
  1  Time Square and Premium Economy อเมริกาตะวันออก นิวยอรก์ วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า  9 DAYS 6 NIGHTS BY SQ                       [GQ3EWR-SQ001] 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15226 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วอชิงตนั ดี.ซี.  | น ำ้ตกไนแอกำรำ่ | นครนิวยอรก์ | อนสุำวรยีเ์ทพีเสรภีำพ | ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท | 
น่ังสบายๆ กับ PREMIUM ECONOMY 

 
 

Time Square and Premium Economy อเมริกา ตะวันออก 

นิวยอรก์ วอชงิตัน ด.ีซ.ี  ไนแอการ่า 9 DAYS 6 NIGHTS 

เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 2562 

เร่ิมต้นเพยีง  95,888.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
15.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสวุรรณภมูิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินสิงคโปร  ์ ประตู 5 แถว K พบเจำ้หนำ้ที่

คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัทำ่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์  

วนัท่ี 2. สงิคโปร ์– สนำมบินนวรก์ – ฟิลำเดลเฟีย – วอชิงตนั ดี.ซี.     
วนัท่ี 3. วอชิงตนั ดี.ซี. – สถำบนัสมิธโซเนียน – แฮรสิเบิรก์ 

วนัท่ี 4. แฮรสิเบิรก์ – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – บฟัฟำโร ่   

วนัท่ี 5. น ำ้ตกไนแอกำรำ่ – Old Fort of Niagara - Outlet – บิงแฮมตนั 

วนัท่ี 6. บิงแฮมตนั – Woodbury OUTLET – สะพำนบรูคลนิ - นิวยอรก์ 

วนัท่ี 7. ขึน้เกำะลเิบอรต์ี - อนสุำวรยีเ์ทพีเสรภีำพ – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์
วนัท่ี 8. นิวยอรก์ - สนำมบิน – สงิคโปร ์ ***เครือ่งบินผำ่นเวลำสำกล*** 
วนัท่ี 9. สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 
 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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18.30 น. ออกเดินทำงสูม่หำนครนิวยอรก์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 979  

21.55 น. ถึงสนำมบินชำงฮี ประเทศสงิคโปร ์รอเปลีย่นเครือ่ง 

**กรุ๊ปเดินทางตั้งแตว่ันที่ 18 พ.ย. 62 เดนิทางถงึสิงคโปรเ์วลา 22.00 น.** 

23.35 น. ออกเดินทำงตอ่สูม่หำนครนิวยอรก์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 022 

**กรุ๊ปเดินทางตั้งแตว่ันที่ 18 พ.ย. 62 ออกเดนิทางไปยงันิวยอรก์เวลา 00.40 น.** 

วันที ่2 สิงคโปร ์– สนามบนินวรก์ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตัน ด.ีซ.ี     
06.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติ นวรก์(EWR)  ตัง้อยู่ที่รฐันิวเจอรซ์ีย ์สหรฐัอเมริกำ (เวลำทอ้งถ่ินชำ้กว่ำประเทศไทย 12 ชั่วโมง) หลงั

ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกร จำกนัน้เดินทำงสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia)  มลรฐัเพนซิลวำเนียซึง่เป็นเมืองที่รเิริ่ม

กำรประกำศอิสรภำพในสมยัก่อตัง้ประเทศสหรฐัอเมริกำ ซึ่งไดป้ระกำศแยกเอกรำชในปี ค.ศ. 1776 ค ำประกำศเขียนโดยโธมสั เจฟ

เฟอรส์นั เริ่มจำกจุดก ำเนิดเสรีภำพ อิสรภำพที่ อินดีเพน เด้นซ ์ ฮอลล ์ (Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty 

Bell) ที่ไดล้ั่นเมื่อวนัประกำศ  

**กรุ๊ปเดินทางตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 62 เดินทางถงึนิวยอรก์เวลา 05.30 น.** 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสูก่รุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรฐัอเมริกำ ตัง้อยู่ระหว่ำงมลรฐัเวอรจิ์เนีย

