไปรษณีย ์………….………….………………………………….………….………………………………….… 
โทรศพัทบ์า้น ………….………….………………………………….………….………………………………….… 
โทรศพัทมื์อถือ ………………….………….………………E-Mail: ………………….………….………………… 
4. ช่ือ-นามสกลุ คู่สมรส (แมว้า่หยา่หรือแยกทางกนั) ……………….…………………………….………………… 
วนัเดือนปี เกิดของคู่สมรส (แมว้า่หยา่หรือแยกทางกนั) ……………….……………………………………………. 
สถานทีเกิด............................................................................................................................. ...................................... 
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5. ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา  
(ของผูเ้ดินทาง)…………………………………………………………..……….…………………………………… 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา ……………….…………………………….…………………………………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
ต าแหน่งหนา้ท่ี …….………………………………….………….………………………………….………………… 
โทรศพัท ์…….……………….……………………หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ……………………………………… 
6. ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย…………………….………….…………………………………………………… 
ความสมัพนัธ์กบัผูเ้ดินทางร่วมคร้ังน้ี (ระบุ) ………….………….…………………………………………………… 
7. ท่านคาดวา่จะเดินทางวนัท่ี ………….………………… เดินทางก่ีวนั ………………………………………… 
สถานท่ีท่ีจะพ านกั / โรงแรม (ถา้ไม่มีใหใ้ส่ช่ือเมือง, รัฐ) …………………………………………………………… 
8. ท่านเคยไดรั้บวีซ่าเขา้สหรัฐอเมริกาหรือไม่:        ไม่เคย         เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
ตั้งแต่วนัท่ี ………………… ถึงวนัท่ี ………………………      รวม …………วนั …………เดือน  …………ปี 
ท่ีไหน (จงัหวดั) ……………………………………… วีซ่าประเภทใด …………………………………………… 
 
9. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ :      ไม่เคย       เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ีและอยูก่ี่วนั) 
ตั้งแต่วนัท่ี ………………… ถึงวนัท่ี ………………………      รวม …………วนั …………เดือน  …………ปี 
10. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าเขา้ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่:    ไม่เคย     เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุเหตุผลท่ีปฏิเสธ) 
………….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
11. ท่ีท างานเก่าคร้ังสุดทา้ยไม่รวมปัจจุบนั, ช่ือบริษทั…….………….……………………………………………… 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน .………………………………….………….………………………………..................................
รหสัไปรษณีย…์…………… เบอร์ติดต่อ.........................................ต  าแหน่งสุดทา้ยท่ีท่านท า...................................... 
ตั้งแต่วนัท่ี ………………… ถึงวนัท่ี ………………………      รวม …………วนั …………เดือน  …………ปี 
12. ประวติัการศึกษา, ช่ือสถานศึกษา ……………….………….…………………………………………………… 
ท่ีอยูส่ถานศึกษา ….………………………………….………….………………………………….…………………
รหสัไปรษณีย…์………………… เบอร์ติดต่อ................................................................. 
 หลกัสูตรการศึกษา/คณะ ………………………………… 
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เขา้เรียนวนั/เดือน/ปี...............................................................จบการศึกษาเม่ือ…….…………………………………. 
13. ใน 10 ปี ท่ีผา่นมา ท่านเดินทางไปประเทศใดบา้ง กรุณาระบุประเทศ และปี ท่ีเขา้ประเทศนั้น ๆ 
………….………….………………………………….………….………………………………….…………………
……….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….…………………
……….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
14. ช่ือ-นามสกลุ บิดา ……………………………………… วนัเดือนปี เกิด …..…………………………………… 
สถานท่ีเกิด ………….………….………………………………….………….……………………………………… 
 
15. ช่ือ-นามสกลุ มารดา …………………………………… วนัเดือนปี เกิด ……..………………………………… 
สถานท่ีเกิด ………….………….………………………………….………….……………………………………… 
 
16. รายไดต่้อเดือน เท่าไหร่ ………………………………… เสียภาษีเท่าไหร่ ……………………………………… 
 
17. เคยท าหนงัสือเดินทางหายหรือไม่:     ไม่เคย       เคย (หากเคยกรุณาระบุเหตุผลวา่หายเม่ือไหร่ อยา่งไร) 
18. ช่ือ-นามสกลุของบุคคลหรือองคก์รในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีท่านจะไปติดต่อดว้ย …………………………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….…………………
……….………….………………………………….………….………………………………….……………… 
ความผกูพนักบัท่าน ………………………………  ท่ีอยู ่เลขท่ี / ถนน …………… ………………………………  
เมือง ………………………………………………………… รัฐ ………………………………………………… 
รหสัไปรษณีย ์………………………………………… เบอร์โทร. ………………………………………………… 
 
19. ท่านมีญาติ อยูท่ี่อเมริกาหรือไม่:        ไม่มี          มี  (กรณีท่ีมี โปรดระบุ) 
ช่ือ-นามสกลุ .................................................................................................................................. 
สถานะพลเมือง ปัจจุบนั  ............................................................................................................... 
ความสมัพนัธ์กบัท่าน .................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่เลขท่ี / ถนน …………….………………………………………………………………………………………  
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เมือง ………………………………………………………… รัฐ ……………………………..…………………… 
รหสัไปรษณีย ์……………………………………………  
เบอร์โทร. ………………………………………………อีเมล...................................................................................... 

 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


