
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
• เดนิทางดว้ยทีน ังสบายๆ กบั PREMIUM 

ECONOMY รบัเพยีงคณะละ 26 ทีน ัง

เทา่น ั&น 

• สนกุกบัการเลอืกซื&อสนิคา้ไดเ้ต็มที กบั

นํ &าหนกักระเป๋าโหลดรวมไดม้ากถงึ 46 

กโิลกรมั ตอ่ทา่น 

• พกัโรงแรมใกลย้า่น TIME SQUARE จดุใจ

กลางมหานครนวิยอรก์ 

• ขึ&นชมววิมหานครนวิยอรก์จากตกึเอ็มไพร์

สเตท  (Empire State Building) 

• ชมความสงา่ของเทพเีสรภีาพ (Statue of 

Liberty)  

• ตืนตาตืนใจกบัพพิธิภณัฑเ์ครืองบนิและยาน

อวกาศ (National Air and Space 

Museum) พพิธิภณัฑอ์ากาศยานและยาน

อวกาศ ทีมผีูเ้ขา้ชมสงูทีสดุในโลก 

• ลิ&มรส อาหารอรอ่ยจากรา้นยอดนยิม อาท ิ

เชน่ Applebee’s , Burger & Lobster 

   

BHT9190798 
Time Square and 

Premium Economy  
อเมรกิาตะวนัออก 

นวิยอรก์ วอชงิตนั ด.ีซ.ี   
ไนแอการา่  9 วนั 6 คนื  

 

โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อร[์SQ] 
เดนิทาง กรกฏาคม – ธนัวาคม 62 

ราคาเร ิมตน้เพยีง 95,888- 
 



 

 

กาํหนดการเดนิทาง   
วนัที  19-27 ส.ค. 62 96,888.- 

วนัที  16-24 ก.ย. 62 99,888.- 

วนัที  14-22 ต.ค. 62 99,888.- 

วนัที  21-29 ต.ค. 62 99,888.- 

วนัที  18-26 พ.ย. 62 99,888.- 

วนัที  09-17 ธ.ค. 62 95,888.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา โรงแรมทีพกั 

1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์      

2 
สงิคโปร ์– สนามบนินวรก์ – ฟิลาเดลเฟีย – 

วอชงิตนั ด.ีซ.ี     
 O O 

 

SHERATON 

RESTON หรอื

เทยีบเทา่ 

3 วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ O O O CROWNE PLAZA  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
แฮรสิเบริก์ – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

– บฟัฟาโร ่   
O O   O 

FOUR POINTS 

BY SHERATON

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
นํ &าตกไนแอการา่ – Old Fort of Niagara - Outlet 

– บงิแฮมตนั 
O O O 

HOLIDAY INN 

BINGHAMTON 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 บงิแฮมตนั – Woodbury OUTLET – นวิยอรก์ O X O 
THE WATSON 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
อนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ – ขึ&นตกึเอ็มไพรส์เตท – 

ไทมส์แควร ์
O O O 

THE WATSON  

หรอืเทยีบเทา่ 

8 
สนามบนิ – สงิคโปร ์***เครืองบนิผา่นเวลา

สากล*** 
O   

 

9 สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ    
 



 

 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที 1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  

15.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการ

บนิสงิคโปร ์ ประต ู5 แถว K พบเจา้หนา้ที)คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

18.30 น. ออกเดนิทางสูม่หานครนวิยอรก์ โดยเที)ยวบนิที) SQ 979  

21.55 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์รอเปลี)ยนเครื)อง 

**กรุป๊เดนิทางต ั&งแตว่นัที 18 พ.ย. 62 เดนิทางถงึสงิคโปรเ์วลา 22.00 น.** 

23.35 น. ออกเดนิทางตอ่สูม่หานครนวิยอรก์ โดยเที)ยวบนิที) SQ 022 

**กรุป๊เดนิทางต ั&งแตว่นัที 18 พ.ย. 62 ออกเดนิทางไปยงันวิยอรก์เวลา 00.40 

น.** 

วนัที 2 สงิคโปร ์– สนามบนินวรก์ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี     

06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ินวรก์ (EWR) ตั 2งอยู่ที)รัฐนวิเจอรซ์ยี ์สหรัฐอเมรกิา (เวลา

ทอ้งถิ)นชา้กว่าประเทศไทย 12 ชั)วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากนั2นเดนิทางสูเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia)  มลรัฐเพนซลิวาเนียซึ)งเป็นเมอืงที)

