
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

 เดนิทางดว้ยทนีงัสบายๆ กบั PREMIUM 

ECONOMY รบัเพยีงคณะละ 26 ทนีงั

เทา่นนั 

 สนุกกบัการเลอืกซอืสนิคา้ไดเ้ต็มท ีกบั

นําหนกักระเป๋าโหลดรวมไดม้ากถงึ 46 

กโิลกรมั ตอ่ทา่น 

 พกัโรงแรมใกลย้า่น TIME SQUARE จดุใจ

กลางมหานครนวิยอรก์ 

 ขนึชมววิมหานครนวิยอรก์จากตกึเอ็มไพร์

สเตท  (Empire State Building) 

 ชมความสงา่ของเทพเีสรภีาพ (Statue of 

Liberty)  

 ตนืตาตนืใจกบัพพิธิภณัฑเ์ครอืงบนิและยาน

อวกาศ (National Air and Space 

Museum) พพิธิภณัฑอ์ากาศยานและยาน

อวกาศ ทมีผีูเ้ขา้ชมสูงทสีดุในโลก 

 ลมิรส อาหารอรอ่ยจากรา้นยอดนยิม อาท ิ

เชน่ Applebee’s , Burger & Lobster 

Time Square and Premium Economy  
 อเมรกิาตะวนัออก 

นวิยอรก์ วอชงิตนั ด.ีซ.ี  ไนแอการา่ 9 วนั 6 คนื  
 

โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อร[์SQ] 

เดนิทาง กรกฏาคม – ธนัวาคม 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง 95,888- 

 



1912-1701-EWRSQ01                                                        www.smileytour.com                                                                  Page 2 of 24 

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

วนัท ี 16-24 ก.ย. 62 99,888.- 

วนัท ี 14-22 ต.ค. 62 99,888.- 

วนัท ี 21-29 ต.ค. 62 99,888.- 

วนัท ี 18-26 พ.ย. 62 99,888.- 

วนัท ี 09-17 ธ.ค. 62 95,888.- 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

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 
นําตกไนแอการา่ – 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 – ขนึตกึเอ็มไพรส์เตท – 

ไทมส์แควร ์
O O O 

THE WATSON  

หรอืเทยีบเทา่ 

8 
สนามบนิ – สงิคโปร ์***เครอืงบนิผา่นเวลา

สากล*** 
O   

 

9 สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ    
 



1912-1701-EWRSQ01                                                        www.smileytour.com                                                                  Page 3 of 24 

 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  

15.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ

บนิสงิคโปร ์ ประต ู5 แถว K พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

18.30 น. ออกเดนิทางสูม่หานครนวิยอร์ก โดยเทยีวบนิท ีSQ 979  

21.55 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์รอเปลยีนเครอืง 

**กรุป๊เดนิทางตงัแตว่นัท ี18 พ.ย. 62 เดนิทางถงึสงิคโปรเ์วลา 22.00 น.** 

23.35 น. ออกเดนิทางตอ่สูม่หานครนวิยอรก์ โดยเทยีวบนิท ีSQ 022 

**กรุป๊เดนิทางตงัแตว่นัท ี18 พ.ย. 62 ออกเดนิทางไปยงันวิยอรก์เวลา 00.40 

น.** 

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

06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ินวรก์ (EWR) ตังอยู่ทรีัฐนิวเจอรซ์ยี ์สหรัฐอเมรกิา (เวลา

ทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 12 ชัวโมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากนันเดนิทางสูเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia)  มลรัฐเพนซลิวาเนียซงึเป็นเมอืงที

รเิรมิการประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตังประเทศสหรัฐอเมรกิา ซงึไดป้ระกาศแยกเอกราชใน

ปี ค.ศ. 1776 คําประกาศเขยีนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สนั เรมิจากจุดกําเนดิเสรีภาพ อสิรภาพ

ที อินดีเพ น เด ้นซ์  ฮอลล์  (Independence Hall) และระฆ ังแห่งอิสรภาพ 

(Liberty Bell) ทไีดล้นัเมอืวนัประกาศ  

**กรุป๊เดนิทางตงัแตว่นัท ี18 พ.ย. 62 เดนิทางถงึนวิยอรก์เวลา 05.30 น.** 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

