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Time Square and Premium Economy อเมริกา ตะวันออก
นิวยอร์ ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่ า 9 DAYS 6 NIGHTS
เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2562
วอชิงตัน ดี.ซี. | น ้ำตกไนแอกำร่ำ | นครนิวยอร์ ก | อนุสำวรี ย์เทพีเสรี ภำพ | ขึ ้นตึกเอ็มไพร์ สเตท |

นั่งสบายๆ กับ PREMIUM ECONOMY

เริ่ มต้ นเพียง

95,888.-

CODE : AGA04

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
วันที่ 2. สิงคโปร์ – สนำมบินนวร์ ก – ฟิ ลำเดลเฟี ย – วอชิงตัน ดี.ซี.
วันที่ 3. วอชิงตัน ดี.ซี. – สถำบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก
วันที่ 4. แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – บัฟฟำโร่
วันที่ 5. น ้ำตกไนแอกำร่ำ – Old Fort of Niagara - Outlet – บิงแฮมตัน
วันที่ 6. บิงแฮมตัน – Woodbury OUTLET – สะพำนบรูคลิน - นิวยอร์ ก
วันที่ 7. ขึ ้นเกำะลิเบอร์ ตี - อนุสำวรี ย์เทพีเสรี ภำพ – ขึ ้นตึกเอ็มไพร์ สเตท – ไทม์สแควร์
วันที่ 8. นิวยอร์ ก - สนำมบิน – สิงคโปร์ ***เครื่ องบินผ่ำนเวลำสำกล***
วันที่ 9. สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
15.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำน์เตอร์ สำยกำรบินสิงคโปร์ ประตู 5 แถว K พบเจ้ ำหน้ ำที่
คอยอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ท่ำน

18.30 น.

ออกเดินทำงสูม่ หำนครนิวยอร์ ก โดยเที่ยวบินที่ SQ 979

21.55 น.

ถึงสนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ รอเปลี่ยนเครื่ อง

23.35 น.

**กรุ๊ปเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 18 พ.ย. 62 เดินทางถึงสิงคโปร์ เวลา 22.00 น.**
ออกเดินทำงต่อสูม่ หำนครนิวยอร์ ก โดยเที่ยวบินที่ SQ 022
**กรุ๊ปเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 18 พ.ย. 62 ออกเดินทางไปยังนิวยอร์ กเวลา 00.40 น.**

วันที่ 2 สิงคโปร์ – สนามบินนวร์ ก – ฟิ ลาเดลเฟี ย – วอชิงตัน ดี.ซี.
06.00 น.

เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติ นวร์ ก(EWR) ตังอยู
้ ่ที่รัฐนิวเจอร์ ซีย์ สหรัฐอเมริกำ (เวลำท้ องถิ่นช้ ำกว่ำประเทศไทย 12 ชั่วโมง) หลัง
ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและศุลกำกร จำกนันเดิ
้ นทำงสู่เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวำเนียซึ่งเป็ นเมืองที่ริเริ่ ม
กำรประกำศอิสรภำพในสมัยก่อตังประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กำ ซึ่งได้ ประกำศแยกเอกรำชในปี ค.ศ. 1776 คำประกำศเขียนโดยโธมัส เจฟ
เฟอร์ สนั เริ่ มจำกจุดกำเนิดเสรี ภำพ อิสรภำพที่ อินดีเพน เด้ นซ์ ฮอลล์ (Independence Hall) และระฆังแห่ งอิสรภาพ (Liberty
Bell) ที่ได้ ลนั่ เมื่อวันประกำศ

กลางวัน

**กรุ๊ปเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 18 พ.ย. 62 เดินทางถึงนิวยอร์ กเวลา 05.30 น.**
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสูก่ รุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกำ ตังอยู
้ ่ระหว่ำงมลรัฐเวอร์ จิเนีย
กับแมรี่ แลนด์ สร้ ำงในสมัยประธำนำธิบดี จอร์ จ วอชิงตัน ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกำ ถูกสร้ ำงขึ ้นเพื่อทดแทนฟิ ลำเดลเฟี ย
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ที่เคยเป็ นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็ นดินแดนโพ้ นทะเลของอังกฤษ นำท่ำนชมสถำนที่สำคัญต่ำงๆ ถ่ ายรูปคู่กับทาเนียบขาว (White
House) สถำนที่ทำงำนประธำนำธิบดีสหรัฐ อนุ สาวรี ย์วอชิงตัน (Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้ ำงเพื่อเป็ นเกียรติ
แก่ จอร์ จ วอชิงตัน ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริ กำ ผู้นำอิสรภำพมำสู่สหรัฐอเมริ กำ อนุ สรณ์ สถานลิน คอล์ น (Lincoln
Memorial) อำคำรหินอ่อนที่สร้ ำงตำมศิลปะแบบกรี ก เพื่อเป็ นเกียรติแด่ อับรำฮัม ลินคอล์น ประธำนำธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริ กำ
อนุ สรณ์ สถานเจฟเฟอร์ สัน (Jafferson Memorial) อำคำรศิลปะนี โอคลำสสิค อุทิศให้ กับ โธมัส เจฟเฟอร์ สัน ประธำนำธิบดีคนที่
สำมของสหรั ฐอเมริ กำ เจ้ ำของหลักกำรเรื่ อ งกำรประกำศอิสรภำพ กำรออกแบบเป็ นในลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐ สภำ
ศูนย์กลำงทำงกฎหมำยและกำรเมืองของอเมริกำมำกว่ำ 200 ปี สถำนที่ทำงำนของสมำชิกสภำ Congress ของสหรัฐอเมริกำ

