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HILIGHT 

 ชมววิมหานครนวิยอรก์จากตกึเอ็มไพร์

สเตท  (Empire State Building) 

 ชมความสงา่ของเทพเีสรภีาพ (Statue of 

Liberty)  

 ชอ้ปป้ิง Woodbury Outlet เต็มวนั 

 ชมความสวยงามของนํา้ตกไนแองการา่ฝั่ง

อเมรกิา 

 ตืน่ตาตืน่ใจกบัพพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิและยาน

อวกาศ (National Air and Space 

Museum) พพิธิภณัฑอ์ากาศยานและยาน

อวกาศ ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสูงทีสุ่ดในโลก 

   

 

 

 

 

อเมรกิาตะวนัออก 

Gotham city and 

Niagara falls 

9 วนั 6 คนื  
 

โดยสายการบนิแอร ์ไชนา่ (CA) 

เดนิทาง กนัยายน – ธนัวาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 81,900- 
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กําหนดการเดนิทาง   

วนัที ่ 09-17 ก.ย. 62 81,900.- 

วนัที ่ 10-18 ต.ค. 62 81,900.- 

วนัที ่ 10-18 พ.ย. 62 81,900.- 

วนัที ่ 27 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 83,900.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ปกักิง่     

2 ปกักิง่ – นวิยอรค์ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี      O O 

 

HOLIDAY INN 

CHANTILLY หรอื

เทยีบเทา่ 

3 วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ O O O 
RADISSON 

HARRISBURG  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
แฮรสิเบริก์ – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

– บฟัฟาโร ่   
O O   O 

FOUR POINTS 

BY SHERATON

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
นํา้ตกไนแอการา่ – Old Fort of Niagara - Outlet 

– บงิแฮมตนั 
O O O 

HAMPTON 

BINGHAMTON 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 บงิแฮมตนั – Woodbury OUTLET – นวิยอรก์ O X O 

CROWNE PLAZA 

NEWARK 

AIRPORT หรอื

เทยีบเทา่ 

7 
อนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท – 

ไทมส์แควร ์
O O O 

CROWNE PLAZA 

NEWARK 

AIRPORT หรอื

เทยีบเทา่ 

8 
นครนวิยอรก์ – สนามบนิ ***เครือ่งบนิผา่นเวลา

สากล*** 
O O  

 

9 ปกักิง่ – กรงุเทพฯ    
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ปกักิง่ 

22.00 น. 

 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู10 

เคานเ์ตอร ์U สายการบนิแอร ์ไชนา่ (CA) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

วนัที ่2 ปกักิง่ – นวิยอรค์ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี     

01.00 น. ออกเดนิทางสูม่หานครนวิยอรก์ โดยเทีย่วบนิที ่CA 980 

**กรุป๊เดนิทางต ัง้แตว่นัที ่10 พ.ย. 62  ออกเดนิทางไปยงัปกักิง่เวลา 01.05 น.** 

06.20 น. ถงึกรุงปักกิง่ ประเทศจนี รอเปลีย่นเครือ่ง 

**กรุป๊เดนิทางต ัง้แตว่นัที ่10 พ.ย. 62  เดนิทางถงึปกักิง่เวลา 06.30 น.** 

08.50 น. ออกเดนิทางตอ่สูม่หานครนวิยอรก์ โดยเทีย่วบนิที ่CA 819 

**กรุป๊เดนิทางต ัง้แตว่นัที ่10 พ.ย. 62  ออกเดนิทางไปยงันวิยอรก์เวลา 11.35 

น.** 

10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ินวรก์ (EWR) ตัง้อยู่ทีร่ัฐนวิเจอรซ์ยี ์สหรัฐอเมรกิา (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia)  มลรัฐเพนซลิวาเนียซึง่เป็นเมืองที่

รเิร ิม่การประกาศอสิรภาพในสมัยกอ่ตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่ไดป้ระกาศแยกเอกราชใน

ปี ค.ศ. 1776 คําประกาศเขยีนโดยโธมัส เจฟเฟอรส์นั เร ิม่จากจุดกําเนดิเสรีภาพ อสิรภาพ

