อเมริกาตะวันออก
นิวยอรก ไนแอการา วอชิงตัน ดี.ซี.
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินอีวีเอ แอร (BR)

กําหนดวันเดินทาง: ป 2560
กันยายน : 22 - 30
ตุลาคม : 13 – 21

79,900.-

พฤศจิกายน : 24 - 2 ธ.ค.
ธันวาคม : 22 - 30

***ราคาไมรวมคาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท***
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วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา

เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก
หรือเทียบเทา

1

กรุงเทพฯ – ไตหวัน – นิวยอรก

✈

✈

✈

CROWNE PLAZA NEWARK

2

นิวยอรก – ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ดี.ซี.

O

O

O

HOLIDAY INN CHANTILLY

3

วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิรก

O

O

O

RADISSON HARRISBURG

4

แฮริสเบิรก – บัฟฟาโร

O

O

O

FOUR POINT SHERATON

5

น้ําตกไนแอการา – OUTLET – บิงแฮมตัน

O

X

O

HOLIDAY INN
BINGHAMTON

6

บิงแฮมตัน – OUTLET – นิวยอรก

O

X

O

CROWNE PLAZA NEWARK

O

O

O

อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท – ไทมสแควร –
7

สนามบิน

8

สนามบิน – ไตหวัน

✈

✈

✈

9

ไตหวัน – กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

วันแรกของการเดินทาง
09.00 น.

กรุงเทพฯ – ไตหวัน – นิวยอรก

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบินอี.วี.เอ.แอร ประตู 8 แถว Q พบเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวก

12.20 น.

ออกจากประเทศไทย สูไตหวัน โดยเที่ยวบินที่ BR 212
*** คณะเดิน ทางตั้ง แต วั น ที่ 24 พ.ย. ออกเดิน ทางโดยเที่ ย วบิ นที่ BR
212 เวลา 12.10 น. และถึงไตหวันเวลา 16.55 น.***

17.10 น.

เดินทางถึงไตหวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

19.10 น.

ออกเดินทางสูเมืองมหานครนิวยอรก เที่ยวบินที่ BR 32
*** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 24 พ.ย. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ BR 32
เวลา 19.30 น. และถึงนิวยอรกเวลา 21.10 น.***
***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล***

22.05 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอหน เอฟ เคนเนดี้ (JFK) มหานครนิวยอรก
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสูมหานครนิวยอรก (New York) นําทาน
ชมมหานครนิวยอรก (New York) ที่มีชื่อเลนวา Big Apple นครที่เปนเมือง
ทาศูนยกลางทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรือเทียบเทา

วันที่สองของการเดินทาง
เชา

นิวยอรก – ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ดี.ซี.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสูเมืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่ง
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ระยะทาง 160 ก.ม.
หนา 2 จาก 18

เปนเมื องที่ริเริ่มการประกาศอิ สรภาพในสมั ยกอตั้ งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได

ใชเวลาเดินทาง

ประกาศแยกเอกราชในป ค.ศ. 1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน เริ่ม

ประมาณ 1.50 ชม.

จากจุดกําเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เดนซ ฮอลล (Independence
Hall) และระฆังแหงอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ไดลั่นเมื่อวันประกาศ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington,D.C.) นครหลวง ระยะทาง 220 ก.ม.
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูระหวางมลรัฐเวอรจิเนียกับแมรี่แลนด สรางใน

ใชเวลาเดินทาง

สมัยประธานาธิบดี จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูก

ประมาณ 2.40 ชม.