ค่า
ที่พัก

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื ้นเมือง
เดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั SHERATON RESTON หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3 วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก
เช้ า

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่ านเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อำกำศยำนและยำนอวกำศ
ที่มีผ้ เู ข้ ำชมสูงที่สดุ ในโลก แสดงประวัติศำสตร์ กำรบินมำตังแต่
้ ต้นจนถึงปั จจุบนั ประกอบด้ วย เครื่ องร่ อน เครื่ องบิน จรวด ยำนอวกำศ
ซึ่งเป็ นของจริงตังแสดง
้
มีโรงภำพยนตร์ จอยักษ์ (Imax) ที่ฉำยภำพยนตร์ เกี่ยวกับกำรบิน อวกำศ นอกจำกนี ้ยังมีท้องฟ้ำจำลอง หินจำก
ดวงจันทร์ และเครื่ องบินลำแรกของโลกจำกตระกูล Wright ซึ่งเป็ นหนึ่งในสถาบันสมิธโซเนี ยน (The Smithsonian Institute) เป็ น
สถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำ และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงำนส่วนใหญ่ของสถำบันตังอยู
้ ่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่ำ 19 แห่ง
สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวตั ถุสิ่งของต่ำงๆ ในควำมดูแลของพิพิธภัณ ฑ์ มำกกว่ำ 136 ล้ ำนชิน้ ก่อตัง้ ในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐ บำล
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ร่วมกับเงินกองทุนจำกพินยั กรรมของ James Smithson นักวิทยำศำสตร์ ชำวอังกฤษ

กลางวัน
บ่ าย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย
นาท่ านเข้ าชม National museum of Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่ำงของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ ธำติ หิน อุกกำบำต
และวัตถุที่เกี่ยวข้ องกับประวัติกำรวิวฒ
ั นำกำรของมนุษย์ ยังมีห้องแสดงกระดูกไดโนเสำร์ หุ่นช้ ำงแอฟริกำโบรำณที่ตวั ใหญ่ที่สดุ ในโลก
และเพชรขนำด 45.5 กะรั ต ที่ เคยเป็ นสมบัติข องพระเจ้ ำ หลุย ส์ ที่ 16 ของฝรั่ งเศส จำกนัน้ น ำท่ ำนเดิน ทำงสู่ เมื อ งแฮริ ส เบิร์ ก
(Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิล- เวเนีย (Pennsylania) ริมฝั่ งแม่น ้ำซัวควิฮำนน่ำ

ค่า
ที่พัก

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
เดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั CROWNE PLAZA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4 แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – บัฟฟาโร่
เช้ า

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเข้ ำชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อำณำจักรช๊ อคโกแลตที่เป็ นเหมือนกับ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ คอมเพล็กซ์
(Entertainment Complex) มีทงส่
ั ้ วนพิพธิ ภัณฑช๊ อคโกแลต กระบวนกำรผลิต ภำพยนตร์ 3 มิติ มีเวลำให้ ท่ำนได้ เลือกซื ้อช็อคโกแลต
นำนำชนิดเพื่อเป็ นของฝำกของที่ระลึก

กลางวัน
บ่ าย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื ้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมือ งบัฟ ฟาโร่ (Buffalo) ซึ่งตัง้ อยู่ทำงทิศตะวันตกของ มหำนครนิวยอร์ ก มีประชำกรประมำณ 1.1 ล้ ำนคน
ได้ รับกำรคัดเลือกจำกหนังสือ Reader’s Digest ให้ เป็ นเมืองที่มีควำมสะอำดเป็ นอันดับ 3 ของอเมริกำ และเป็ นเมืองติดพรมแดน
ระหว่ำงอเมริ กำและแคนำดำ โดยมีแม่น ้ำไนแอกำร่ำขวำงกัน้ ซึ่งเป็ นจุดกำเนิดของนา้ ตกยักษ์ ไนแอการ่ า จนเข้ ำเขตบริ เวณน ้ำตกไน
แอกำร่ำ(Niagara Falls)