รเิร ิ)มการประกาศอสิรภาพในสมัยกอ่ตั 2งประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึ)งไดป้ระกาศแยกเอกราชใน

ปี ค.ศ. 1776 คําประกาศเขยีนโดยโธมัส เจฟเฟอรส์ัน เริ)มจากจุดกําเนดิเสรภีาพ อสิรภาพ

ที)  อินดีเพ น เด้นซ์  ฮอลล์  (Independence Hall) และระฆ ังแห่งอ ิสรภาพ 

(Liberty Bell) ที)ไดล้ั)นเมื)อวันประกาศ  

**กรุป๊เดนิทางต ั&งแตว่นัที 18 พ.ย. 62 เดนิทางถงึนวิยอรก์เวลา 05.30 น.** 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 จากนั2นนําท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตนั ด.ีซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั 2งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี)แลนด์ สรา้งในสมัย

ประธานาธบิดี จอร์จ วอชงิตัน ประธานาธบิดีคนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถูกสรา้งขึ2นเพื)อ

ทดแทนฟิลาเดลเฟียที)เคยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดนิแดนโพน้ทะเลของอังกฤษ 

นําท่านชมสถานที)สําคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กบัทําเนยีบขาว (White House) สถานที)

ทํางานประธานาธบิดสีหรัฐ อนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument) แท่งหนิ

โอเบลิสก์ที)สรา้งเพื)อ เป็นเกียรติแก่   จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของ



 

สหรัฐอเมริกา ผูนํ้าอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln 

Memorial) อาคารหินอ่อนที)สรา้งตามศิลปะแบบกรีก เพื)อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม 

ลิ น ค อ ล์ น  ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี ค น ที)  16 ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า                                                                                                             

(Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศใหก้ับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน 

ประธานาธบิดคีนที)สามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการเรื)องการประกาศอสิรภาพ การ

ออกแบบเป็นในลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและ

การเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที)ทํางานของสมาชิกสภา Congress ของ

สหรัฐอเมรกิา 

คํา   รับประทานอาหารคํ)า ณ ภัตตาคารอาหารพื2นเมอืง 

ทีพกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี)พักโรงแรม SHERATON RESTON หรอืเทยีบเทา่ 

 

 นําทา่นเขา้ชม National museum of Natural History ซึ)งสะสมและแสดงตัวอยา่ง

ของพันธ์ไม ้สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุที)เกี)ยวขอ้งกับประวัติการ

ววิัฒนาการของมนุษย ์ยังมหีอ้งแสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุ่นชา้งแอฟรกิาโบราณที)ตัวใหญ่

ที)สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที)เคยเป็นสมบัตขิองพระเจา้หลุยสท์ี) 16 ของ

ฝรั)งเศส จากนั2นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เมืองหลวงของรฐั

เพนซลิ- เวเนยี (Pennsylania) รมิฝั)งแมนํ่2าซวัควฮิานน่า 

คํา  รับประทานอาหารคํ)า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี)พัก CROWNE PLAZA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที 3 วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ครืองบนิและยานอวกาศ (National Air and Space 

Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที)มีผูเ้ขา้ชมสูงที)สุดในโลก แสดง

ประวัตศิาสตรก์ารบนิมาตั 2งแต่ตน้จนถงึปัจจุบัน ประกอบดว้ย เครื)องร่อน เครื)องบนิ จรวด 

ยานอวกาศ ซึ)งเป็นของจรงิตั 2งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที)ฉายภาพยนตร์

เกี)ยวกับการบนิ อวกาศ นอกจากนี2ยังมทีอ้งฟ้าจําลอง หนิจากดวงจันทร ์และเครื)องบนิลํา

แรกของโลกจากตระกูล  Wright ซึง เป็ นห นึงในสถ าบ ัน สมิธโซ เนียน  (The 

Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวจัิย สถาบันการศกึษา และพพิธิภัณฑ ์หน่วยงาน

ส่วนใหญ่ของสถาบันตั 2งอยู่ที)กรุงวอชงิตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว ์

ศนูยว์จัิย มวีัตถุส ิ)งของต่างๆ ในความดูแลของพพิธิภัณฑม์ากกวา่ 136 ลา้นชิ2น กอ่ตั 2งในปี 

ค.ศ.1846 โดยเงนิทุนรัฐบาลร่วมกับเงนิกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson 