สรางขึ้นเพื่อทดแทนฟลาเดลเฟยที่เคยเปนเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเปนดินแดน
โพนทะเลของอังกฤษ นําทานชมสถานที่สําคัญตางๆ ถายรูปคูกับทําเนียบขาว
(White House)

สถานที่ทํ างานประธานาธิบ ดีสหรัฐ อนุสาวรีย วอชิงตัน

(Washington

Monument)

แท งหิ นโอเบลิ สก ที่ส รา งเพื่อ เป นเกียรติ แก

จอร จ วอชิ งตั น

ประธานาธิ บ ดี ค นแรกของสหรัฐ อเมริ ก า ผู นํ า อิ ส รภาพมาสู

สหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานลินคอลน (Lincoln Memorial) อาคารหินออน
ที่สรางตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเปนเกียรติแด อับราฮัม ลินคอลน ประธานาธิบดี
คนที่ 16

ของสหรั ฐ อเมริ ก า อนุ ส รณ ส ถานเจฟเฟอร สั น (Jafferson

Memorial)

อาคารศิ ล ปะนี โ อคลาสสิ ค อุ ทิ ศ ให กั บ โธมั ส เจฟเฟอร สั น

ประธานาธิ บ ดี ค นที่ ส ามของสหรั ฐ อเมริ ก า เจ า ของหลั ก การเรื่ อ งการประกาศ
อิ ส รภาพ

การออกแบบเป น ในลั ก ษณะ Pantheon

ในกรุง โรม ตึ ก รัฐ สภา

ศูนยกลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากวา 200 ป สถานที่ทํางาน
ของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารเวียดนาม
นําเขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CHANTILLY // SPRINGHILL
CENTREVILLE หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิรก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เปน
สถาบั นวิ จัย สถาบั นการศึก ษา และพิ พิธ ภัณฑ หนวยงานสว นใหญ ของสถาบั น
ตั้งอยูที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑอีกกวา 19 แหง สวนสัตว ศูนยวิจัย มีวัตถุ
สิ่งของตางๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑมากกวา 136 ลานชิ้น กอตั้งในป ค.ศ.
1846 โดยเงินทุนรัฐบาลรวมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson
นัก วิ ทยาศาสตรช าวอั งกฤษ

เขา ชมพิ พิธ ภั ณฑ เ ครื่อ งบิ นและยานอวกาศ

(National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑอากาศยานและยานอวกาศ
ที่มีผูเขาชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตรการบินมาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน
ประกอบดวย เครื่องรอน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเปนของจริงตั้งแสดง มี
โรงภา พยนต ร จ อยั ก ษ (Imax) ที่ ฉ ายภาพยนตร เ กี่ ยว กั บ กา รบิ น อว กา ศ
นอกจากนี้ยังมีท องฟ าจํ าลอง หินจากดวงจั นทร และเครื่อ งบินลํา แรกของโลก
จากตระกูล Wright
JFK-BR005 EAST U.S.A. 9D 6N (BR)
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําชมพิพิธภัณฑที่นาสนใจ เชน เขาชม National museum of Natural
History ซึ่ ง สะสมและแสดงตั ว อย า งของพั น ธ ไ ม สั ต ว ฟอสซิ ล แร ธ าติ หิ น
อุกกาบาต

และวัต ถุที่เ กี่ยวของกับประวัติ การวิวัฒ นาการของมนุษย ยังมีหอ ง

แสดงกระดูกไดโนเสาร หุนชางแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญที่สุดในโลก และเพชร
ขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเปนสมบัติของพระเจาหลุยสที่ 16 ของฝรั่งเศส จากนั้น ระยะทาง 190 ก.ม.
นําทานเดินทางสูเมืองแฮริสเบิรก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylania) ริมฝงแมน้ําซัวควิฮานนา
ค่ํา

ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม RADISSON HARRISBURG // HOLIDAY INN
HARRISBURG หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

แฮริสเบิรก – บัฟฟาโร

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรชอคโกแลตที่
เ ป น เ ห มื อ น กั บ เ อ็ น เ ต อ ร เ ท น เ ม น ท ค อ ม เ พ ล็ ก ซ ( Entertainment
Complex) มีทั้งสวนพิพิธภัณฑ

ชอคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร 3

มิติ มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเปนของฝากของที่ระลึก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย

นําทานเดินทางสู เมืองบัฟฟาโร (Buffalo) ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของมหา ระยะทาง 460 ก.ม.
นครนิว ยอรก มี ประชากรประมาณ 1.1 ลา นคน ไดรับ การคั ดเลื อ กจากหนังสื อ

ใชเวลาเดินทาง

Reader’s Digest ใหเปนเมืองที่มีความสะอาดเปนอันดับ 3 ของอเมริกา และเปน

ประมาณ 4.30 ชม.