กบัแมรีแ่ลนด ์สรำ้งในสมยัประธำนำธิบดี จอรจ์ วอชิงตนั ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรฐัอเมริกำ ถกูสรำ้งขึน้เพื่อทดแทนฟิลำเดลเฟีย

ที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรฐัสมยัเป็นดินแดนโพน้ทะเลขององักฤษ น ำทำ่นชมสถำนท่ีส ำคัญตำ่งๆ ถา่ยรูปคู่กับท าเนียบขาว (White 

House) สถำนท่ีท ำงำนประธำนำธิบดีสหรฐั อนุสาวรียว์อชิงตัน (Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสกท์ี่สรำ้งเพื่อเป็นเกียรติ

แก่   จอรจ์ วอชิงตนั ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรฐัอเมริกำ ผูน้  ำอิสรภำพมำสู่สหรฐัอเมริกำ  อนุสรณส์ถานลินคอลน์ (Lincoln 

Memorial) อำคำรหินออ่นท่ีสรำ้งตำมศิลปะแบบกรกี เพื่อเป็นเกียรติแด่ อบัรำฮมั ลินคอลน์ ประธำนำธิบดีคนที่ 16 ของสหรฐัอเมริกำ 

อนุสรณส์ถานเจฟเฟอรส์ัน (Jafferson Memorial) อำคำรศิลปะนีโอคลำสสิค อทุิศใหก้บั โธมสั เจฟเฟอรส์นั ประธำนำธิบดีคนที่

สำมของสหรฐัอเมริกำ เจำ้ของหลกักำรเรื่องกำรประกำศอิสรภำพ  กำรออกแบบเป็นในลกัษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรฐัสภำ 

ศนูยก์ลำงทำงกฎหมำยและกำรเมืองของอเมรกิำมำกวำ่ 200 ปี สถำนท่ีท ำงำนของสมำชิกสภำ Congress ของสหรฐัอเมรกิำ 
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ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 

ที่พกั เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั SHERATON RESTON หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่3 วอชงิตัน ดี.ซ.ี – สถาบันสมธิโซเนียน – แฮริสเบิรก์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑเ์คร่ืองบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภณัฑอ์ำกำศยำนและยำนอวกำศ 

ที่มีผูเ้ขำ้ชมสงูที่สดุในโลก แสดงประวตัิศำสตรก์ำรบินมำตัง้แตต่น้จนถึงปัจจบุนั ประกอบดว้ย เครื่องรอ่น เครื่องบิน จรวด ยำนอวกำศ 

ซึง่เป็นของจรงิตัง้แสดง มีโรงภำพยนตรจ์อยกัษ์ (Imax) ท่ีฉำยภำพยนตรเ์ก่ียวกบักำรบิน อวกำศ นอกจำกนีย้งัมีทอ้งฟ้ำจ ำลอง หินจำก

ดวงจนัทร ์และเครือ่งบินล ำแรกของโลกจำกตระกูล Wright ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็น

สถำบนัวิจยั สถำบนักำรศกึษำ และพิพิธภณัฑ ์หน่วยงำนสว่นใหญ่ของสถำบนัตัง้อยู่ที่กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. มีพิพิธภณัฑอ์ีกกว่ำ 19 แห่ง 

สวนสตัว ์ศูนยว์ิจัย มีวตัถุสิ่งของต่ำงๆ ในควำมดูแลของพิพิธภณัฑม์ำกกว่ำ 136 ลำ้นชิน้ ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรฐับำล

รว่มกบัเงินกองทนุจำกพินยักรรมของ James Smithson นกัวิทยำศำสตรช์ำวองักฤษ 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรไทย 

บ่าย น าท่านเข้าชม National museum of Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตวัอย่ำงของพนัธไ์ม ้สตัว ์ฟอสซิล แรธ่ำติ หิน อกุกำบำต  