นักวทิยาศาสตรช์าวองักฤษ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 



 

วนัที 4 แฮรสิเบริก์ – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – บฟัฟาโร ่   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตที)เป็น

เหมอืนกับ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์คอมเพล็กซ ์(Entertainment Complex)  มทัี 2งสว่น

พพิธิภัณฑชอ๊คโกแลต กระบวนการผลติ ภาพยนตร ์3 มติ ิมเีวลาใหท้่านไดเ้ลอืกซื2อช็อค

โกแลตนานาชนดิเพื)อเป็นของฝากของที)ระลกึ   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื2นเมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิทางผ่านเมอืงบฟัฟาโร ่(Buffalo) ซึ)งตั 2งอยู่ทางทศิตะวันตกของ มหานคร

นวิยอรก์ มปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื Reader’s Digest 

ใหเ้ป็นเมอืงที)มคีวามสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมรกิา และเป็นเมอืงตดิพรมแดนระหว่าง

อเมรกิาและแคนาดา โดยมแีมนํ่2าไนแอการ่าขวางกั 2น ซึ)งเป็นจุดกําเนดิของนํ &าตกยกัษไ์น

แอการา่ จนเขา้เขตบรเิวณนํ2าตกไนแอการา่(Niagara Falls) 

คํา  รับประทานอาหารคํ)า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี)พัก FOUR POINTS BY SHERATON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที 5 นํ &าตกไนแอการา่ – Old Fort of Niagara - Outlet – บงิแฮมตนั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นชมนํ &าตกไนแอการา่ (Niagara Falls) ตั 2งอยูบ่นแมนํ่2าไนแอการา่ทางตะวันออก

ของทวปีอเมรกิาเหนือ บนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมรกิา นํ2าตกไนแอ

การา่ประกอบดว้ยนํ2าตกสามแหง่ คอื นํ &าตกเกอืกมา้ (Horseshoe Falls) สงู 158 ฟตุ, 

นํ2าตกอเมรกิาสงู 167 ฟตุ, และนํ2าตกขนาดเล็กกวา่ที)อยูต่ดิกัน คอืนํ2าตก Bridal Veil. มจีุด

ชมววิที)สวยงามและเป็นแหลง่ทอ่งเที)ยวที)สําคัญของทั2ง 2 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 7 สิ)ง

มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ(หมายเหตุ : การลอ่งเรอืนํ &าตกไนแอการา่ Maid of 

the Mist เปิดใหบ้รกิาร วนัที 27 เมษายน- 4 พฤศจกิายน 2561 และอาจมกีาร

เปลียนแปลงขึ&นอยูก่บัสภาพอากาศ) จากนั2นนําท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ ์Old Fort of 

Niagara เป็นป้อมปืนเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เมื)อครั 2งสงครามอาณานิคมฯ  Fort of 

Niagara เป็นจุดยุทธศาสตรท์ี)สําคัญเนื)องจากตั 2งอยู่บรเิวณปลายสดุของแม่นํ2าไนแอการา

กอ่นไหลลงสูท่ะเลสาบออนตารโิอ (Lake Ontario) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนั2นพาท่านสู่ Fashion Outlet of Niagara Falls ใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื2อสนิคา้

แฟชั)นมากมาย อาท ิ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 ฯ ล ฯ 



 

จากนั2นเดนิทางสูเ่มอืงบงิแฮมตนั (Binghamton)  ตั 2งอยูท่างใตข้องรัฐนวิยอรค์ โดยมี

อาณาเขตอยูใ่กลก้บัชายแดนเพนซลิวาเนยี   

คํา  รับประทานอาหารคํ)า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี)พัก HOLIDAY INN BINGHAMTON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที 6 บงิแฮมตนั – Woodbury Outlet – นวิยอรก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองวู๊ดบูร ี (Woodbury) เพื)อใหท้่านไดเ้ลือกซื2อสินคา้ที) Woodbury 

Common Premium Outlets ใหท้่านอิสระชอ้ปปิ2 งตามอัธยาศัยที)  โดยมีรา้นคา้

มากกว่า 220 รา้นคา้ 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 Ferragamo, 

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

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่มหานครนวิยอรก์ (New York) นําท่านผ่านชมสถานที)สําคัญ ต่างๆ 

เชน่ ตกึสหประชาชาต ิหอสมดุประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ ยา่นไชน่าทาวน์ เซ็นทรลั

ปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ ่ซึ)งเรยีกไดว้า่เป็นปอดของชาวนวิยอรค์ 

คํา   รับประทานอาหารคํ)า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี)พัก THE WATSON หรอืเทยีบเทา่ 

พกัโรงแรมใกลย้า่น TIME SQUARE จดุใจกลางมหานครนวิยอรก์ 

วนัที 7 อนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ – ขึ&นตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านลงเรอืเฟอรร์ ี เพื)อชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) ชมความ

สง่าของเทพีเสรภีาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมใิจของชาวอเมรกิันที)แสดงใหเ้ห็นถงึว่า

เป็นดนิแดนที)ทกุคนมสีทิธ ิและเสรภีาพเทา่เทยีมกนัเทพเีสรภีาพนี2 ประเทศฝรั)งเศสไดม้อบ

ใหเ้ป็นของขวัญเนื)องในโอกาสที)อเมรกิากอ่ตั 2งประเทศครบรอบ 100 ปี 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหาร Japanese and seafood 

Buffet กบัเมนหูลากหลายกวา่รอ้ยชนดิ 

บา่ย จากนั2นนําท่านขึ&นชมทวิทศันข์องมหานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าเอ็มไพรส์เตท 

(Empire State Building) บรเิวณจดุตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street 

และยังเป็นสถานที)ถ่ายทําภาพยนตรม์ากมาย อาทเิช่น Sleepless in Seattle, An Affair 



 

to Remember, King Kong  จากนั2นใหท้่านไดอ้สิระอย่างเต็มที) ไม่ว่าจะเดนิเล่นย่านเดนิ

เลน่ยา่นไทมส์แควร ์(Time Square) ยา่นการคา้ในกลางนคร ที)ประชันป้ายโฆษณานับ

รอ้ยป้าย หรอื ยา่นโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ์(Broadway Avenues) ตน้กําเนดิ

ของละครบรอดเวย์ศลิปะการแสดงที)ทั)วโลกยอมรับหรือเลือกชอ้ปปิ2 งบนถนนเลขที) 5  

(Fifth Avenue)  ที) ได ช้ื)อ ว่า เป็นถนนช อ้ป ปิ2 งที) แพ งที) สุดของโลก "The most 

expensive street in the world" 

คํา 

 

 

       รับประทานอาหารคํ)า ณ ภัตตาคาร อาหารพื2นเมอืง 

ลิ&มรส Burger & Lobster รา้นดงัของนวิยอรก์ 

ทีพกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี)พัก THE WATSON หรอืเทยีบเทา่ 

พกัโรงแรมใกลย้า่น TIME SQUARE จดุใจกลางมหานครนวิยอรก์ 

วนัที 8 นวิยอรก์ - สนามบนิ – สงิคโปร ์ ***เครืองบนิผา่นเวลาสากล*** 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

05.30 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตนิวรก์ (EWR) 

10.25 น. ออกเดนิทางกลับสูส่งิคโปร ์โดยเที)ยวบนิที) SQ 021  

**กรุป๊ออกเดนิทางวนัที 21-29 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 10.45 น.** 

**กรุป๊ออกเดนิทางต ั&งแตว่นัที 18 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 09.45น.** 

 ******* เครืองบนิบนิผา่นเสน้แบง่เวลาสากล ******* 

วนัที 9 สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ   

17.10 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพื)อรอการเปลี)ยนเครื)อง 

**กรุป๊ออกเดนิทางต ั&งแตว่นัที 21 ต.ค. 62 เดนิทางถงึสงิคโปรเ์วลา 17.15น.** 

18.45 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทียวบนิที SQ 978 

20.10 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 

 

 

 



 

 

โปรแกรม : Time Square and Premium Economy  อเมรกิา

ตะวนัออก นวิยอรก์ วอชงิตนั ด.ีซ.ี  ไนแอการา่  

9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อร ์(SQ) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั�ว 

ทา่นละ 

พักเดี)ยวเพิ)ม 

ทา่นละ 

19-27 ส.ค. 62 96,888.- 96,888.- 96,888.- 96,888.- 57,000.- 15,900.- 

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

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

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

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

09-17 ธ.ค. 62 95,888.- 95,888.- 95,888.- 95,888.- 57,000.- 15,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน ังจะยนืยนัเมือไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ั&น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเดนิทาง ทีมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือทาํการจองควิยืนวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ั&ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม ่ 



 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเกดิขึ&น 

5. การยืนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ั&นตอนการยืนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ั&งแบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทียวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ั&งหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนี&รวม 