เมืองติดพรมแดนระหวางอเมริกาและแคนาดา โดยมีแมน้ําไนแอการาขวางกั้น ซึ่ง
เปนจุดกําเนิดของน้ําตกยักษไนแอการา
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม SHERATON AT THE FALLS HOLIDAY INN //
FOUR POINT SHERATON หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

น้ําตกไนแอการา – OUTLET – บิงแฮมตัน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมน้ําตกไนแอการา (Niagara Falls) ตั้งอยูบนแมน้ําไนแอการาทาง
ตะวั น ออกของทวี ป อเมริ ก าเหนื อ บนพรมแดนระหว า งประเทศแคนาดากั บ
สหรัฐ อเมริกา น้ําตกไนแอการา ประกอบดว ยน้ําตกสามแหง คื อ น้ํา ตกเกื อกม า
(Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ําตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ําตกขนาดเล็ก
กว า ที่ อ ยู ติ ด กั น คื อ น้ํ า ตก Bridal

Veil. มี จุ ด ชมวิ ว ที่ ส วยงามและเป น แหล ง

ทองเที่ยวที่สําคัญของทั้ง 2 ประเทศ และยังเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก
ทางธรรมชาติ พบกั บ ความยิ่ง ใหญ ข องน้ํ า ตกที่ มี ป ริ ม าณน้ํา มากมายมหาศาล
กอใหเกิ ดเสี ยงสนั่นหวั่นไหวและละอองไอน้ํา ที่ทํา ให เกิด สายรุงเมื่อกระทบกั บ
แสงแดดในวันที่ทองฟาแจมใส (หมายเหตุ : การลองเรือ Maid of The Mist
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และ Cave of The Wind เปดบริการ 19 พฤษภาคม – 5 พฤศจิกายน
2560 หรือ อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงขึ้น อยู กั บ สภาพอากาศ ทางบริษั ท ไม
สามารถคืนคาใชจายได ในกรณีที่ไมสามารถลองเรือได) จากนั้นพาทานสู
Fashion Outlet of Niagara Falls
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน

บาย

ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาแฟชั่นมากมาย อาทิ เชน 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 จากนั้นเดินทางสู ระยะทาง 340 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
เมื องบิง แฮมตัน (Binghamton) ตั้ งอยูท างใตของรัฐ นิว ยอรค โดยมี อาณา
ประมาณ 3.45 ชม.
เขตอยูใกลกับชายแดนเพนซิลวาเนีย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN BINGHAMTON หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

บิงแฮมตัน – OUTLET – นิวยอรก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดิ น ทางสู เ มื อ งวู ด บู รี่ (Woodbury)

เพื่ อ ให ท า นได เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค า ที่

Woodbury Common Premium Outlets
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน

บาย

ใหทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัยที่ โดยมีรานคามากกวา 220 รานคา อาทิ เชน 7

ระยะทาง 210 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

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
นําทา นเดินทางสู มหานครนิวยอรก (New York)

นําท านผา นชมสถานที่

สําคัญ ตางๆ เชน ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถเซนตแพททริค ยาน
ไชนาทาวน เซ็นทรัลปารค(Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งเรียก
ไดวาเปนปอดของชาวนิวยอรค
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรือเทียบเทา

บาย

ใหทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัยที่ โดยมีรานคามากกวา 220 รานคา อาทิ เชน 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
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นําทานเดินทางสูม หานครนิวยอรก (New York)