ที่ อนิดีเพน เดน้ซ์  ฮอลล ์ (Independence Hall) และระฆงัแห่งอสิรภาพ 

(Liberty Bell) ทีไ่ดล้ัน่เมือ่วันประกาศ  

**กรุป๊เดนิทางต ัง้แตว่นัที ่10 พ.ย. 62 เดนิทางถงึนวิยอรก์เวลา 11.55 น.** 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูก่รงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี (Washington, D.C.) นครหลวงของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐเวอรจ์เินียกบัแมรีแ่ลนด ์สรา้งในสมัย

ประธานาธบิด ีจอรจ์ วอชงิตนั ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถกูสรา้งขึน้เพือ่

ทดแทนฟิลาเดลเฟียทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดนิแดนโพน้ทะเลของอังกฤษ 

นําทา่นชมสถานทีส่าํคญัตา่งๆ ถา่ยรปูคูก่บัทําเนยีบขาว (White House) สถานที่

ทํางานประธานาธบิดสีหรัฐ อนสุาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument) แทง่หนิ

โอเบลสิกท์ีส่รา้งเพือ่เป็นเกยีรตแิก ่  จอรจ์ วอชงิตนั ประธานาธบิดคีนแรกของ
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สหรัฐอเมรกิา ผูนํ้าอสิรภาพมาสูส่หรัฐอเมรกิา อนสุรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln 

Memorial) อาคารหนิอ่อนทีส่รา้งตามศลิปะแบบกรกี เพือ่เป็นเกยีรตแิด ่อับราฮัม 

ลนิคอลน์ ประธานาธบิดคีนที ่16 ของสหรัฐอเมรกิา อนสุรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั 

(Jafferson Memorial) อาคารศลิปะนีโอคลาสสคิ อุทศิใหก้บั โธมัส เจฟเฟอรส์นั 

ประธานาธบิดคีนทีส่ามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลกัการเรือ่งการประกาศอสิรภาพ การ

ออกแบบเป็นในลกัษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรัฐสภา ศนูยก์ลางทางกฎหมายและ

การเมอืงของอเมรกิามากวา่ 200 ปี สถานทีทํ่างานของสมาชกิสภา Congress ของ

สหรัฐอเมรกิา 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม HOLIDAY INN CHANTILLY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิและยานอวกาศ (National Air and Space 

Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผูเ้ขา้ชมสูงที่สุดในโลก แสดง

ประวัตศิาสตรก์ารบนิมาตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจุบัน ประกอบดว้ย เครื่องร่อน เครื่องบนิ จรวด 

ยานอวกาศ ซึง่เป็นของจรงิตัง้แสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์

เกีย่วกบัการบนิ อวกาศ นอกจากนี้ยังมีทอ้งฟ้าจําลอง หนิจากดวงจันทร ์และเครื่องบนิลํา

แรกของโลกจากตระกูล Wright ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบนัสมิธโซเนียน  (The 

Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวจิัย สถาบันการศกึษา และพพิธิภัณฑ ์หน่วยงาน

ส่วนใหญ่ของสถาบันตัง้อยู่ที่กรุงวอชงิตัน ดี.ซี. มีพพิธิภัณฑอ์ีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว ์

ศนูยว์จิัย มวีัตถสุ ิง่ของตา่งๆ ในความดูแลของพพิธิภัณฑม์ากกว่า 136 ลา้นชิน้ ก่อตัง้ในปี 

ค.ศ.1846 โดยเงนิทุนรัฐบาลร่วมกับเงนิกองทุนจากพนัิยกรรมของ James Smithson 

นักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

 นําทา่นเขา้ชม National museum of Natural History ซ ึง่สะสมและแสดงตัวอย่าง

ของพันธ์ไม ้สัตว์ ฟอสซลิ แร่ธาต ิหนิ อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวขอ้งกับประวัตกิาร

ววิัฒนาการของมนุษย ์ยังมีหอ้งแสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุ่นชา้งแอฟรกิาโบราณทีต่ัวใหญ่

ทีสุ่ดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัตขิองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 ของ