ค่า
ที่พัก

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย
เดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั FOUR POINTS BY SHERATON หรือเทียบเท่ า
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วันที่ 5 นา้ ตกไนแอการ่ า – Old Fort of Niagara - Outlet – บิงแฮมตัน
เช้ า

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนชมนา้ ตกไนแอการ่ า (Niagara Falls) ตังอยู
้ ่บนแม่น ้ำไนแอกำร่ำทำงตะวันออกของทวีปอเมริ กำเหนือ บนพรมแดนระหว่ำง
ประเทศแคนำดำกับสหรัฐอเมริกำ น ้ำตกไนแอกำร่ำประกอบด้ วยน ้ำตกสำมแห่ง คือ นา้ ตกเกือกม้ า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต
, น ้ำตกอเมริกำสูง 167 ฟุต, และน ้ำตกขนำดเล็กกว่ำที่อยู่ตดิ กัน คือนำ้ ตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงำมและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สำคัญของทัง้ 2 ประเทศ และยังเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทำงธรรมชำติ (หมายเหตุ : การล่ องเรือนา้ ตกไนแอการ่ า Maid
of the Mist เปิ ดให้ บริการ วันที่ 23พฤษภาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ
กรณี ท่ ไี ม่ สามารถล่ องเรื อได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมไป Cave of the winds แทน หรื อปรั บเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม และขอสงวนสิท ธิ์ไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย ในกรณี ท่ ีไม่ สามารถล่ องเรื อได้ ) จำกนัน้ นำท่ำนเข้ ำชมพิพิธภัณ ฑ์ Old
Fort of Niagara เป็ นป้อมปื นเก่ำแก่อำยุกว่ำ 300 ปี เมื่อ ครัง้ สงครำมอำณำนิคมฯ Fort of Niagara เป็ นจุดยุทธศำสตร์ ที่สำคัญ
เนื่องจำกตังอยู
้ ่บริเวณปลำยสุดของแม่น ้ำไนแอกำรำก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario)

กลางวัน
บ่ าย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
จำกนันพำท่
้
ำนสู่ Fashion Outlet of Niagara Falls ให้ ท่ำนได้ อิสระเลือกซือ้ สินค้ ำแฟชั่นมำกมำย อำทิ เช่น American Eagle Out,
Burberry, Clark’s, Coach, Converse, DKNY, Foot locker Outlet, Forever 21, Fossil, Gap Outlet, Guess, Hugo Boss
Outlet, Kate Spade, Kenneth Cole, Levi’s, Michael Kors, Sunglasses, Skechers, Polo Ralph Lauren, Nike, Swarovski,
Toy’’R’’US Express, Vitamin world ฯลฯ จำกนัน้ เดินทำงสู่เมื องบิงแฮมตัน (Binghamton) ตังอยู
้ ่ทำงใต้ ของรัฐ นิวยอร์ ค โดยมี
อำณำเขตอยู่ใกล้ กบั ชำยแดนเพนซิลวำเนีย

ค่า
ที่พัก

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
เดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN BINGHAMTON หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6 บิงแฮมตัน – Woodbury Outlet – สะพานบรูคลิน - นิวยอร์ ก
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
เดินทำงสู่เมืองวู๊ ดบูร่ ี (Woodbury) เพื่อให้ ท่ำนได้ เลือกซือ้ สินค้ ำที่ Woodbury Common Premium Outlets ให้ ท่ำนอิสระช้ อปปิ ้ง
ตำมอัธยำศัยที่ โดยมีร้ำนค้ ำมำกกว่ำ 220 ร้ ำนค้ ำ อำทิ 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
อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเดินทำงสู่มหานครนิวยอร์ ก (New York) นำท่ำนสู่สะพานบรู คลิน (Brooklyn Bridge) สร้ ำงเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1883 เคย
เป็ นสะพำนแขวนที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก และเป็ นสะพำนแขวนที่เก่ำแก่ที่สุดในสหรัฐ อเมริ กำ มีควำมยำว 1,825 เมตร ทอดข้ ำมแม่ นา้
อีสต์ (East River) เชื่ อมระหว่ำงแมนฮัตตัน และบรุกลิน สะพำนบรู๊คลินเป็ นสะพำนผสมระหว่ำงสะพำนแบบเคเบิลและสะพำน
แขวน และยังเป็ นหนึ่งในสะพำนที่รถสำมำรถข้ ำมได้ ที่เก่ำแก่ที่สดุ ในเมืองนิวยอร์ ก โดยมีช่องทำงเดินรถยนต์ 6 ช่องทำง ทำงยกระดับ
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สำหรับคนเดินและจักรยำนอี ก 2 ช่อ งทำง ที่ สะพำนแห่งนี น้ ัน้ เป็ นฉำกสำคัญ ที่ ปรำกฏในหนังหลำยๆเรื่ อ ง อย่ำงเรื่ อง Step Up,
Brooklyn, Coyote Ugly, และอื่นๆอีกมำก นำท่ำนสูบ่ ริ เวณ Brooklyn Bridge Park ถือว่ำเป็ นจุดถ่ำยรูปมหำนครนิวยอร์ กเป็ นรูปตึก
ระฟ้ำของเกำะแมนฮัทตันและสะพำนบรูคิน ได้ สวยงำมมำกที่สดุ แห่งนึง นำท่ำนผ่ำนชมสถำนที่สำคัญ ต่ำงๆ เช่น ตึกสหประชำชำติ
หอสมุดประชำชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่ำนไชน่ำทำวน์ เซ็นทรัลปาร์ ค (Central Park) สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ ซึ่งเรี ยกได้ วำ่ เป็ น
ปอดของชำวนิวยอร์ ค