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

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตังอยู่ ระห ว่างมลรัฐเวอร์จิเนีย กับแมรีแลนด์ สรา้งในสมัย

ประธานาธบิดี จอร์จ วอชงิตัน ประธานาธบิดีคนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถูกสรา้งขนึเพือ

ทดแทนฟิลาเดลเฟียทเีคยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดนิแดนโพน้ทะเลของอังกฤษ 

นําท่านชมสถานทีสําคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กบัทําเนยีบขาว (White House) สถานที

ทํางานประธานาธบิดสีหรัฐ อนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument) แท่งหนิ

โอเบลิสก์ทีสรา้งเพือเป็นเกียรติแก่   จอร์จ  วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของ

สหรัฐอเมริกา ผู นํ้าอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln 

Memorial) อาคารหินอ่อนทีสรา้งตามศิลปะแบบกรีก เพือเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม 

ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั 
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(Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศใหก้ับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน 

ประธานาธบิดคีนทสีามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการเรืองการประกาศอสิรภาพ การ

ออกแบบเป็นในลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและ

การเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานทีทํางานของสมาชิกสภา Congress ของ

สหรัฐอเมรกิา 

คาํ   รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีกโรงแรม SHERATON RESTON หรอืเทยีบเทา่ 

 

 นําทา่นเขา้ชม National museum of Natural History ซงึสะสมและแสดงตัวอย่าง

ของพันธ์ไม ้สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุทีเกียวขอ้งกับประวัติการ

ววัิฒนาการของมนุษย ์ยังมหีอ้งแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นชา้งแอฟรกิาโบราณทตัีวใหญ่

ทีสุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ทีเคยเป็นสมบัตขิองพระเจา้หลุยสท์ี 16 ของ

ฝรังเศส จากนันนําท่านเดินทางสู่เมอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เมืองหลวงของรฐั

เพนซลิ- เวเนยี (Pennsylania) รมิฝังแมนํ่าซวัควฮิานน่า 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก CROWNE PLAZA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี4 แฮรสิเบริก์ – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – บฟัฟาโร ่   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตทีเป็น

วนัท ี3 วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เครอืงบินและยานอวกาศ (National Air and Space 

Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ทีมีผู เ้ขา้ชมสูงทีสุดในโลก แสดง

ประวัตศิาสตร์การบนิมาตังแต่ตน้จนถงึปัจจุบัน ประกอบดว้ย เครืองร่อน เครืองบนิ จรวด 

ยานอวกาศ ซงึเป็นของจรงิตังแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ทีฉายภาพยนตร์

เกยีวกับการบนิ อวกาศ นอกจากนียังมทีอ้งฟ้าจําลอง หนิจากดวงจันทร ์และเครอืงบนิลํา

แรกของโลกจากตระกูล  Wright ซึง เป็ นห นึงในสถ าบ ันส มิธโซ เนียน  (The 

Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวจัิย สถาบันการศกึษา และพพิธิภัณฑ ์หน่วยงาน

ส่วนใหญ่ของสถาบันตังอยู่ทีกรุงวอชงิตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว ์

ศูนยว์จัิย มวัีตถุสงิของต่างๆ ในความดูแลของพพิธิภัณฑ์มากกว่า 136 ลา้นชนิ ก่อตังในปี 

ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงนิกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson 

นักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
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เหมอืนกับ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์คอมเพล็กซ ์(Entertainment Complex)  มทีังส่วน

พพิธิภัณฑช๊อคโกแลต กระบวนการผลติ ภาพยนตร์ 3 มติ ิมเีวลาใหท้่านไดเ้ลอืกซอืช็อค

โกแลตนานาชนดิเพอืเป็นของฝากของทรีะลกึ   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิทางผ่านเมอืงบฟัฟาโร ่(Buffalo) ซงึตังอยู่ทางทศิตะวันตกของ มหานคร