นํา ทานผ านชมสถานที่

สําคัญ ตางๆ เชน ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถเซนตแพททริค ยาน
ไชนาทาวน เซ็นทรัลปารค(Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งเรียก
ไดวาเปนปอดของชาวนิวยอรค
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท – ไทมสแควร –
สนามบิน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานลงเรือเฟอรรี่ เพื่อชมอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty)
ชมความสงาของเทพีเสรีภาพสัญลักษณแหงความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่
แสดงให เ ห็ นถึ งว า เป นดิ นแดนที่ ทุ ก คนมี สิ ท ธิ

และเสรีภ าพเท า เที ยมกั นเทพี

เสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสไดมอบใหเปนของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกากอตั้ง
ประเทศครบรอบ 100 ป
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุน
จากนั้ นนํ า ท า นขึ้ น ชมทิ ว ทั ศน ของมหานครนิ ว ยอรก บนตึ ก ระฟ า เอ็ ม ไพร
สเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ
West

34 Street และยั ง เป น สถานที่ ถ า ยทํ า ภาพยนตร ม ากมาย อาทิ เ ช น

Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong จากนั้นใหทานได
อิสระอยางเต็มที่ ไมวาจะเดินเลนยานเดินเลนยานไทมสแควร (Time Square)
ยา นการค า ในกลางนคร ที่ ป ระชั น ป า ยโฆษณานั บ รอ ยป า ย หรือ ยา นโรงละคร
เพลง

ณ ถนนบรอดเวย (Broadway

Avenues) ต น กํ า เนิ ด ของละคร

บรอดเวย ศิ ล ปะการแสดงที่ ทั่ ว โลกยอมรั บ หรื อ เลื อ กช อ ปป ง บนถนนเลขที่ 5
(Fifth Avenue) ที่ไดชื่อวาเปนถนนชอปปงที่แพงที่สุดของโลก "The most

expensive street in the world"
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย

22.00 น.

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูส
 นามบินนานาชาติจอหน เอฟ เคนเนดี้ (JFK)

วันที่แปดของการเดินทาง
01.25 น.

สนามบิน – ไตหวัน

ออกเดินทางสูไตหวัน โดยเที่ยวบินที่ BR 31
*** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 24 พ.ย. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ BR 31
เวลา 00.20 น. และถึงไตหวันเวลา 05.30 น.***

วันที่เกาของการเดินทาง

ไตหวัน – กรุงเทพฯ

***เครื่องบินบินผานเสนเวลาสากล***
04.55 น.

เดินทางถึงสนามบินไตหวัน

09.00 น.

ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BR 67
*** คณะเดิน ทางตั้ง แต วั น ที่ 24 พ.ย. ออกเดิน ทางโดยเที่ ย วบิ นที่ BR
201 เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.35 น.***
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11.35 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก
ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทา นทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

5. เมื่อทานทําการซือ
้ โปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา
 ยใดๆ ทัง
้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลว
 งหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

โปรแกรม : อเมริกา ตะวันออก
นิวยอรก - ไนแอการา - วอชิงตัน ดี ซี
9 วัน 6 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร
กําหนดการเดินทาง
กันยายน : 22 - 30
ตุลาคม : 13 - 21
พฤศจิกายน : 24 - 2 ธ.ค.
ธันวาคม : 22 – 30

อัตราคาบริการ
ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

79,900.-

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 3 ทาน : เตียงใหญ 2 เตียงเทานั้น) ราคาทานละ

79,900.-
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เด็กอายุ 4-11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน

79,900.-

เด็กอายุ 4-11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมเี สริมเตียง)

79,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

11,900.-

***

ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซา
 ทานละ 7,600 บาท
กรณี ไมใชตั๋วเครื่องบิน