และวตัถทุี่เก่ียวขอ้งกบัประวตัิกำรวิวฒันำกำรของมนษุย ์ยงัมีหอ้งแสดงกระดกูไดโนเสำร ์หุ่นชำ้งแอฟริกำโบรำณที่ตวัใหญ่ที่สดุในโลก 

และเพชรขนำด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้ำหลุยสท์ี่ 16 ของฝรั่งเศส จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก 

(Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิล- เวเนีย (Pennsylania) รมิฝ่ังแมน่ ำ้ซวัควิฮำนนำ่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B5.%E0%B8%8B%E0%B8%B5.
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ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 

ที่พกั เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั CROWNE PLAZA  หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่4 แฮริสเบริก์ – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – บัฟฟาโร่    
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนเขำ้ชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อำณำจกัรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกบั เอ็นเตอรเ์ทนเม้นท ์คอมเพล็กซ ์

(Entertainment Complex)  มีทัง้สว่นพิพิธภณัฑช๊อคโกแลต กระบวนกำรผลติ ภำพยนตร ์3 มิติ มีเวลำใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโกแลต

นำนำชนิดเพื่อเป็นของฝำกของที่ระลกึ   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 

บ่าย 
 

น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองบัฟฟาโร่ (Buffalo) ซึ่งตัง้อยู่ทำงทิศตะวนัตกของ มหำนครนิวยอรก์ มีประชำกรประมำณ 1.1 ลำ้นคน 

ไดร้บักำรคดัเลือกจำกหนงัสือ Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมืองที่มีควำมสะอำดเป็นอนัดบั 3 ของอเมริกำ และเป็นเมืองติดพรมแดน

ระหวำ่งอเมรกิำและแคนำดำ โดยมีแมน่ ำ้ไนแอกำรำ่ขวำงกัน้ ซึง่เป็นจดุก ำเนิดของน า้ตกยกัษไ์นแอการ่า จนเขำ้เขตบรเิวณน ำ้ตกไน

แอกำรำ่(Niagara Falls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรไทย 
ที่พัก เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั FOUR POINTS BY SHERATON หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่5 น า้ตกไนแอการ่า – Old Fort of Niagara - Outlet – บงิแฮมตัน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำทำ่นชมน ้าตกไนแอการ่า (Niagara Falls) ตัง้อยูบ่นแมน่ ำ้ไนแอกำรำ่ทำงตะวนัออกของทวีปอเมริกำเหนือ บนพรมแดนระหว่ำง

ประเทศแคนำดำกบัสหรฐัอเมรกิำ น ำ้ตกไนแอกำรำ่ประกอบดว้ยน ำ้ตกสำมแหง่ คือ น ้าตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สงู 158 ฟตุ

, น ำ้ตกอเมรกิำสงู 167 ฟตุ, และน ำ้ตกขนำดเลก็กวำ่ที่อยูต่ิดกนั คือน ำ้ตก Bridal Veil. มีจดุชมวิวที่สวยงำมและเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่

ส  ำคญัของทัง้ 2 ประเทศ และยงัเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกทำงธรรมชำติ (หมายเหตุ : การล่องเรือน ้าตกไนแอการ่า Maid 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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of the Mist เปิดให้บริการ วันที่ 23พฤษภาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสภาพอากาศ 

กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมไป Cave of the winds แทน หรือปรับเปลี่ยนตาม

ความเหมาะสม และขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ) จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชมพิพิธภณัฑ  ์ Old 

Fort of Niagara เป็นป้อมปืนเก่ำแก่อำยกุว่ำ 300 ปี เมื่อครัง้สงครำมอำณำนิคมฯ  Fort of Niagara เป็นจุดยทุธศำสตรท์ี่ส  ำคญั