นวิยอรก์ มปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน ไดรั้บการคัดเลอืกจากหนังสอื Reader’s Digest 

ใหเ้ป็นเมอืงทมีีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมรกิา และเป็นเมืองตดิพรมแดนระหว่าง

อเมรกิาและแคนาดา โดยมแีม่นําไนแอการ่าขวางกนั ซงึเป็นจุดกําเนดิของนําตกยกัษไ์น

แอการา่ จนเขา้เขตบรเิวณนําตกไนแอการ่า(Niagara Falls) 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก FOUR POINTS BY SHERATON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี5 นําตกไนแอการา่ – Old Fort of Niagara - Outlet – บงิแฮมตนั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมนําตกไนแอการา่ (Niagara Falls) ตังอยู่บนแม่นําไนแอการ่าทางตะวันออก

ของทวปีอเมรกิาเหนือ บนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมรกิา นําตกไนแอ

การ่าประกอบดว้ยนําตกสามแห่ง คอื นําตกเกอืกมา้ (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟตุ, 

นําตกอเมรกิาสงู 167 ฟตุ, และนําตกขนาดเล็กกว่าทอียู่ตดิกัน คอืนําตก Bridal Veil. มจุีด

ชมววิทสีวยงามและเป็นแหล่งท่องเทยีวทสํีาคัญของทัง 2 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 7 สงิ

มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ(หมายเหต ุ: การลอ่งเรอืนําตกไนแอการา่ Maid of 

the Mist เปิดใหบ้รกิาร วนัท ี27 เมษายน- 4 พฤศจกิายน 2561 และอาจมกีาร

เปลยีนแปลงขนึอยู่กบัสภาพอากาศ) จากนันนําท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ์ Old Fort of 

Niagara เป็นป้อมปืนเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เมือครังสงครามอาณานิคมฯ  Fort of 

Niagara เป็นจุดยุทธศาสตรท์สํีาคัญเนืองจากตังอยู่บรเิวณปลายสุดของแม่นําไนแอการา

กอ่นไหลลงสูท่ะเลสาบออนตารโิอ (Lake Ontario) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนันพาท่านสู่ Fashion Outlet of Niagara Falls ใหท้่านไดอ้สิระเลือกซือสนิคา้

แฟชันมากมาย 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 

จากนันเดนิทางสูเ่มอืงบงิแฮมตนั (Binghamton)  ตังอยู่ทางใตข้องรัฐนวิยอร์ค โดยมี

อาณาเขตอยูใ่กลกั้บชายแดนเพนซลิวาเนีย   

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



1912-1701-EWRSQ01                                                        www.smileytour.com                                                                  Page 6 of 24 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก HOLIDAY INN BINGHAMTON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี6 บงิแฮมตนั – Woodbury Outlet – นวิยอรก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองวู๊ดบูร ี(Woodbury) เพือใหท้่านไดเ้ลือกซือสินคา้ที Woodbury 

Common Premium Outlets ใหท้่านอิสระชอ้ปปิงตามอัธยาศัยที 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  อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่มหานครนวิยอรก์ (New York) นําท่านผ่านชมสถานทีสําคัญ ต่างๆ 

เช่น ตกึสหประชาชาต ิหอสมดุประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรลั

ปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซงึเรยีกไดว้า่เป็นปอดของชาวนิวยอรค์ 

คาํ   รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก THE WATSON หรอืเทยีบเทา่ 

พกัโรงแรมใกลย้า่น TIME SQUARE จดุใจกลางมหานครนวิยอรก์ 

วนัท ี7 อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ – ขนึตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านลงเรอืเฟอรร์ ีเพือชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) ชมความ

สงา่ของเทพีเสรภีาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมใิจของชาวอเมรกิันทแีสดงใหเ้ห็นถงึว่า

เป็นดนิแดนททีกุคนมสีทิธ ิและเสรภีาพเทา่เทยีมกันเทพเีสรภีาพนี ประเทศฝรังเศสไดม้อบ

ใหเ้ป็นของขวัญเนอืงในโอกาสทอีเมรกิาก่อตังประเทศครบรอบ 100 ปี 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหาร Japanese and seafood 