1คา่ตั�วเครื)องบนิ ชั 2นประหยัด ( Economy Class) ที)ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื)อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที)ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที)ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที)ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที)ทอ่งเที)ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื)อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื)อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื2อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื)องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ)มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี2ยประกนัเริ)มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี2ยประกนัเริ)มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที)มอีายตุั 2งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ)ม 7% และหัก ณ ที)จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนี&ไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื)องดื)มที)สั)งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ2าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ2น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที)สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 



 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ2ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที)สายการบนิมกีารปรับขึ2นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ)งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา (จํานวน 7,600 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 USD) 

 

 

เง ือนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเหลอื 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเกดิขึ&นจรงิ 

 

ขอ้มลูเบื&องตน้ในการเตรยีมเอกสารยืนวซีา่และการยืนวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที)ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึ2น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื)นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื)อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ)งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที)ค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที)ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื)องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที)ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั2น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่)ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ)มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ)ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื)นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื)องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ)งในการยื)นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่)ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที)ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั2นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิมเตมิเร ืองต ั�วเครืองบนิและทีน ังบนเครืองบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที)นั)งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื)องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเก็บค่ามัดจําตั�วเครื)องบนิ ซึ)งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื)องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที)

เกดิขึ2นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 



 

3. นั)งที) Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี)จะนั)งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที)สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี)มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื)นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที)เครื)องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ2าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี)มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที)นั)ง Long leg ขึ2นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที)เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที)เชค็อนิเทา่นั2น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ2นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 2งหมด 

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

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

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 2งหมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายท ั&งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ&นไป) เนื)องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื)นที)เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที)เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ)งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื)อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั 2งนี2ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที)ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที) สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืนวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที)เกดิขึ2นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื)นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื)องบนิ 

หรอืคา่ตั�วเครื)องบนิ (กรณีออกตั�วเครื)องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที)กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ั&งหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื)องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที) ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั&งหมด 

 

ขอ้มลูเพิมเตมิเร ืองโรงแรมทีพกั 

 

1. เนื)องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี)ยว (Single) ,หอ้งคู ่



 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื)องปรับอากาศเนื)องจากอยูใ่นแถบที)มอีณุหภมูตํิ)า 

3. กรณีที)มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ2นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี)ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื)อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที)มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที)เป็นหอ้งเดี)ยวอาจเป็นหอ้งที)มขีนาดกะทัดรัต  

    และไมม่อีา่งอาบนํ2า ซึ)งขึ2นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั2นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืนประมาณ 5 วนัทําการ 

การยืนวซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีสถานทตู 

ในระหวา่งยืนวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

***กรณุาเตรยีมเอกสาร 2 ชุด สําหรบัยืนวซีา่แคนาดา*** 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืนขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยูเ่ร ือย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื)นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืนขอวซี่าจะมเีง ือนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิมเตมิ 



 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืนขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี&รวมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิ2ว หรอื 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พื2นหลงัขาวเทา่นั2น ถา่ยไมเ่กนิ 

6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื)องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที)มชีื)อของ

ผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 

สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ)มทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัที)ออก

เอกสาร ชื)อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชื)อสถานทตูที)ยื)น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที)ออกจากสถาบนัที)กําลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัที)ออกเอกสาร ชื)อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื)อสถานทตูที)ยื)น) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี2แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที) โฉนดที)ดนิ เป็นตนั 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผู ้เดนิทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลูกคา้ทํารายการ

เดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนักอ่นวนั

ยืนวซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีมกีารเคลือนไหวบญัช ีไมค่รบทกุเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนสําเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี& กองทนุ และสลากออมสนิ** 



 

4.2  กรณีเปลียนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั 2งสองเลม่ (ทั 2งเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลที)ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ (พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั 2งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ)ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี)ยนชื)อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี)ยน) 

7. ทา่นไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสําเนาถกูตอ้ง 

เอกสารยืนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลียนและขออพัเดทเพิมเตมิได้



 

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิมเตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืนวซีา่อเมรกิา 
 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูสาํหรบัการยืนวซีา่อเมรกิา 
กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความเป็นจรงิ 