เนื่องจำกตัง้อยูบ่รเิวณปลำยสดุของแมน่ ำ้ไนแอกำรำก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario) 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย จำกนัน้พำทำ่นสู ่Fashion Outlet of Niagara Falls ใหท้ำ่นไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคำ้แฟชั่นมำกมำย 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 จำกนัน้เดินทำงสู่เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton)  ตัง้อยู่ทำงใตข้องรฐันิวยอรค์ โดยมี

อำณำเขตอยูใ่กลก้บัชำยแดนเพนซิลวำเนีย   

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พกั เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN BINGHAMTON  หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 บงิแฮมตัน – Woodbury Outlet – สะพานบรูคลิน - นิวยอรก์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 เดินทำงสูเ่มืองวู๊ดบูร่ี (Woodbury) เพื่อใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้สินคำ้ที่ Woodbury Common Premium Outlets ใหท้่ำนอิสระชอ้ปป้ิง
ตำมอธัยำศยัที่ โดยมีรำ้นคำ้มำกกว่ำ 220 รำ้นคำ้ 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 

กลางวนั อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่มหานครนิวยอรก์ (New York) น ำท่ำนสูส่ะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) สรำ้งเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1883 เคย

เป็นสะพำนแขวนที่ใหญ่ที่สดุในโลก และเป็นสะพำนแขวนที่เก่ำแก่ที่สดุในสหรฐัอเมริกำ มีควำมยำว 1 ,825 เมตร ทอดขำ้มแม่น ้า
อีสต ์(East River) เช่ือมระหว่ำงแมนฮตัตนั และบรุกลิน สะพำนบรู๊คลินเป็นสะพำนผสมระหว่ำงสะพำนแบบเคเบิลและสะพำน
แขวน และยงัเป็นหนึง่ในสะพำนที่รถสำมำรถขำ้มไดท้ี่เก่ำแก่ที่สดุในเมืองนิวยอรก์ โดยมีช่องทำงเดินรถยนต ์6 ช่องทำง ทำงยกระดบั
ส ำหรบัคนเดินและจักรยำนอีก 2 ช่องทำง ที่สะพำนแห่งนีน้ัน้ เป็นฉำกส ำคญัที่ปรำกฏในหนงัหลำยๆเรื่อง อย่ำงเรื่อง Step Up, 
Brooklyn, Coyote Ugly, และอื่นๆอีกมำก น ำทำ่นสูบ่รเิวณ Brooklyn Bridge Park ถือวำ่เป็นจดุถ่ำยรูปมหำนครนิวยอรก์เป็นรูปตึก
ระฟำ้ของเกำะแมนฮทัตนัและสะพำนบรูคินไดส้วยงำมมำกที่สดุแห่งนึง  น ำท่ำนผ่ำนชมสถำนที่ส  ำคญั ต่ำงๆ เช่น ตึกสหประชำชำติ 
หอสมดุประชำชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ ยำ่นไชนำ่ทำวน ์เซ็นทรัลปารค์ (Central Park) สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ ซึ่งเรียกไดว้่ำเป็น
ปอดของชำวนิวยอรค์ 
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ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรไทย 
ที่พกั เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั THE WATSON หรือเทียบเท่า 

พักโรงแรมใกล้ยา่น TIME SQUARE จุดใจกลางมหานครนิวยอรก์ 
 

วันที ่7 
ขึน้เกาะลิเบอรต์ี - อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ – ขึน้ตึกเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์
แควร ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำทำ่นลงเรือเฟอรร่ี์เพื่อขึน้เกาะลิเบอรต์ี (Liberty Island) เพื่อชมอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมควำมสง่ำ

ของเทพีเสรภีำพสญัลกัษณแ์หง่ควำมภำคภมูิใจของชำวอเมรกินัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวำ่เป็นดินแดนที่ทกุคนมีสทิธิ และเสรภีำพเท่ำเทียม

กนัเทพีเสรภีำพนี ้ประเทศฝรั่งเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวญัเนื่องในโอกำสที่อเมรกิำก่อตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาร Japanese and seafood Buffet กับเมนูหลากหลาย