ค่า
ที่พัก

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย
เดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั THE WATSON หรือเทียบเท่ า
พักโรงแรมใกล้ ย่าน TIME SQUARE จุดใจกลางมหานครนิวยอร์ ก

ขึน้ เกาะลิเบอร์ ตี - อนุ สาวรี ย์เทพีเสรี ภาพ – ขึน้ ตึก เอ็มไพร์ สเตท – ไทม์ ส
วันที่ 7
แควร์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำท่ำนลงเรื อเฟอร์ ร่ ี เพื่อขึน้ เกาะลิเบอร์ ตี (Liberty Island) เพื่อชมอนุ สาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมควำมสง่ำ
ของเทพีเสรี ภำพสัญลักษณ์ แห่งควำมภำคภูมใิ จของชำวอเมริกนั ที่แสดงให้ เห็นถึงว่ำเป็ นดินแดนที่ทุกคนมีสทิ ธิ และเสรี ภำพเท่ำเทียม
กันเทพีเสรี ภำพนี ้ ประเทศฝรั่งเศสได้ มอบให้ เป็ นของขวัญเนื่องในโอกำสที่อเมริกำก่อตังประเทศครบรอบ
้
100 ปี
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กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาร Japanese and seafood Buffet กับเมนูหลากหลาย
กว่ าร้ อยชนิด
จำกนันน
้ าท่ านขึน้ ชมทิวทัศน์ ของมหานครนิ วยอร์ กบนตึกระฟ้ าเอ็มไพร์ สเตท (Empire State Building) บริ เวณจุดตัดของ
ถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเป็ นสถำนที่ถ่ำยทำภำพยนตร์ มำกมำย อำทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to
Remember, King Kong จำกนัน้ ให้ ท่ำนได้ อิสระอย่ำงเต็มที่ ไม่ว่ำจะเดินเล่นย่ำนเดินเล่นย่ำนไทม์ สแควร์ (Time Square) ย่ำน
กำรค้ ำในกลำงนคร ที่ประชันป้ำยโฆษณำนับร้ อยป้ำย หรื อ ย่ำนโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้ นกำเนิด
ของละครบรอดเวย์ศิลปะกำรแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรื อเลือกช้ อปปิ ง้ บนถนนเลขที่ 5 (Fifth Avenue) ที่ได้ ชื่อว่ำเป็ นถนนช้ อปปิ ง้ ที่
แพงที่สดุ ของโลก "The most expensive street in the world"

ค่า
ที่พัก

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพื ้นเมือง ลิม้ รส Burger & Lobster ร้ านดังของนิวยอร์ ก
เดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั THE WATSON หรือเทียบเท่ า
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วันที่ 8 นิวยอร์ ก - สนามบิน – สิงคโปร์ ***เครื่ องบินผ่ านเวลาสากล***
เช้ า
05.30 น.

รับประทานอาหารเช้ าแบบกล่ อง
นำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินนำนำชำตินวร์ ก (EWR)

10.25 น.

ออกเดินทำงกลับสูส่ งิ คโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 021
**กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 21-29 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 10.45 น.**
**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 18 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 09.45น.**
******* เครื่องบินบินผ่ านเส้ นแบ่ งเวลาสากล *******

วันที่ 9 สิงคโปร์ – กรุ งเทพฯ
17.10 น.

ถึงสนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอกำรเปลี่ยนเครื่ อง

18.30 น.

**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 21 ต.ค. 62 เดินทางถึงสิงคโปร์ เวลา 17.15น.**
ออกเดินทำงกลับสูก่ รุงเทพฯ ด้ วยเที่ยวบินที่ SQ 978

20.00 น.