Buffet กบัเมนหูลากหลายกวา่รอ้ยชนดิ 

บา่ย จากนันนําท่านขนึชมทิวทศัน์ของมหานครนิวยอรก์บนตึกระฟ้าเอ็มไพรส์เตท 

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

และยังเป็นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์มากมาย อาทเิช่น Sleepless in Seattle, An Affair 

to Remember, King Kong  จากนันใหท้่านไดอ้สิระอย่างเต็มที ไม่วา่จะเดนิเล่นย่านเดนิ

เล่นย่านไทมส์แควร ์(Time Square) ย่านการคา้ในกลางนคร ทปีระชันป้ายโฆษณานับ

รอ้ยป้าย หรอื ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ์(Broadway Avenues) ตน้กําเนิด

ของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงทีทัวโลกยอมรับหรือเลือกชอ้ปปิงบนถนนเลขที 5  
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(Fifth Avenue) ที ได ช้ือว่า เป็ นถนนช อ้ปปิงทีแพงทีสุดของโลก "The most 

expensive street in the world" 

คาํ 

 

 

       รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง 

ลมิรส Burger & Lobster รา้นดงัของนวิยอรก์ 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก THE WATSON หรอืเทยีบเทา่ 

พกัโรงแรมใกลย้า่น TIME SQUARE จดุใจกลางมหานครนวิยอรก์ 

วนัท ี8 นวิยอรก์ - สนามบนิ – สงิคโปร ์ ***เครอืงบนิผา่นเวลาสากล*** 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

05.30 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตนิวรก์ (EWR) 

10.25 น. ออกเดนิทางกลับสูส่งิคโปร ์โดยเทยีวบนิท ีSQ 021  

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

**กรุป๊ออกเดนิทางตงัแตว่นัท ี18 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 09.45น.** 

 ******* เครอืงบนิบนิผา่นเสน้แบง่เวลาสากล ******* 

วนัท ี9 สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ   

17.10 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพอืรอการเปลยีนเครอืง 

**กรุป๊ออกเดนิทางตงัแตว่นัท ี21 ต.ค. 62 เดนิทางถงึสงิคโปรเ์วลา 17.15น.** 

18.45 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ดว้ยเทยีวบนิท ีSQ 978 

20.10 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ   
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Time Square and Premium Economy อเมรกิาตะวนัออก 

นวิยอรก์ วอชงิตนั ด.ีซ.ีไนแอการา่ 9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อร ์(SQ) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไม่มเีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไม่รวมตัว 

ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 

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.- 56,000.- 15,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่นนั 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซี่า  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 
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5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซี่าไมเ่หมอืนกนั ทงัแบบหมูค่ณะและ 

           ยนื รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ท ี

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์งัหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1 คา่ตัวเครอืงบนิ ชันประหยดั ( Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้ง

ไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบยีประกันเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบยีประกันเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทมีอีายุตังแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคุเทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคุเทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา (จาํนวน 7,600 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา) 
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7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (27 USD) 

 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 

 

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืนวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยงิในการยนืคํารอ้งขอวซี่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทนัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บค่าใชจ้่ายทงัหมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจํานวนที บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ท่านขนึไป) เนืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตัว และค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามท ีสถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ ค่าวซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ 

หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณีออกตัวเครอืงบนิแลว้)   คา่สว่นต่างในกรณทีกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ทงัหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 

 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรัต  

    และไม่มอีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 



1912-1701-EWRSQ01                                                        www.smileytour.com                                                                  Page 12 of 24 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 5 วนัทําการ 

การยนืวซี่า ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทสีถานทตู 

ในระหวา่งยนืวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

***กรณุาเตรยีมเอกสาร 2 ชุด สําหรบัยนืวซีา่แคนาดา*** 

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นวิ หรอื 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พนื