***

23,000.-

อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวน
ั เดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ
จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงือ
่ นไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศ และ คาทิปคนขับรถ นําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 410 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 505 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. มัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มทีส
่ ั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
คาน้าํ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญ
ู หายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาห ตอคน ตอวัน : 9 x 3 = 27 ดอลลาห)
5. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
6. ราคาไมรวมวีซา
 คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท
7. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ
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เงินมัดจําแลวเทานั้น ในกรณีที่ใหทางบริษท
ั ทําการยื่นวีซา
 ให รบกวนเก็บเงินคาวีซาเพิม
่ อีก 7,600 บาท
2. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูตางจังหวัด) ใหทา นติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ
์ มรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
3. ในคณะของทานมีผูตอ
 งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกใน
การเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่ โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสาํ รองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทา นไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บ
คาใชจา ยตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
 ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญ
 หาทางดานสุขภาพและรางกาย
และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจา ยทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท
และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลือ
่ นการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวซ
ี าจากทางสถานทูต (วีซาไมผา
 น) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํา
มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจา ยทีเ่ กิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋ เครื่องบิน
หรือคาตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
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8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว
๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมคืนคาทัวร

ทั้งหมด
9. กรณีผเู ดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวา เหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห องพั กของแตล ะโรงแรมแตกต า งกั น จึ งอาจทํ าให หอ งพัก แบบหอ งเดี่ ยว (Single) ,
ห อ งคู (Twin/Double) แต ล ะโรงแรมไม เ หมื อ นกั น ส ว นห อ งพั ก แบบ 3 ท า น จะเป น เตี ย งใหญ 2 เตี ย ง
เทานั้น

2.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคา โรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นหรือยายเมืองเพือ
่ ใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก
อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด
ประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่
เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม,
อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจน
การถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมี
อํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการ
ทูต )

ซึ่ งอยู เหนือ การควบคุ ม ของบริ ษัท ฯ หมายรวมถึ งในระหวางการเดิ นทางทอ งเที่ ย วทั้งใน หรื อ

ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันใน
กรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ
มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ
ดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ
ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ
******************************
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ขอมูลเบื้องตนและหลักฐานการทําวีซาสหรัฐอเมริกา
** ผูยื่นคํารองที่มีอายุมากกวา 18 ป ขึ้นไป จะตองมีคุณสมบัติของตัวเองในการที่จะไดรับวีซาชั่วคราวประเภทธุรกิจหรือ
ทองเที่ยว **

ผูย ื่นคํารองขอวีซาทุกทานตองยืน่ เอกสารประกอบคํารองขอวีซาดังตอไปนี้ หากยื่นคํารองไม
ครบถวน ทางสถานทูตจะไมพิจารณาเอกสารของทาน..
1. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณานําหนังสือเดินทางฉบับเกาที่มีวีซาเขา
ประเทศสหรัฐฯมาแสดงดวย ถามี)
2. รูปถายหนาตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จํานวน 2 ใบ
ถายไมเกิน 6 เดือน รูปถายจะตองเปนพื้นหลังสีขาวเทานั้น เปดหู,
หามสวมแวนตาดําหรือหมวก สัดสวนใบหนาตองเกิน 50 เปอรเซ็นตของพื้นที่รปู ถาย
3. สําเนาทะเบียนบาน – สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (เด็กใชสําเนาสูติบัตร) –
สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบหยา ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
4. หลักฐานการทํางาน
4.1 กรณีเปนลูกจาง จะตองยื่นจดหมายจากที่ทํางานเปนภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทํางานเมื่อใด ตําแหนงอะไร
เงินเดือนเทาไร ไดลาหยุดพักจากวันที่เทาไรถึงวันที่เทาไร และจะกลับมาปฏิบัติงานวันที่เทาไร
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ใหยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการคา เชน ใบทะเบียนการคา ใบทะเบียนพาณิชย (ถาย
สําเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผูเดินทางเปนกรรมการอยู
4.3 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ใชใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด
4.4 กรณีอายุไมถึง 19 ป ถาผูป กครองทานใดทานหนึ่งไมไดเดินทางดวย ใหทานผูปกครองที่ไมไดเดินทางทําหนังสือยินยอม
จากอําเภอหรือเขตทองที่อาศัย
4.5 กรณีอายุไมถึง 19 ป และถาบิดามารดาไมไดเดินทางดวย ใหบิดาและมารดาทําหนังสือยินยอมจากอําเภอหรือเขต
ทองที่อาศัย และระบุใหเด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
5. หลักฐานการเงิน ถายสําเนาสมุดเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ชื่อเจาของบัญชีตองเปนชื่อของผูเดินทางเทานั้น หรือ
จดหมายรับรองจากธนาคาร 1 ชุด
6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง หรือ หนังสือเชิญจากญาติ
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*************************************************************************************************