**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 21 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 18.45น.**
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร ด้ วยควำมสวัสดิภำพ
**กรุ๊ปออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 21 ต.ค. 62 เดินทางถึงกรุงเทพเวลา 20.10น.**

Time Square and Premium Economy อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ ก วอชิงตัน ดี.ซี.
ไนแอการ่ า 9 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ (SQ)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

วันที่ 16-24 ก.ย. 62

99,888.-

99,888.-

99,888.-

60,000.-

19,900.-

วันที่ 14-22 ต.ค. 62

99,888.-

99,888.-

99,888.-

60,000.-

19,900.-

วันที่ 21-29 ต.ค. 62

99,888.-

99,888.-

99,888.-

60,000.-

19,900.-

วันที่ 18-26 พ.ย. 62

99,888.-

99,888.-

99,888.-

60,000.-

19,900.-

วันที่ 09-17 ธ.ค. 62

95,888.-

95,888.-

95,888.-

56,000.-

15,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

CODE : AGA04

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

ชำระเงินมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ ำบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจำแล้ วเท่ำนัน้
ส่งสำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตของผู้ที่เดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้ งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อทำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 3
วันนับจำกวันจอง หำกไม่สง่ สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ (กรณี ลกู ค้ ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ ท่ำนติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ ก่อนออก
บัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้ จ่ำยที่
เกิดขึ ้น
หำกในคณะของท่ำนมีผ้ ตู ้ องกำรดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อำยุ, มีโรคประจำตัว หรื อไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่อ งเที่ ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อ กัน ท่ำนและครอบครัวต้ อ งให้ กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่อ งจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ ำทัวร์ มีควำมจ ำเป็ นต้ อ งดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทำงไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณี มีควำมประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภำยใต้ เงื่อนไขของสำยกำรบิน)
ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
ค่ำรถโค้ ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำห้ องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรื อเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)
ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้ องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้ จำกเจ้ ำหน้ ำที่)
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื อ้ ประกั น การเดิน ทางสาหรั บครอบคลุ มเรื่ อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ ำน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจำกอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ ำนบำท]
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3 %
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดทำหนังสือเดินทำง
ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่ องดื่มที่ สงั่ พิเศษ, ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ
น ้ำหนักเกินจำกทำงสำยกำรบินกำหนดเกินกว่ำ 23 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้ , ค่ำรั กษำพยำบำล กรณี เกิดกำร
เจ็บป่ วยจำกโรคประจำตัว, ค่ำกระเป๋ ำเดินทำงหรื อของมีคำ่ ที่สญ
ู หำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นต้ น
ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ ้นรำคำ
ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้ องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่ำนเอง
ค่ำวีซ่ำประเทศอเมริกำ (ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจานวน 7,600 บาท ชาระพร้ อมเงินมัดจา)
ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (27 ดอลล่ำสหรัฐ)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทำงบริ ษัทได้ สำรองที่ นั่งพร้ อมชำระเงินมัดจ ำค่ำตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้ วยสำเหตุใด
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรี ยกเก็บค่ำมัดจำตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคำ่ ใช้ จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แล้ วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง
หำกตั๋วเครื่ อ งบินทำกำรออกแล้ ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิท ธิ์เรี ยกเก็บค่ำใช้ จ่ำย
ตำมที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้ เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่ำงน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทำงออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ อ งมีคณ
ุ สมบัติตรงตำมที่ สำยกำรบิน
กำหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่ำงรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญ หำ เช่น
สำมำรถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้ำหนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มีปัญหำทำงด้ ำนสุขภำพและร่ ำงกำย และ
อำนำจในกำรให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทำงเจ้ ำหน้ ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนกำรเดินทำง
คืนค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภำยใน 30-44 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้ จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
แจ้ งยกเลิกภำยใน 16-29 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้ จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง
ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้ จ่ำยทั ้งหมด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้ จ่ำยทั ้งหมดกรณี ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้ คณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจำนวนที่ บริ ษัทฯกำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ ไป) เนื่ องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อ ทำงบริ ษัทและผู้เดินทำงอื่ นที่
เดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้ อ งมีใบรับรองแพทย์จ ำกโรงพยำบำลรับรอง บริ ษัทฯจะทำกำร
เลื่ อ นกำรเดิน ทำงของท่ ำ น ไปยังคณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่ ำ นจะต้ อ งเสีย ค่ำใช้ จ่ำ ยที่ ไม่ส ำมำรถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณี ยื่นวีซ่ำแล้ วไม่ได้ รับกำรอนุมตั วิ ีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผำ่ น) และท่ำนได้ ชำระค่ำทัวร์ หรื อมัดจำมำแล้ ว
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริ กำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจำตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจำนวน
กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนค่ำทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณี ผ้ เู ดินทำงไม่สำมำรถเข้ ำ -ออกเมืองได้ เนื่ องจำกปลอมแปลงหรื อกำรห้ ำมของเจ้ ำหน้ ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ
ตำมทำงบริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้ อ งพัก ต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม อำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่ำ
กรณี ที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade air) เป็ นผลให้ คำ่ โรงแรมสูงขึ ้นมำกและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรื อย้ ำยเมืองเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอำจเป็ นห้ อ งที่มีขนำดกะทัดรัตและไม่มีอ่ำง
อำบน ้ำ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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่ อเมริกา
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 5 ว ันทาการ
่ ท่านจะต้องมาแสดงตนทีส
การยืน
่ วีซา
่ ถานทูต
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
้
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ
ื เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
และหนั งสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยู่ตา่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
หรือน ักเรียน น ักศก
่ องทางบริษ ัทให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทู ตอาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม.จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
(พืน
้ หลังขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
เครือ
่ งประดับ ไม่ใสค
3. หล ักฐานการทางาน
ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่
- เจ้าของกิจการ หนั งสอ
่ ช
ี อ
ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น อายุไม่เกิน 3 เดือน
หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุ
- เป็นพน ักงาน หนังสอ
ตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนั บจากวันทีอ
่ อก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
ื่
เอกสาร ชอ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่ (ขอเป็ น
- น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
ภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนั บจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชอ
ื่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
ั ญาเชา่ ที่ โฉนดทีด
สญ
่ น
ิ เป็ นตัน
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4. หล ักฐานการเงิน
้ า่ ยเอง ใช ้ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทร ัพย์ธรรมดาของ
4.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
ธนาคารทว่ ั ไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง
ถ่ายสาเนา ย้อนหล ัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทา
รายการเดินบ ัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปร ับยอดเงินในบ ัญชไี ม่เกิน 15 ว ัน
่ และบ ัญชต
ี อ
ก่อนว ันยืน
่ วีซา
้ งมีครบทุกเดือน
***ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหวบ ัญช ี ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช ้ Bank Statement แทนสาเนา
สมุดเงินฝาก***