ฝรั่งเศส จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เมอืงหลวงของรฐัเพน

ซลิ- เวเนยี (Pennsylania) รมิฝ่ังแม่น้ําซวัควฮิานน่า 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RADISSON HARRISBURG  หรอืเทยีบเทา่ 

 

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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 นําท่านเดนิทางผ่านเมอืงบฟัฟาโร ่(Buffalo) ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของ มหานคร

นวิยอรก์ มปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน ไดร้ับการคดัเลอืกจากหนังสอื Reader’s Digest 

ใหเ้ป็นเมืองทีม่ีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมรกิา และเป็นเมืองตดิพรมแดนระหว่าง

อเมรกิาและแคนาดา โดยมแีม่น้ําไนแอการ่าขวางกัน้ ซ ึง่เป็นจุดกําเนดิของนํา้ตกยกัษไ์น

แอการา่ จนเขา้เขตบรเิวณน้ําตกไนแอการ่า(Niagara Falls) 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก FOUR POINT SHERATON  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 นํา้ตกไนแอการา่ – Old Fort of Niagara - Outlet – บงิแฮมตนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นชมนํา้ตกไนแอการา่ (Niagara Falls) ตัง้อยู่บนแม่น้ําไนแอการ่าทางตะวันออก

ของทวปีอเมรกิาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมรกิา น้ําตกไนแอ

การ่าประกอบดว้ยน้ําตกสามแห่ง คอื นํา้ตกเกอืกมา้ (Horseshoe Falls) สงู 158 ฟุต, 

น้ําตกอเมรกิาสงู 167 ฟตุ, และน้ําตกขนาดเล็กกว่าทีอ่ยู่ตดิกนั คอืน้ําตก Bridal Veil. มีจุด

ชมววิทีส่วยงามและเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัของทัง้ 2 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 7 ส ิง่

มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิธรรมชาต ิ(หมายเหต ุ: การลอ่งเรอืนํา้ตกไนแอการา่ 

Maid of the Mist เปิดใหบ้รกิาร วนัที ่23 พฤษภาคม - 3 พฤศจกิายน 2562 และ

อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ กรณีทีไ่มส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมไป Cave of the winds แทน และขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเร ือได ้) จากนั้นนําท่านเขา้ชม

พพิธิภัณฑ ์Old Fort of Niagara เป็นป้อมปืนเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เมื่อครัง้สงคราม

อาณานคิมฯ  Fort of Niagara เป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่าํคญัเนื่องจากตัง้อยู่บรเิวณปลายสดุ

ของแม่น้ําไนแอการากอ่นไหลลงสูท่ะเลสาบออนตารโิอ (Lake Ontario) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนัน้พาท่านสู ่Fashion Outlet of Niagara Falls ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้

แฟชัน่มากมาย อาท ิเชน่ 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, 

วนัที ่4 แฮรสิเบริก์ – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – บฟัฟาโร ่   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็น

เหมอืนกับ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์คอมเพล็กซ ์(Entertainment Complex)  มีทัง้สว่น

พพิธิภณัฑชอ๊คโกแลต กระบวนการผลติ ภาพยนตร ์3 มติ ิมีเวลาใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ช็อค

โกแลตนานาชนดิเพือ่เป็นของฝากของทีร่ะลกึ   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

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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Polo Ralph Lauren, Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin world ฯลฯ 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงบงิแฮมตนั (Binghamton)  ตัง้อยู่ทางใตข้องรัฐนวิยอรค์ โดยมี

อาณาเขตอยู่ใกลก้บัชายแดนเพนซลิวาเนีย   

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HAMPTON INN BINGHAMTON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 บงิแฮมตนั – Woodbury Outlet – นวิยอรก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสู่เมอืงวู๊ดบูร ี ่(Woodbury) เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ที่ Woodbury 

Common Premium Outlets ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที่ โดยมีรา้นคา้

มากกว่า 220 รา้นคา้ อาท ิเชน่ 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  อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูม่หานครนวิยอรก์ (New York)  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พัก CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือ

เทยีบเทา่ 

วนัที ่7 อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตท – ไทมส์แควร ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านลงเรอืเฟอรร์ ี ่เพื่อชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) ชมความ