หลังขาวเทา่นัน ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของ

ผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 

สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทอีอก

เอกสาร ชอื-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
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ชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบนัทกํีาลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทอีอกเอกสาร ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตนั 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารทวัไป ส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลูกคา้ทํารายการ

เดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนักอ่นวนั

ยนืวซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทมีกีารเคลอืนไหวบญัช ีไมค่รบทกุเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนสําเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลยีนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทังสองเล่ม (ทังเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
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- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่า

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

7. ทา่นไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซี่าอเมรกิา 
 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูสําหรบัการยนืวซีา่อเมรกิา กรณุา
กรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความเป็นจรงิ 

เป็นขอ้มลูทจีะใชป้ระกอบการสมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยนืเอกสารเพอืขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 
Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกับในหนังสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชอืตน้ ตรงกบัในหนังสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชอืนามสกลุภาษาไทย __________________________ 
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4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชอือนื ๆ ถา้ม ี
(เชน่ นามสกลุกอ่นแตง่งาน นามแฝง หรอืเคยเปลยีนชอื นามสกลุ) 
ชอืเกา่:_________________________________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 / เมอืงหรอืเขตทเีกดิ ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รัฐหรอืจังหวดัทเีกดิ _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทเีกดิ ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สญัชาตอินืที
ไดร้บั หรอืเคยไดรั้บ  
ถา้มสีญัชาตอินื คอืประเทศ : ________________________ 

ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางของประเทศทไีดร้ะบไุวห้รอืไม ่         ใช ่             ไม ่

ถา้ม ีระบหุมายเลขของหนังสอืเดนิทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขทบีตัรประชาชน __________________________ 

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

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี (ในสหรฐัอเมรกิา) ถา้ม ี

                 ______________________________________________________________ 

 



1912-1701-EWRSQ01                                                        www.smileytour.com                                                                  Page 16 of 24 

 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทอียู ่____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                              

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทอียูท่สีามารถตดิตอ่ไดห้ากแตกตา่งจากทอียูใ่นขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศัพทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศัพทท์ทํีางาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารททํีางาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทอียูอ่เีมล ________________________________________________ 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขทปีรากฏบนแถบบารโ์ค๊ดดา้นหลังหนังสอืเดนิทาง                                                                           

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหน่วยงานทอีอกหนังสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทอีอกหนังสอืเดนิทาง ____________________ 
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              Issuance Date / วันทอีอกหนังสอืเดนิทาง (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 
______________________________ 

เหตผุลทหีนังสอืเดนิทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

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

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

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

__________________ Day(s)/วนั 

4. Address where you will stay in U.S./ ทอียู่ในสหรัฐททีา่นตังใจจะไปพํานัก 
Street Address / ทอียู_่______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รัฐ ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถา้มผีูอ้นืออกคา่ใชจ้า่ยให ้หรอืบรษัิทออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใหก้รอกขอ้มลูดา้นลา่งต่อไปน ี
// ถา้ไมม่ขีา้มไปทขีอ้ 6 

ชอืบรษัิท หรอื ชอืและนามสกลุของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้
:_________________________________________________ 
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Address of person / company paying for trip // ทอียูข่องผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้หรอืบรษัิททอีอก
คา่ใชจ้า่ยให ้: 
____________________________________________________________________________________
____ 

____________________________________________________________________________________
____ 

Telephone number /เบอรโ์ทรศัพทม์อืถอื หรอื บรษัิท : 
________________________________________________ 

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

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืไม ่?       
            *Yes/เคย                                             No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปน ี

Date arrived / วันทเีดนิทางถงึอเมรกิา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาททีา่นอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี
วัน___________________Day(s)/วัน 

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

                  ม ี                               ไมม่ ี

Driver’s license number/ใบขบัขอีนุญาตหิมายเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาตขิับขขีองรัฐ 
:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วันทอีอกวซีา่:________________________________  
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Visa Number/หมายเลขวซีา่______________________________________________ 

 - Have you been ten-printed ? /ทา่นเคยพมิพล์ายนวิมอืทสีถานทตู U.S. แลว้หรอืไม ่? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