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
ี าทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่ม
4.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชม
ใหม่)
้ า่ ยเอง ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง
4.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใชจ่้ ายให ้ (พร ้อมเอกสารพิสจ
ู น์ความสม
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน
ทะเบียนสมรส)
5. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยมารดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนั งสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดา
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
จะต ้องคัดหนั งสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุ
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสอ
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้น
ยินยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
สงั กัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว

่ นต ัว
6. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)
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7. ท่านไม่จาเป็นต้องเซ็น ร ับรองสาเนาถูกต้อง

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ อเมริกา
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา

Nonimmigrant Visa Application DS-160

่
DS-160 คือระบบกรอกข้อมูลสาหร ับการยืน
่ วีซา
อเมริกา กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และตรงก ับความ
้ ระกอบการ
เป็นจริง
เป็นข้อมูลทีจ
่ ะใชป
ั
สมภาษณ์
ของท่าน
**ถ้าท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกข้อ
่ ได้**
ท่านจะไม่สามารถยืน
่ เอกสารเพือ
่ ขอวีซา

(โปรดกรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
Personal Information 1
1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนังสือเดินทาง ________________________________
2. Given names / ชื่อต้น ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________
3. Full name in Native Alphabet /
4.

ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________
Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถ้ามี (เช่น
นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปลีย่ นชื่อ นามสกุล)
ชื่อเก่ำ:_________________________________นำมสกุล
เก่ำ:____________________________________

5. Sex / เพศ
Male /ชาย

Female / หญิง

6. Marital Status / สถานภาพ
Single / โสด
Married / Civil Partner / สมรส
Unmarried Partner /

อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส

Divorced / Dissolved Partnership /

หย่าร้าง

Widowed / Surviving Civil Partner / หม ้าย
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7. Date of Birth / วันเดือนปี เกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________

8. City of Birth / เมืองหรือเขตที่เกิด ________________________________________
9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดที่เกิด _______________________________
10. Country of Birth / ประเทศที่เกิด ________________________________________

Personal Information 2
1. Nationality / สัญชาติ _______________________________________________
2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สัญชาติอ่นื ที่ได้รบั

หรือเคยได้รับ
ถ ้ามีสญั ชาติอ่นื คือประเทศ : ________________________
ได้ ถือหนังสือเดินทำงของประเทศที่ได้ ระบุไว้ หรื อไม่

ใช่

ไม่

ถ้ ำมี ระบุหมำยเลขของหนังสือเดินทำง : ________________________
3. National Identification Number / เลขที่บตั รประชาชน __________________________
4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม (

ในสหรัฐอมริกา) ถ้ามี

______________________________________________________________
5. U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถ้ามี
______________________________________________________________

Address and Phone Information
1. Street Address / ที่อยู ่ ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณี ย ์ :______________
2. Country / ประเทศ_______________________________________________________
3. Is your Mailing Address the same as your Home Address ? /

ทีอ่ ยู่ท่สี ามารถติดต่อได้หากแตกต่างจากที่อยู่ในข ้อ 1

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
4 . Home Phone Number / โทรศัพท์บ ้าน_________________________________________
5. Work Phone Number /
6. Work Fax Number /