เป็นขอ้มลูทีจะใชป้ระกอบการสมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืนเอกสารเพือขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนังสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื)อตน้ ตรงกบัในหนังสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื)อนามสกลุภาษาไทย __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื)ออื)น ๆ ถา้ม ี
(เชน่ นามสกลุกอ่นแตง่งาน นามแฝง หรอืเคยเปลี)ยนชื)อ นามสกลุ) 

ชื)อเกา่:_________________________________นามสกลุ
เกา่:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 



 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยูร่ว่มกนัโดยไมไ่ดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หยา่รา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรอืเขตที)เกดิ ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รัฐหรอืจังหวัดที)เกดิ _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศที)เกดิ ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สญัชาตอิื)นที)
ไดรั้บ หรอืเคยไดรั้บ  

ถา้มสีญัชาตอิื)น คอืประเทศ : ________________________ 

ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางของประเทศที)ไดร้ะบไุวห้รอืไม ่         ใช ่             ไม ่

ถา้ม ีระบหุมายเลขของหนังสอืเดนิทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขที)บตัรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี (ในสหรัฐอเมรกิา) ถา้ม ี

                 ______________________________________________________________ 

 

 

 

Address and Phone Information 



 

        1. Street Address / ที)อยู ่____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                    

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ที)อยูท่ี)สามารถตดิตอ่ไดห้ากแตกตา่งจากที)อยูใ่นขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ี)ทํางาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารที)ทํางาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ที)อยูอ่เีมล ________________________________________________ 

 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขที)ปรากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลังหนังสอืเดนิทาง                                                                           

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหน่วยงานที)ออกหนังสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานที)ออกหนังสอืเดนิทาง ____________________ 

              Issuance Date / วันที)ออกหนังสอืเดนิทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________ 



 

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

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

หรอืถกูขโมยหรอืไม ่

        Yes / *เคย                                          No / ไมเ่คย 

* ถา้เคยหาย โปรดระบเุลขหนังสอืเดนิทาง / Passport Number 
______________________________ 

เหตผุลที)หนังสอืเดนิทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

1. Purpose of trip to U.S./ จดุประสงคข์องทา่นในการเดนิทางไปยังสหรัฐอเมรกิา 

_______________________________________________________________ 

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

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

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที)ตอ้งการพํานักในสหรัฐอมรกิา 

__________________ Day(s)/วัน 

4. Address where you will stay in U.S./ ที)อยูใ่นสหรัฐที)ทา่นตั 2งใจจะไปพํานัก 

Street Address / ที)อยู_่______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รัฐ ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหก้บัทา่น? 

_______________________________________________________________ 

*** ถา้มผีูอ้ ื)นออกคา่ใชจ้า่ยให ้หรอืบรษัิทออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใหก้รอกขอ้มลูดา้นลา่งตอ่ไปนี2 
// ถา้ไมม่ขีา้มไปที)ขอ้ 6 



 

ชื)อบรษัิท หรอื ชื)อและนามสกลุของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้
:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที)อยูข่องผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้หรอืบรษัิทที)ออก
คา่ใชจ้า่ยให ้: 
____________________________________________________________________________________
____ 

____________________________________________________________________________________
____ 

Telephone number /เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื หรอื บรษัิท : 
________________________________________________ 

Relationship to you /ความสมัพันธก์บัคณุ เชน่ พอ่ แม ่นายจา้ง เป็นตน้  : 
____________________________________ 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืไม ่?       

            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปนี2 

Date arrived / วันที)เดนิทางถงึอเมรกิา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที)ทา่นอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี)
วัน___________________Day(s)/วัน 

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มใีบอนุญาตขิบัขี)ของประเทศสหรัฐฯ 
หรอืไม?่  

                  ม ี                               ไมม่ ี

Driver’s license number/ใบขบัขี)อนุญาตหิมายเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาตขิบัขี)ของรัฐ 
:________________________________________________ 

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



 

         * Yes/เคย                                           No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วันที)ออกวซีา่:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซีา่______________________________________________ 

 - Have you been ten-printed ? /ทา่นเคยพมิพล์ายนิ2วมอืที)สถานทตู U.S. แลว้หรอืไม ่? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทา่นเคยทําวซีา่ U.S. หายหรอืถกูขโมยหรอืไม ่? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Enter year visa was lost or stolen/ถา้เคย โปรดระบปีุที)หาย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธบิายเหตผุลที)ทําหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Explain / ถา้เคย โปรดอธบิาย
เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่สหรัฐ ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ดนิทางเขา้สหรัฐ หรอืถกูเพกิถอนวซีา่หรอืไม ่     