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาอเมริกา

Nonimmigrant Visa Application DS-160
่ วีซาอเมริกา
DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการยืน

กรุณากรอกขอมูลใหครบ และตรงกับความเปนจริง
เปนขอมูลที่จะใชประกอบการสัมภาษณของทาน
**ถากรอกขอมูลไมครบถวน จะไมสามารถยื่นเอกสารได**

(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ)
Personal Information 1

นามสกุล ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________
2. Given names / ชื่อตน ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________
3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________
4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถามี (เชน นามสกุลกอนแตงงาน
นามแฝง หรือเคยเปลี่ยนชือ่ นามสกุล)
ชื่อเกา:_________________________________นามสกุลเกา:____________________________________
5. Sex / เพศ
Male /ชาย
Female / หญิง
6. Marital Status / สถานภาพ
Single / โสด
Married / Civil Partner / สมรส
Unmarried Partner / อยูรวมกันโดยไมไดสมรส
Divorced / Dissolved Partnership / หยาราง
*** ถาหยา หยาวันที่เทาไร (ว/ด/ป)_____________เพราะเหตุผลอะไร
____________________
Separated / แยกกันอยู
Widowed / Surviving Civil Partner / หมาย
7. Date of Birth / วันเดือนปเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________
8. City of Birth / เมืองหรือเขตที่เกิด ________________________________________
9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดที่เกิด _______________________________
10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________
1. Surname /

Personal Information 2
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สัญชาติ _______________________________________________
Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สัญชาติอื่นที่ไดรับ หรือเคยไดรับ
ถามีสัญชาติอื่น คือประเทศ : ________________________
ไดถือหนังสือเดินทางของประเทศทีไ่ ดระบุไวหรือไม
ใช
ไม
ถามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________
National Identification Number / เลขที่บัตรประชาชน __________________________
U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถามี

1. Nationality /
2.

3.
4.

______________________________________________________________
5. U.S. Taxpayer Id Number /

หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถามี

______________________________________________________________

Address and Phone Information
1. Street Address /

ที่อยู ____________________________________________________

_______________________________________________________________________
____________________________________ Postal zone/
2. Country /

รหัสไปรษณีย :______________

ประเทศ_______________________________________________________

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

ที่อยูที่สามารถติดตอไดหากแตกตางจากที่อยูในขอ 1
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
4 . Home Phone Number / โทรศัพทบาน_________________________________________
5. Work Phone Number / โทรศัพทที่ทํางาน ______________________________________
6. Work Fax Number / โทรสารที่ทํางาน _________________________________________
7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพทมือถือ __________________________________
8. Email Address / ที่อยูอีเมล ________________________________________________
Passport Information

หมายเลขหนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ________________________
2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบารโคดดานหลังหนังสือเดินทาง
1. Passport Number /

___________________________________________
3. Country / Authority that Issued Passport

/ ประเทศหรือหนวยงานที่ออกหนังสือเดินทาง

______________________________________________________________

สถานที่ออกหนังสือเดินทาง ____________________
Issuance Date / วันที่ออกหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________
Expiration Date / วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______
5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ทานเคยทําหนังสือเดินทางสูญหาย
หรือถูกขโมยหรือไม
Yes / *เคย
No / ไมเคย
* ถาเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ______________________________
เหตุผลที่หนังสือเดินทางหาย / Explain ________________________________________
4. Where was the passport issued?
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Travel Information
1. Purpose of trip to U.S./

จุดประสงคของทานในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

_______________________________________________________________

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวันเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา
(DD/MM/YYYY) ______/______/______

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตองการพํานักในสหรัฐอมริกา

/วัน
Address where you will stay in U.S./ ที่อยูในสหรัฐที่ทานตั้งใจจะไปพํานัก
Street Address / ที่อยู_______________________________________________
City / เมือง_______________________________________________________
State / รัฐ ________________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________
Person/Entity paying for your trip? / ใครเปนผูออกคาใชจายใหกับทาน?
__________________ Day(s)

4.

5.

_______________________________________________________________

*** ถามีผูอื่นออกคาใชจายให หรือบริษัทออกคาใชจายให ใหกรอกขอมูลดานลางตอไปนี้ // ถาไมมีขามไปที่ขอ 6
ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผูออกคาใชจายให
:_________________________________________________
Address of person / company paying for trip //

ที่อยูของผูออกคาใชจายให หรือบริษัทที่ออกคาใชจายให :

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

เบอรโทรศัพทมือถือ หรือ บริษัท : ________________________________________________
Relationship to you /ความสัมพันธกับคุณ เชน พอ แม นายจาง เปนตน :
Telephone number /

____________________________________

Previous U.S.Travel Information
1.

ภายใน 10 ปที่ผานมา ทานเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม ?
*Yes/เคย
No/ไมเคย
** ถาเคย โปรดระบุรายละเอียดตอไปนี้
Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริกา :_________________________
Length of stay / ระยะเวลาที่ทานอยูในประเทศสหรัฐฯ เปนเวลากี่วัน___________________Day(s)/วัน
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขับขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม?
มี
ไมมี
Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข :_______________________________________________
State of Driver’s license/เปนใบอนุญาติขับขี่ของรัฐ
:________________________________________________

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

เคย
** ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด
* Yes/

/ไมเคย

No

Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซา:________________________________
Visa Number/หมายเลขวีซา______________________________________________
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- Have you been ten-printed ? /ทานเคยพิมพลายนิ้วมือที่สถานทูต U.S. แลวหรือไม ?
Yes / ใช
No / ไมใช
- Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทานเคยทําวีซา U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม ?
Yes / ใช
No / ไมใช
Enter year visa was lost or stolen/ถาเคย โปรดระบุปที่หาย (ค.ศ.) : ______________
Explain / โปรดอธิบายเหตุผลที่ทําหาย______________________________________
- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซาอเมริกาของทานเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือไม ?
Yes / ใช
No / ไมใช
Explain / ถาเคย โปรดอธิบายเหตุผล_________________________________________________________
3. ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาสหรัฐ ถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซาหรือไม
Yes / เคย
No / ไมเคย
ถาเคย โปรดระบุรายละเอียด
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Family Information : Relatives
1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปเกิด

/ นามสกุลบิดา __________________________________________
Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________
Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________
Is your father in the U.S.? บิดาของทานพํานักอยูในสหรัฐใชหรือไม
Yes / ใช
No / ไมใช
Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยูที่ประเทศสหรัฐฯ :
U.S.Citizen
U.S.Legal permanent resident
Surnames

Nonimmigrant
Mother’s Full Name and Date of Birth /

Other/ I don’t know

ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปเกิด

/ นามสกุลมารดา ________________________________________
Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________
Date of Birth / วันเดือนปเกิด _______________________________________
Is your mother in the U.S.? มารดาของทานพํานักอยูในสหัฐใชหรือไม
Yes / ใช
No / ไมใช
Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยูที่ประเทศสหรัฐฯ :
U.S.Citizen
U.S.Legal permanent resident
Surnames

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)?