โทรศัพท์ท่ที างาน ______________________________________

โทรสารที่ทางาน _________________________________________

7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพท์มอื ถือ __________________________________

CODE : AGA04

8. Email Address /
9. Social media /

ที่อยู่อีเมล ________________________________________________

สื่อสังคม (ที่ท่านมีหรือใช้อยู่ ให้ระบุเป็ นชื่อบัญชี และกรุณาอย่าเปลีย่ นชื่อระหว่างการยื่นวีซ่า)

Face Book /

เฟซ บุค๊

Instagram /

อินสตาแกรม

________________________________________________
________________________________________________

Twitter /

ทวิตเตอร์ ________________________________________________
อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________
Passport Information
1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ________________________
2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดด้านหลังหนังสือเดินทาง
___________________________________________
3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเดินทาง
______________________________________________________________
4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนังสือเดินทาง ____________________
Issuance Date / วันที่ออกหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________
Expiration Date / วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______
5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยทาหนังสือเดินทางสูญหาย

หรือถูกขโมยหรือไม่
Yes /

*เคย

No /

ไม่เคย

* ถ้ ำเคยหำย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทำง / Passport Number ______________________________
เหตุผลที่หนังสือเดินทำงหำย / Explain ________________________________________
Travel Information
1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงค์ของท่านในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา
_______________________________________________________________

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

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตอ้ งการพานักในสหรัฐอมริกา
__________________ Day(s)/วัน
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4. Address where you will stay in U.S./ ที่อยู ่ในสหรัฐที่ท่านตัง้ ใจจะไปพานัก
Street Address /
City /

ที่อยู_่ ______________________________________________

เมือง_______________________________________________________

State / รัฐ ________________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณี ย ์ _____________________________________________

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้กบั ท่าน?
_______________________________________________________________

*** ถ้ ำมีผ้ อู ื่นออกค่ำใช้ จ่ำยให้ หรื อบริษัทออกค่ำใช้ จ่ำยให้ ให้ กรอกข้ อมูลด้ ำนล่ำงต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท หรื อ ชื่อและนำมสกุลของผู้ออกค่ำใช้ จ่ำยให้
:_________________________________________________
Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่ำใช้ จ่ำยให้

หรื อบริษัทที่ออกค่ำใช้ จ่ำย

ให้ :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Telephone number /เบอร์ โทรศัพท์มือถือของผู้ออกค่ำใช้ จ่ำยให้

หรื อ บริษัท :

________________________________________________
Relationship to you /ควำมสัมพันธ์กบ
ั คุณ เช่น พ่อ แม่ นำยจ้ ำง เป็ นต้ น :
____________________________________

Previous U.S.Travel Information
1. ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ ?

*Yes/เคย

No/ไม่เคย

** ถ ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี ้
Date arrived / วันที่เดินทำงถึงอเมริ กำ :_________________________
Length of stay / ระยะเวลำที่ท่ำนอยู่ในประเทศสหรั ฐฯ เป็ นเวลำกี่วน
ั ___________________Day(s)/วัน
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? / มีใบอนุญำติขบ
ั ขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรื อไม่?

มี

ไม่มี
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Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญำติหมำยเลข
:_______________________________________________
State of Driver’s license/เป็ นใบอนุญำติขบ
ั ขี่ของรัฐ
:________________________________________________

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยได้รบั วีซ่าสหรัฐหรือไม่
* Yes/เคย

No/ไม่เคย

** ถ ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด
Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซ่า:________________________________
Visa Number/หมายเลขวีซ่า______________________________________________
- Have you been ten-printed ? /ท่ำนเคยพิมพ์ลำยนิ ้วมือที่สถำนทูต U.S. แล้ วหรื อไม่ ?
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
- Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่ำนเคยทำวีซ่ำ U.S. หำยหรื อถูกขโมยหรื อไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Enter year visa was lost or stolen /ถ้ ำเคย โปรดระบุปีที่หำย (ค.ศ.) : ______________
Explain / โปรดอธิบำยเหตุผลที่ทำหำย______________________________________

- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซ่าอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอน
หรือไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Explain / ถ้ ำเคย โปรดอธิบำย

เหตุผล_________________________________________________________
3. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข ้าสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซ่าหรือไม่
Yes / เคย

No / ไม่เคย

ถ ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Family Information : Relatives
1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปี เกิด
Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________
Given Names / ชื่อบิดา __________________________________________
Date of Birth /

วันเดือนปี เกิด _______________________________________

Is your father in the U.S.? บิดาของท่านพานักอยู ่ในสหรัฐใช่หรือไม่
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Father’s status/สถำนภำพของบิดำที่อยู่ที่ประเทศสหรั ฐฯ
U.S.Citizen

U.S.Legal permanent resident

Nonimmigrant
Other/ I don’t
know___________________________
Mother’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปี เกิด
Surnames /

นามสกุลมารดา ________________________________________

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________
Date of Birth / วันเดือนปี เกิด _______________________________________
Is your mother in the U.S.?