สง่าของเทพเีสรีภาพสญัลักษณ์แห่งความภาคภูมใิจของชาวอเมรกิันทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึว่า

เป็นดนิแดนทีท่กุคนมสีทิธ ิและเสรภีาพเทา่เทยีมกนัเทพเีสรภีาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสไดม้อบ

ใหเ้ป็นของขวัญเนื่องในโอกาสทีอ่เมรกิากอ่ตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหาร Japanese and seafood 

Buffet กบัเมนหูลากหลายกวา่รอ้ยชนดิ 

บา่ย จากนั้นนําท่านขึน้ชมทวิทศันข์องมหานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าเอ็มไพรส์เตท 

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

และยังเป็นสถานทีถ่่ายทําภาพยนตรม์ากมาย อาทเิชน่ Sleepless in Seattle, An Affair 

to Remember, King Kong  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระอย่างเต็มที ่ไม่ว่าจะเดนิเล่นย่านเดนิ

เลน่ย่านไทมส์แควร ์(Time Square) ย่านการคา้ในกลางนคร ทีป่ระชนัป้ายโฆษณานับ

รอ้ยป้าย หรอื ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ์(Broadway Avenues) ตน้กําเนดิ
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ของละครบรอดเวย์ศลิปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกชอ้ปป้ิงบนถนนเลขที่ 5  

(Fifth Avenue) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่แพงที่สุดของโลก "The most 

expensive street in the world" 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั 
 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พัก CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือ

เทยีบเทา่ 

วนัที ่8 นครนวิยอรก์ – สนามบนิ ***เครือ่งบนิผา่นเวลาสากล*** 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเทีย่วชมมหานครนวิยอรก์ (New York) นําทา่นผ่านชมสถานทีส่าํคญัตา่งๆ เชน่ 

ตกึสหประชาชาต ิหอสมุดประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรลั

ปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นปอดของชาวนวิยอรค์ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(JFK)  

16.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่CA 982  

**กรุป๊เดนิทางต ัง้แตว่นัที ่10 พ.ย. 62  ออกเดนิทางเวลา 15.50 น.** 

 ******* เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้แบง่เวลาสากล ******* 

วนัที ่9 ปกักิง่ – กรงุเทพฯ 

18.20 น. ถงึสนามบนิปักกิง่ประเทศจนี รอเปลีย่นเครือ่ง 

**กรุป๊เดนิทางต ัง้แตว่นัที ่10 พ.ย. 62  เดนิทางถงึเวลา 18.40 น.** 

19.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่CA 979 

**กรุป๊เดนิทางต ัง้แตว่นัที ่10 พ.ย. 62  ออกเดนิทางเวลา 19.45 น.** 

23.40 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

**กรุป๊เดนิทางต ัง้แตว่นัที ่10 พ.ย. 62  เดนิทางถงึเวลา 23.45 น.** 
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โปรแกรม :  อเมรกิาตะวนัออก 

Gotham city and Niagara falls 9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิแอร ์ไชนา่ (CA) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

09-17 ก.ย. 62 81,900.- 81,900.- 81,900.- 81,900.- 61,900.- 10,900.- 

10-18 ต.ค. 62 81,900.- 81,900.- 81,900.- 81,900.- 61,900.- 10,900.- 

10-18 พ.ย. 62 81,900.- 81,900.- 81,900.- 81,900.- 61,900.- 10,900.- 

27 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 83,900.- 83,900.- 83,900.- 83,900.- 61,900.- 11,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่
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6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไม่เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา (จํานวน 7,600 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 USD) 
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เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

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

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

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

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

    และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัทําการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

***กรุณาเตรยีมเอกสาร 2 ชุด สําหรบัยืน่วซีา่แคนาดา*** 

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยู่ตา่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พืน้

หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 

สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อก

เอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลูกคา้ทํารายการ

เดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนัก่อนวนั

ยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนสําเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้ (พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่
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ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่อเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูสาํหรบัการยืน่วซีา่อเมรกิา 

กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความเป็นจรงิ 

เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการสมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนังสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชือ่ตน้ ตรงกบัในหนังสอืเดนิทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ชือ่นามสกลุภาษาไทย __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชือ่อืน่ ๆ ถา้ม ี
(เชน่ นามสกลุกอ่นแตง่งาน นามแฝง หรอืเคยเปลีย่นชือ่ นามสกลุ) 



   
   

   

                                                                                                                                                          QE3EWR-CA001    หนา้ 15 จาก 24 
 

ชือ่เกา่:_________________________________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 / เมอืงหรอืเขตทีเ่กดิ ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รัฐหรอืจังหวัดทีเ่กดิ _______________________________ 

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? สญัชาตอิืน่ที่

ไดร้ับ หรอืเคยไดร้ับ  

ถา้มสีญัชาตอิืน่ คอืประเทศ : ________________________ 

ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางของประเทศทีไ่ดร้ะบไุวห้รอืไม ่         ใช ่             ไม ่

ถา้ม ีระบหุมายเลขของหนังสอืเดนิทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขทีบ่ัตรประชาชน __________________________ 

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

______________________________________________________________ 

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

                 ______________________________________________________________ 
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Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู ่____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหัสไปรษณีย ์:______________                                                                     

         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

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

       ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ไดห้ากแตกตา่งจากทีอ่ยูใ่นขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ีทํ่างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารทีทํ่างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยูอ่เีมล ________________________________________________ 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขทีป่รากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลังหนังสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรอืหน่วยงานทีอ่อกหนังสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนังสอืเดนิทาง ____________________ 

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

              Expiration Date / วันหมดอายขุองหนังสอืเดนิทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______ 
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   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ทา่นเคยทําหนังสอืเดนิทางสญูหาย 

หรอืถกูขโมยหรอืไม ่

        Yes / *เคย                                          No / ไมเ่คย 

* ถา้เคยหาย โปรดระบเุลขหนังสอืเดนิทาง / Passport Number 

______________________________ 

เหตผุลทีห่นังสอืเดนิทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

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

_______________________________________________________________ 

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

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

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

__________________ Day(s)/วัน 

4. Address where you will stay in U.S./ ทีอ่ยูใ่นสหรัฐทีท่า่นตัง้ใจจะไปพํานัก 
Street Address / ทีอ่ยู_่______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รัฐ ________________________________________________________ 

Zip Code / รหัสไปรษณีย ์_____________________________________________ 

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

*** ถา้มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้หรอืบรษัิทออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใหก้รอกขอ้มลูดา้นลา่งตอ่ไปนี้ 

// ถา้ไมม่ขีา้มไปทีข่อ้ 6 

ชือ่บรษัิท หรอื ชือ่และนามสกลุของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้
:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ทีอ่ยูข่องผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้หรอืบรษัิททีอ่อก

คา่ใชจ้า่ยให ้: 
____________________________________________________________________________________

____ 
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____________________________________________________________________________________

____ 

Telephone number /เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื หรอื บรษัิท : 

________________________________________________ 

Relationship to you /ความสมัพันธก์บัคณุ เชน่ พ่อ แม ่นายจา้ง เป็นตน้  : 

____________________________________ 

 

Previous U.S.Travel Information 

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

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปนี ้

Date arrived / วันทีเ่ดนิทางถงึอเมรกิา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาทีท่า่นอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่

วัน___________________Day(s)/วัน 

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

หรอืไม?่  

                  ม ี                               ไมม่ ี

Driver’s license number/ใบขบัขีอ่นุญาตหิมายเลข 

:_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาตขิบัขีข่องรัฐ 

:________________________________________________ 

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

         * Yes/เคย                                           No/ไมเ่คย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วันทีอ่อกวซีา่:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซีา่______________________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทา่นเคยทําวซีา่ U.S. หายหรอืถกูขโมยหรอืไม ่? 
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            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

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

Explain / โปรดอธบิายเหตผุลทีทํ่าหาย______________________________________ 

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

ยกเลกิหรอืเพกิถอนหรอืไม ่? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Explain / ถา้เคย โปรดอธบิาย