กว่าร้อยชนิด 

บ่าย จำกนัน้น าท่านขึน้ชมทิวทัศนข์องมหานครนิวยอรก์บนตึกระฟ้าเอ็มไพรส์เตท (Empire State Building) บริเวณจุดตดัของ

ถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยงัเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตรม์ำกมำย อำทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to 

Remember, King Kong  จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้ิสระอย่ำงเต็มที่ ไม่ว่ำจะเดินเลน่ย่ำนเดินเลน่ย่ำนไทมส์แควร ์(Time Square) ย่ำน

กำรคำ้ในกลำงนคร ที่ประชนัปำ้ยโฆษณำนบัรอ้ยปำ้ย หรอื ยำ่นโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ์(Broadway Avenues) ตน้ก ำเนิด

ของละครบรอดเวยศ์ิลปะกำรแสดงที่ทั่วโลกยอมรบัหรือเลือกชอ้ปป้ิงบนถนนเลขที่  5  (Fifth Avenue) ที่ไดช่ื้อว่ำเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่

แพงที่สดุของโลก "The most expensive street in the world" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง 

ลิม้รส Burger & Lobster ร้านดังของนิวยอรก์ 

ที่พกั เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั THE WATSON หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่8 นิวยอรก์ - สนามบนิ – สิงคโปร ์ ***เคร่ืองบนิผ่านเวลาสากล*** 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 

05.30 น. น ำทำ่นเดินทำงสูส่นำมบินนำนำชำตินวรก์ (EWR) 

10.25 น. ออกเดินทำงกลบัสูส่งิคโปร ์โดยเที่ยวบินที่ SQ 021  

**กรุ๊ปออกเดินทางวันที ่21-29 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 10.45 น.** 

**กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 09.45น.** 

 ******* เคร่ืองบินบนิผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******* 
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วันที ่9 สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ   
17.10 น. ถึงสนำมบินชำงฮี ประเทศสงิคโปร ์เพื่อรอกำรเปลีย่นเครือ่ง 

**กรุ๊ปออกเดนิทางตั้งแต่วนัที่ 21 ต.ค. 62 เดินทางถงึสิงคโปรเ์วลา 17.15น.** 

18.30 น. ออกเดินทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ ดว้ยเที่ยวบินที่ SQ 978 

**กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 18.45น.** 

20.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพมหำนคร ดว้ยควำมสวสัดิภำพ   

**กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 62 เดินทางถงึกรุงเทพเวลา 20.10น.** 

Time Square and Premium Economy อเมริกาตะวันออก นิวยอรก์ วอชงิตัน ด.ีซ.ี  

ไนแอการ่า 9 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบินสิงคโปรแ์อร ์(SQ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

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

วันที ่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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เทำ่นัน้ 
2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนญุำติยกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจังหวดั) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ้่ำยท่ี
เกิดขึน้ 
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4. หำกในคณะของทำ่นมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรอืไมส่ะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
2. คำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรอืเทียบเทำ่ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่) 
 คำ่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไมเ่กินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวั อำทิเช่น   ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 23 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้, ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดินทำงหรอืของมีคำ่ที่สญูหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 
5. คำ่วีซำ่ประเทศอเมรกิำ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 7,600 บาท ช าระพร้อมเงนิมัดจ า) 
6. คำ่ทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (27 ดอลลำ่สหรฐั) 
7. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทไดส้  ำรองที่นั่งพรอ้มช ำระเงินมดัจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทวัร ์ ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตใุด 
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรยีกเก็บคำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋วเครื่องบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีทำ่นยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ตำมที่ สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัิวีซำ่จำกทำงสถำนทตู (วีซำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทวัรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ 
ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือ
คำ่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คำ่สว่นตำ่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมค่ืนคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตผุลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมค่ืนคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนัและบำง
โรงแรม  อำจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่ีเครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทดัรตัและไม่มีอ่ำง

อำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จ านวน 2 ใบ 

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น
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ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้(พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่อเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูส าหรบัการยืน่วซีา่

อเมรกิา กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความ

เป็นจรงิ         เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการ

สมัภาษณข์องทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกลุภาษาไทย __________________________ 

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออืน่ ๆ ถา้ม ี(เช่น 

นามสกลุก่อนแต่งงาน นามแฝง หรอืเคยเปลีย่นชื่อ นามสกลุ) 

ช่ือเกำ่:_________________________________นำมสกลุ

เก่ำ:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

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

8. City of Birth / เมอืงหรอืเขตทีเ่กดิ ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรอืจงัหวดัทีเ่กดิ _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่กดิ ________________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สญัชาตอิืน่ทีไ่ดร้บั 

หรอืเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาตอิืน่ คอืประเทศ : ________________________ 

ไดถื้อหนงัสอืเดินทำงของประเทศที่ไดร้ะบไุวห้รอืไม ่         ใช่              ไม่ 

ถำ้มี ระบหุมำยเลขของหนงัสอืเดนิทำง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขทีบ่ตัรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ในสหรฐัอเมรกิา) ถา้ม ี
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                 ______________________________________________________________ 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดห้ากแตกต่างจากทีอ่ยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ีท่  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารทีท่  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยู่อเีมล ________________________________________________ 

         9. Social media / สือ่สงัคม (ทีท่่านมหีรอืใชอ้ยู่ ใหร้ะบเุป็นชื่อบญัชี และกรุณาอย่าเปลีย่นชื่อระหวา่งการยืน่วซ่ีา) 

             Face Book / เฟซ บุค๊  ________________________________________________ 

             Instagram / อนิสตาแกรม  ________________________________________________  

             Twitter / ทวติเตอร ์ ________________________________________________  

             อื่นๆ โปรดระบ ุ______________________________________________________ 
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Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขทีป่รากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหน่วยงานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง ____________________ 

              Issuance Date / วนัทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________ 

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

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

หรอืถกูขโมยหรอืไม ่

        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถำ้เคยหำย โปรดระบเุลขหนงัสอืเดินทำง / Passport Number ______________________________ 

เหตผุลที่หนงัสอืเดินทำงหำย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

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

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

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

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาทีต่อ้งการพ านกัในสหรฐัอมรกิา 

__________________ Day(s)/วนั 

4. Address where you will stay in U.S./ ทีอ่ยู่ในสหรฐัทีท่่านต ัง้ใจจะไปพ านกั 

Street Address / ทีอ่ยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 
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State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถำ้มีผูอ้ื่นออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้หรอืบรษัิทออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ใหก้รอกขอ้มลูดำ้นลำ่งตอ่ไปนี  ้

ช่ือบรษัิท หรอื ช่ือและนำมสกลุของผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำยให ้

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยูข่องผูอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้หรอืบรษัิทท่ีออกคำ่ใชจ้่ำย

ให ้: 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Telephone number /เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือของผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำยให ้หรอื บรษัิท : 
________________________________________________ 

Relationship to you /ควำมสมัพนัธก์บัคณุ เช่น พอ่ แม ่นำยจำ้ง เป็นตน้  : 
____________________________________ 

 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืไม ่?       

            *Yes/เคย                                             No/ไม่เคย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปนี ้

Date arrived / วนัท่ีเดินทำงถงึอเมรกิำ :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลำที่ทำ่นอยูใ่นประเทศสหรฐัฯ เป็นเวลำก่ีวนั___________________Day(s)/วนั 

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนญุำตขิบัขี่ของประเทศสหรฐัฯ หรอืไม่?  
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                  มี                                ไมม่ี 

Driver’s license number/ใบขบัขี่อนญุำติหมำยเลข 
:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนญุำตขิบัขี่ของรฐั 
:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวซ่ีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา______________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทำ่นเคยท ำวซีำ่ U.S. หำยหรอืถกูขโมยหรอืไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Enter year visa was lost or stolen/ถำ้เคย โปรดระบปีุที่หำย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธิบำยเหตผุลที่ท ำหำย______________________________________ 

 - Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วซ่ีาอเมรกิาของท่านเคยถกูยกเลกิหรอืเพกิถอน
หรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถำ้เคย โปรดอธิบำย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถกูปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรอืถูกเพกิถอนวซ่ีาหรอืไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของท่านพ านกัอยู่ในสหรฐัใช่หรอืไม ่

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Father’s status/สถำนภำพของบดิำที่อยูท่ี่ประเทศสหรฐัฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t 

know___________________________ 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกลุมารดาและวนัเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยู่ในสหฐัใช่หรอืไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถำนภำพของมำรดำที่อยูท่ี่ประเทศสหรฐัฯ :         

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

Nonimmigrant            Other/ I don’t 

know___________________________ 
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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)? ท่านมญีาตลิ  าดบัตน้ที่

ไม่ใช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บตุร พีน่อ้ง ) พ  านกัอยู่ในสหรฐัหรอืไม่ 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

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

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบคุคลนัน้ ๆ ในสหรฐัอเมรกิา ( เช่น  

               เป็นอเมรกิาซติเิซ่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซ่ีาสหรฐัช ัว่คราว หรอือืน่ๆ ) 

                        ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกลุคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดอืน ปี เกดิ คู่สมรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’s Place of Birth / สถานทีเ่กดิ _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

 

*** ถา้หยา่ กรุณากรอกขอ้มูลตอ่ไปน้ี 

ชื่อ-นามสกลุ อดตีคู่สมรส ____________________________  

เกดิทีจ่งัหวดั__________________________________ 

วนั เดอืน ปี เกดิ อดตีคู่สมรส _________________________________ 

วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หย่าวนัทีเ่ท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หย่ากนัเพราะเหตผุลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชพี ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรอืทีท่  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรอืจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

          Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  ำงำน _____________________________________________ 

          Employment Date From/เริม่ท ำงำนตัง้แตเ่มื่อไร (วนั/เดือน/ปี) ____________________________ 

          Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงนิเดอืน ___________________________ 
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3. Briefly describe your duties / อธบิายลกัษณะงานพอสงัเขป 
 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

Previous Work / Education / Training  Information 

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

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้นี้ เคยท างานหรอืไม ่? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบรษัิทท่ีเคยท ำงำน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยูข่องบรษัิทท่ีเคยท ำงำน 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท์ี่เคยท ำงำน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ต ำแหนง่งำน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เริม่ท ำงำนตัง้แตเ่มื่อไร (วนั/เดือน/ปี) 

____________________________________ 

4. Employment Date To / วนัท่ีออกจำกงำน (วนั/เดือน/ปี)  ______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธิบำยลกัษณะงำนพอสงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

 

ท่านเคยเขา้เรยีนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรอืสูงกว่าหรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 
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If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including 

elementary schools/ถำ้ใช่ โปรดกรอกขอ้มลูตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัสถำบนักำรศกึษำที่ทำ่นเคยเขำ้เรยีน 

Name of Institution/ช่ือสถำนศกึษำ _____________________________________________________ 

Address/ที่อยูข่องสถำนศกึษำ _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรที่ทำ่นศกึษำจบมำ 
__________________________________________________ 

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

___________________________________________ 

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

______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อืน่ ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรอืไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถำ้ใช่ โปรดระบปุระเทศที่เคยเดินทำงภำยใน 5 ปีที่ผำ่น

มำ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยท าหนา้ทีใ่นทางทหารหรอืไม่ 

            Yes / ใช่(โปรดระบ)ุ                   No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถำ้ใช ่โปรดระบรุำยละเอียดตอ่ไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 
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Branch of Service/หน่วยงำน , สงักดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต ำแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงทหำร_______________________________________ 
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