พํานักอยูในสหรัฐหรือไม
Yes / ใช

ทานมีญาติลําดับตนที่ไมใชบิดามารดา ( ไดแก คูหมั้น คูสมรส บุตร พี่นอง )

ไมใช
If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด
Surname / นามสกุล _____________________________________________
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ชื่อ _____________________________________________
Relationship to you / ความเกี่ยวของกับทาน ____________________________

Given Names /

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

สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เชน
เปนอเมริกาซิติ เชน ไดรับใบเขียว ไดรับวีซาสหรัฐชั่วคราว หรืออื่นๆ )

Nonimmigrant, Other / I don’t know)

___________________________________________________________

3.

____________________________________________________________
Do you have any other relatives in the United States
Yes /

ใช

If Yes’ please provide details

No /

ไมใช

/ ถาใช โปรดระบุรายละเอียด

___________________________________________________________
____________________________________________________________

Spouse Information

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคูสมรส ________________________________
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคูสมรส _________________________________
3. Spouse’s Date of Birth / วัน
4.
5.
6.

เดือน ป เกิด คูสมรส __________________________
Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________
Spouse’f Plade of Birth / สถานที่เกิด _________________________________
Spouse’s Address / ที่อยูค
 ูสมรส _____________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Present Work/ Education/ Training / Information
1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือที่ทํางาน ____________________
__________________________________________________________
่ ยู _____________________________________________
Street Address / ทีอ

/ เมือง _____________________________________________________
State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณีย _____________________________________________
Country / ประเทศ _________________________________________________
Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน _____________________
3. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป
City

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

1. Were you previously employed? กอนหนานี้เคยทํางานหรือไม
Yes /

ใช

?

No /

ไมใช

Employer / Employment information
Employer Name/

ชื่อบริษัทที่เคยทํางาน _________________________________________________
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Employer Address /

ที่อยูของบริษัทที่เคยทํางาน

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.
3.
4.
5.

เบอรโทรศัพทที่เคยทํางาน ______________________________________________________
Job Title/ตําแหนงงาน _____________________________________________________________
Employment Date From/เริ่มทํางานตั้งแตเมื่อไร (วัน/เดือน/ป) ____________________________________
Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ป) ______________________________________
Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป___________________________________

6.

_______________________________________________________________
Have you attended any educational institutions other than elementary schools ?

Telephone/

ทานเคยเขาเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกวาหรือไม ?
Yes / ใช
No / ไมใช
If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including elementary schools/

ถาใช

โปรดกรอกขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ทานเคยเขาเรียน
Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________
Address/ที่อยูของสถานศึกษา _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

Additional Work / Education / Training Information
1. Have you traveled to any countries within the last five years ?

อื่น ๆ ใน 5 ปที่แลวหรือไม
Yes /* ใช

คุณเคยทองเที่ยวในประเทศ

ไมใช
** If yes please provide a List of Countries Visited /ถาใช โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปที่ผานมา
No /

__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

คุณเคยทําหนาที่ในทางทหารหรือไม
Yes / ใช(โปรดระบุ)
No / ไมใช

2.Have you ever served in the military ?

If yes please provide the following information / ถาใช โปรดระบุรายละเอียดตอไปนี้
Name of Country/ประเทศ ____________________________________________
Branch of Service/หนวยงาน , สังกัด ____________________________________________
Rank / Position /ยศ/ตําแหนง______________________________________________
Military Specialty/ ความเชีย่ วชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________
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)? ทานเปนโรคติดตอใด (

เชน วัณโรค)

ที่เปนภัยตอสาธารณชนหรือไม
Yes /* ใช
No / ไมใช
* Explain / *ถาใช โปรดระบุโรคที่ทานเปน
___________________________________________________________
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____________________________________________________________

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

ไมใช
If Yes’ please provide details / ถาใช โปรดระบุรายละเอียด
Yes /

ใช

No /

___________________________________________________________
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