เหตผุล_________________________________________________________ 

3. ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่สหรัฐ ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ดนิทางเขา้สหรัฐ หรอืถกูเพกิถอนวซีา่หรอืไม ่     
         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

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

Surnames / นามสกลุบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชือ่บดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วันเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของทา่นพํานักอยูใ่นสหรัฐใชห่รอืไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Father’s status/สถานภาพของบดิาทีอ่ยูท่ีป่ระเทศสหรัฐฯ  

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

            

Nonimmigrant               Other/ I don’t know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชือ่นามสกลุมารดาและวันเดอืนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา ________________________________________ 
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Given Names / ชือ่มารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วันเดอืนปีเกดิ _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของทา่นพํานักอยูใ่นสหัฐใชห่รอืไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Mother’s status/สถานภาพของมารดาทีอ่ยูท่ีป่ระเทศสหรัฐฯ :         

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)? ทา่นมญีาตลิําดบั
ตน้ทีไ่มใ่ชบ่ดิามารดา ( ไดแ้ก ่คูห่มัน้ คูส่มรส บตุร พีน่อ้ง ) พํานักอยูใ่นสหรัฐหรอืไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีด 

       Surname / นามสกลุ _____________________________________________ 

       Given Names / ชือ่ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกีย่วขอ้งกบัทา่น ____________________________ 

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

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

               เป็นอเมรกิาซติ ิเชน่ ไดรั้บใบเขยีว ไดรั้บวซีา่สหรัฐชัว่คราว หรอือืน่ๆ ) 

                ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

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

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 
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Spouse Information 

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

______________________________________________________________ 

 

*** ถา้หยา่ กรุณากรอกขอ้มลูตอ่ไปนี ้

ชือ่-นามสกลุ อดตีคูส่มรส ____________________________  

เกดิทีจ่ังหวัด__________________________________ 

วันทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หยา่วันทีเ่ทา่ไร (ว/ด/ป)_________________________ 

หยา่กนัเพราะเหตผุลอะไร _________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

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

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู ่_____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รัฐหรอืจังหวัด ________________________________________________ 

       Zip Code / รหัสไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

       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? กอ่นหนา้นี้เคยทํางานหรอืไม ่? 
            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่

Employer / Employment information 

Employer Name/ชือ่บรษัิททีเ่คยทํางาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ทีอ่ยูข่องบรษัิททีเ่คยทํางาน 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________ 

Telephone/เบอรโ์ทรศพัทท์ีเ่คยทํางาน 

______________________________________________________ 

2. Job Title/ตําแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

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

____________________________________ 

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

______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธบิายลกัษณะงานพอ

สงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

ทา่นเคยเขา้เรยีนในสถาบนัการศกึษาระดบัมธัยมหรอืสงู

กวา่หรอืไม ่? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช ่
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If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not 

including elementary schools/ถา้ใช ่โปรดกรอกขอ้มลูตอ่ไปนี้เกีย่วกบัสถาบนัการศกึษาทีท่า่น

เคยเขา้เรยีน 

Name of Institution/ชือ่สถานศกึษา 

_____________________________________________________ 

Address/ทีอ่ยูข่องสถานศกึษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลกัสตูรทีท่า่นศกึษาจบมา 

__________________________________________________ 

Date of Attendance From/วันทีเ่ร ิม่การศกึษา(ว/ด/ป) 

___________________________________________ 

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

______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

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

      อืน่ ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรอืไม ่

            Yes /* ใช ่                         No / ไมใ่ช ่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถา้ใช ่โปรดระบปุระเทศทีเ่คยเดนิทางภายใน 

5 ปีทีผ่า่นมา 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________ 

          2.Have you ever served in the military ? คณุเคยทําหนา้ทีใ่นทางทหารหรอืไม ่

            Yes / ใช(่โปรดระบ)ุ           No / ไมใ่ช ่

If yes please provide the following information / ถา้ใช ่โปรดระบรุายละเอยีดตอ่ไปนี ้

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สงักัด ____________________________________________ 
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Rank / Position /ยศ/ตําแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเชีย่วชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