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

Explain / โปรดอธบิายเหตผุลททํีาหาย______________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Explain / ถา้เคย โปรดอธบิาย
เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่สหรัฐ ถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรอืถกูเพกิถอนวซีา่หรอืไม่      
         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชอืบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วันเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของทา่นพํานักอยูใ่นสหรัฐใชห่รอืไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Father’s status/สถานภาพของบดิาทอียูท่ปีระเทศสหรฐัฯ  

U.S.Citizen              U.S.Legal permanent resident   
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Nonimmigrant               Other/ I don’t know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชอืนามสกลุมารดาและวันเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชอืมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของทา่นพํานักอยูใ่นสหัฐใชห่รอืไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Mother’s status/สถานภาพของมารดาทอียูท่ปีระเทศสหรัฐฯ :         

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
ตน้ทไีมใ่ชบ่ดิามารดา ( ไดแ้ก ่คูห่มัน คูส่มรส บตุร พนีอ้ง ) พํานักอยูใ่นสหรัฐหรอืไม่ 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชอื _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกยีวขอ้งกับทา่น ____________________________ 

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

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

               เป็นอเมรกิาซติ ิเชน่ ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซีา่สหรัฐชัวคราว หรอือนืๆ ) 

                ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

3. Do you have any other relatives in the United States  
            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่
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     If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกลุคูส่มรส ________________________________ 
2. Spouse’s Given Names / ชอืคูส่มรส _________________________________ 
3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดอืน ปี เกดิ คูส่มรส __________________________ 
4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 
5. Spouse’f Plade of Birth / สถานทเีกดิ _________________________________ 
6. Spouse’s Address / ทอียูคู่ส่มรส _____________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถา้หยา่ กรณุากรอกขอ้มลูตอ่ไปน ี

ชอื-นามสกลุ อดตีคูส่มรส ____________________________  

เกดิทจีงัหวัด__________________________________ 

วันทจีดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หยา่วนัทเีทา่ไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หยา่กันเพราะเหตผุลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 
2. Present Employer or School Name / ชอืสถานศกึษาหรอืททํีางาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทอียู ่_____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 
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       State / รัฐหรอืจังหวดั ________________________________________________ 

       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? กอ่นหนา้นเีคยทํางานหรอืไม ่? 
            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Employer / Employment information 

Employer Name/ชอืบรษัิททเีคยทํางาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ทอียูข่องบรษัิททเีคยทํางาน 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________ 

Telephone/เบอรโ์ทรศัพทท์เีคยทํางาน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ตําแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เรมิทํางานตังแตเ่มอืไร (วัน/เดอืน/ปี) 

____________________________________ 

4. Employment Date To / วันทอีอกจากงาน (วัน/เดอืน/ปี)  

______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธบิายลักษณะงานพอ
สงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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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 ่โปรดกรอกขอ้มลูตอ่ไปนเีกยีวกับสถาบนัการศกึษาททีา่น
เคยเขา้เรยีน 

Name of Institution/ชอืสถานศกึษา 

_____________________________________________________ 

Address/ทอียู่ของสถานศกึษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลักสตูรททีา่นศกึษาจบมา 
__________________________________________________ 

Date of Attendance From/วันทเีรมิการศกึษา(ว/ด/ป) 

___________________________________________ 

Date of Attendance To/วันทจีบการศกึษา (ว/ด/ป) 

______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อนื ๆ ใน 5 ปีทแีลว้หรอืไม ่

            Yes /* ใช ่                         No / ไมใ่ช ่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถา้ใช ่โปรดระบปุระเทศทเีคยเดนิทางภายใน 
5 ปีทผีา่นมา 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________ 
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          2.Have you ever served in the military ? คณุเคยทําหนา้ทใีนทางทหารหรอืไม ่

            Yes / ใช(่โปรดระบ)ุ           No / ไมใ่ช ่

If yes please provide the following information / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปนี 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักัด ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ตําแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชยีวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