มารดาของท่านพานักอยู่ในสหัฐใช่หรือไม่

Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Mother’s status/สถำนภำพของมำรดำที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :
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, spouse (husband/wift), chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมีญาติลาดับต้นที่

ไม่ใช่บดิ ามารดา ( ได้แก่ คู่หมัน้ คู่สมรส บุตร พี่นอ้ ง ) พานักอยู่ในสหรัฐหรือไม่
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
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If Yes’ please provide details / ถ ้าใช่
Surname /

โปรดระบุรายละเอียด

นามสกุล _____________________________________________

Given Names /

ชื่อ _____________________________________________
Relationship to you / ความเกี่ยวข ้องกับท่าน ____________________________
Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),
Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนัน้ ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น

เป็ นอเมริกาซิติเซ่น ได้รับใบเขียว ได้รับวีซ่าสหรัฐชัว่ คราว หรืออื่นๆ )
___________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Do you have any other relatives in the United States
Yes / ใช่
No / ไม่ใช่
If Yes’ please provide details / ถ้าใช่

โปรดระบุรายละเอียด

___________________________________________________________
____________________________________________________________

Spouse Information
1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________
3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ปี เกิด คู่สมรส __________________________
4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________
5. Spouse’s Place of Birth / สถานที่เกิด _________________________________
6. Spouse’s Address / ที่อยู ่คู่สมรส _____________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
*** ถ้าหย่า กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล อดีตคู่สมรส ____________________________
เกิดที่จงั หวัด__________________________________
วัน เดือน ปี เกิด อดีตคู่สมรส _________________________________
วันที่จดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________
หย่าวันที่เท่าไร (ว/ด/ป)_________________________
หย่ากันเพราะเหตุผลอะไร _________________________________
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Present Work/ Education/ Training / Information
1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือที่ทางาน ____________________

__________________________________________________________
Street Address / ที่อยู ่ _____________________________________________
City

/ เมือง _____________________________________________________

State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________
Zip Code / รหัสไปรษณี ย ์ _____________________________________________
Country

/ ประเทศ _________________________________________________

Telephone/เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน _____________________________________________
Employment Date From/เริ่ มทำงำนตังแต่
้ เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี ) ____________________________
Monthly Salary in Local Currence ( if employed )

/ เงินเดือน ___________________________

3. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป

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

1. Were you previously employed? ก่อนหน้านี้เคยทางานหรือไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

Employer / Employment information
Employer Name/ชื่อบริ ษัทที่เคยทำงำน
_________________________________________________
Employer Address /ที่อยู่ของบริ ษัทที่เคยทำงำน
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________
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Telephone/เบอร์ โทรศัพท์ที่เคยทำงำน
______________________________________________________

2. Job Title/ตำแหน่งงำน _____________________________________________________________
3. Employment Date From/เริ่ มทำงำนตังแต่
้ เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี )
____________________________________

4. Employment Date To / วันที่ออกจำกงำน (วัน/เดือน/ปี ) ______________________________________
5. Briefly describe your duties / อธิบำยลักษณะงำนพอสังเขป___________________________________
_______________________________________________________________

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

ท่านเคยเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ?
Yes / ใช่

No / ไม่ใช่

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including
elementary schools/ถ้ ำใช่ โปรดกรอกข้ อมูลต่อไปนี เ้ กี่ยวกับสถำบันกำรศึกษำที่ ท่ำนเคยเข้ ำเรี ยน
Name of Institution/ชื่อสถำนศึกษำ _____________________________________________________
Address/ที่อยู่ของสถำนศึกษำ _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Course of Study/หลักสูตรที่ท่ำนศึกษำจบมำ
__________________________________________________
Date of Attendance From/วันที่เริ่ มกำรศึกษำ(ว/ด/ป)
___________________________________________
Date of Attendance To/วันที่จบกำรศึกษำ (ว/ด/ป)
______________________________________________
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Additional Work / Education / Training Information
1. Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเที่ยวในประเทศ

อื่น ๆ ใน 5 ปี ท่แี ล ้วหรือไม่
Yes /* ใช่

No / ไม่ใช่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้ ำใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทำงภำยใน 5 ปี ที่ผำ่ น

มำ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________
2.Have you ever served in the military ? คุณเคยทาหน้าที่ในทางทหารหรือไม่
Yes / ใช่(โปรดระบุ)

No / ไม่ใช่

If yes please provide the following information / ถ้ ำใช่ โปรดระบุรำยละเอียดต่อไปนี ้
Name of Country/ประเทศ ____________________________________________
Branch of Service/หน่วยงำน , สังกัด ____________________________________________
Rank / Position /ยศ/ตำแหน่ง______________________________________________
Military Specialty/ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงทหำร_______________________________________