         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื)อนามสกลุบดิาและวันเดอืนปีเกดิ 



 

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื)อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วันเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของทา่นพํานักอยูใ่นสหรัฐใชห่รอืไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Father’s status/สถานภาพของบดิาที)อยูท่ี)ประเทศสหรัฐฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื)อนามสกลุมารดาและวันเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื)อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วันเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของทา่นพํานักอยูใ่นสหฐัใชห่รอืไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที)อยูท่ี)ประเทศสหรัฐฯ :         

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)? ทา่นมญีาตลํิาดับ
ตน้ที)ไมใ่ชบ่ดิามารดา ( ไดแ้ก ่คูห่มั 2น คูส่มรส บตุร พี)นอ้ง ) พํานักอยูใ่นสหรัฐหรอืไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชื)อ _____________________________________________ 



 

       Relationship to you / ความเกี)ยวขอ้งกบัทา่น ____________________________ 

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

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบคุคลนั2น ๆ ในสหรัฐอเมรกิา ( เชน่  

               เป็นอเมรกิาซติ ิเชน่ ไดรั้บใบเขยีว ไดรั้บวซีา่สหรัฐชั)วคราว หรอือื)นๆ ) 

                ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกลุคูส่มรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื)อคูส่มรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดอืน ปี เกดิ คูส่มรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’f Plade of Birth / สถานที)เกดิ _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ที)อยูคู่ส่มรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

*** ถา้หยา่ กรณุากรอกขอ้มลูตอ่ไปนี& 

ชื)อ-นามสกลุ อดตีคูส่มรส ____________________________  

เกดิที)จังหวัด__________________________________ 

วันที)จดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หยา่วันที)เทา่ไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หยา่กนัเพราะเหตผุลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื)อสถานศกึษาหรอืที)ทํางาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ที)อยู ่_____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รัฐหรอืจังหวัด ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

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

3. Briefly describe your duties / อธบิายลักษณะงานพอสงัเขป 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

+Previous Work / Education / Training  Information 

Provide your employment information for the last five years, if applicable. 

1. Were you previously employed? กอ่นหนา้นี2เคยทํางานหรอืไม ่? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Employer / Employment information 

Employer Name/ชื)อบรษัิทที)เคยทํางาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ที)อยูข่องบรษัิทที)เคยทํางาน 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________ 

Telephone/เบอรโ์ทรศัพทท์ี)เคยทํางาน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ตําแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริ)มทํางานตั 2งแตเ่มื)อไร (วัน/เดอืน/ปี) 

____________________________________ 

4. Employment Date To / วันที)ออกจากงาน (วัน/เดอืน/ปี)  

______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธบิายลักษณะงานพอ
สงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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



 

ทา่นเคยเขา้เรยีนในสถาบนัการศกึษาระดบัมธัยมหรอืสงู

กวา่หรอืไม ่? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

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

including elementary schools/ถา้ใช ่โปรดกรอกขอ้มลูตอ่ไปนี2เกี)ยวกบัสถาบนัการศกึษาที)ทา่น
เคยเขา้เรยีน 

Name of Institution/ชื)อสถานศกึษา 

_____________________________________________________ 

Address/ที)อยูข่องสถานศกึษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลักสตูรที)ทา่นศกึษาจบมา 
__________________________________________________ 

Date of Attendance From/วันที)เร ิ)มการศกึษา(ว/ด/ป) 

___________________________________________ 

Date of Attendance To/วันที)จบการศกึษา (ว/ด/ป) 

______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คณุเคยทอ่งเที)ยวในประเทศ 

      อื)น ๆ ใน 5 ปีที)แลว้หรอืไม ่

            Yes /* ใช ่                         No / ไมใ่ช ่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถา้ใช ่โปรดระบปุระเทศที)เคยเดนิทางภายใน 
5 ปีที)ผา่นมา 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________ 

          2.Have you ever served in the military ? คณุเคยทําหนา้ที)ในทางทหารหรอืไม ่



 

            Yes / ใช(่โปรดระบ)ุ           No / ไมใ่ช ่

If yes please provide the following information / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปนี2 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ตําแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชี)ยวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 

 

 

 


