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อเมริกาตะวันออก 
นิวยอรก ไนแอการา วอชิงตัน ดี.ซี.   

10 วัน 6 คืน 
โดยสายการบินอีวีเอ แอร (BR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กําหนดวันเดินทาง:  ป 2560 

พฤษภาคม : 18 – 27  

มิถุนายน : 5 – 14 

มิถุนายน : 19 – 28 ( 7 คืน ) 

79,900.- 

 

***ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท*** 
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วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 กรุงเทพฯ – ไตหวัน – นิวยอรก ✈ O O Crowne Plaza Newark 

3 นิวยอรก – ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ดี.ซี. O O O Holiday Inn Chantilly 

4 วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิรก O O O Radisson Harrisburg 

5 แฮริสเบิรก – บัฟฟาโร O O O Four Point Sheraton 

6 นํ้าตกไนแอการา – OUTLET – บิงแฮมตัน O X O 
Holiday Inn 
Binghamton 

7 บิงแฮมตัน – OUTLET – นิวยอรก O X O Crowne Plaza Newark 

8 
อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ – ข้ึนตึกเอ็มไพรสเตท – ไทมสแควร -    

สนามบิน 
O O O  

9 สนามบิน – ไตหวัน  ✈ ✈  ✈  

10 ไตหวัน – กรุงเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

   

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ  
 
23.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบินอี.วี.เอ.แอร ประตู 8 แถว Q พบเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวก  

 

วันที่สองของการเดินทาง         กรุงเทพฯ – ไตหวัน – นิวยอรก 

02.10 น. ออกจากประเทศไทย สูไตหวัน โดยเที่ยวบินที่ BR 206   

06.55 น. เดินทางถึงไตหวัน เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง  

07.50 น. ออกเดินทางสูเมืองมหานครนิวยอรก เที่ยวบินที่ BR 30  

 ***เคร่ืองบินบินผานเสนเวลาสากล***  

10.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอหน เอฟ เคนเนด้ี (JFK) มหานครนิวยอรก 

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 11 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร  นําทานเดินทางสูมหานครนิวยอรก (New York) นําทาน

ชมมหานครนิวยอรก (New York) ที่มีชื่อเลนวา Big Apple นครที่เปนเมือง

ทาศูนยกลางทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําทานผานชมสถานที่สําคัญ ตางๆ เชน ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน 

โบสถเซนตแพททริค ยานไชนาทาวน เซ็นทรัลปารค(Central Park) 

สวนสาธารณะขนาดใหญ ซ่ึงเรียกไดวาเปนปอดของชาวนิวยอรค  
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คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรือเทียบเทา  

วันที่สามของการเดินทาง     นิวยอรก – ฟลาเดลเฟย – วอชิงตัน ดี.ซี. 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันเดินทางสูเมืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซ่ึง

เปนเมืองที่ริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมัยกอตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงได

ประกาศแยกเอกราชในป ค.ศ. 1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน 

เ ร่ิมจากจุดกํา เ นิดเสรีภาพ อิสรภาพที่  อินดีเพน เดนซ   ฮอลล  

(Independence Hall) และระฆังแหงอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ไดลั่น

เม่ือวันประกาศ  

ระยะทาง 160 ก.ม. 

ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.50 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington,D.C.) นครหลวง

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูระหวางมลรัฐเวอรจิเนียกับแมร่ีแลนด สรางใน

สมัยประธานาธิบดี จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูก

สรางข้ึนเพ่ือทดแทนฟลาเดลเฟยที่เคยเปนเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเปนดินแดน

โพนทะเลของอังกฤษ นําทานชมสถานที่สําคัญตางๆ ถายรูปคูกับทําเนียบขาว 

(White House) สถานที่ทํางานประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรียวอชิงตัน 

(Washington Monument) แทงหินโอเบลิสกที่สรางเพ่ือเปนเกียรติแก   

จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูนําอิสรภาพมาสู

สหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานลินคอลน (Lincoln Memorial) อาคารหินออน

ที่สรางตามศิลปะแบบกรีก เพ่ือเปนเกียรติแด อับราฮัม ลินคอลน ประธานาธิบดี

คนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณสถานเจฟเฟอรสัน (Jafferson 

Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศใหกับ โธมัส เจฟเฟอรสัน 

ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจาของหลักการเร่ืองการประกาศ

อิสรภาพ การออกแบบเปนในลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา 

ศูนยกลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากวา 200 ป สถานที่ทํางาน

ของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา  

ระยะทาง 220 ก.ม. 

ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2.40 ชม. 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารเวียดนาม  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CHANTILLY // SPRINGHILL 

CENTREVILLE หรือเทียบเทา 

 

วันที่ส่ีของการเดินทาง    วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิรก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เปน

สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ หนวยงานสวนใหญของสถาบัน

ตั้งอยูที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑอีกกวา 19 แหง สวนสัตว ศูนยวิจัย มีวัตถุ

สิ่งของตางๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑมากกวา 136 ลานชิ้น กอตั้งในป ค.ศ.
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1846 โดยเงินทุนรัฐบาลรวมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson 

นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ เขาชมพิพิธภัณฑเคร่ืองบินและยานอวกาศ 

(National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑอากาศยานและยาน

อวกาศ ที่มีผูเขาชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตรการบินมาตั้งแตตนจนถึง

ปจจุบัน ประกอบดวย เคร่ืองรอน เคร่ืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซ่ึงเปนของจริงตั้ง

แสดง มีโรงภาพยนตรจอยักษ (Imax) ที่ฉายภาพยนตรเกี่ยวกับการบิน อวกาศ 

นอกจากน้ียังมีทองฟาจําลอง หินจากดวงจันทร และเคร่ืองบินลําแรกของโลก

จากตระกูล Wright  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 นําชมพิพิธภัณฑที่นาสนใจ เชน เขาชม National museum of Natural 

History ซ่ึงสะสมและแสดงตัวอยางของพันธไม สัตว ฟอสซิล แรธาติ หิน 

อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวของกับประวัติการวิวัฒนาการของมนุษย ยังมีหอง

แสดงกระดูกไดโนเสาร หุนชางแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญที่สุดในโลก และเพชร

ขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเปนสมบัติของพระเจาหลุยสที่ 16 ของฝร่ังเศส จากน้ัน

นําทานเดินทางสูเมืองแฮริสเบิรก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิล 

เวเนีย (Pennsylania) ริมฝงแมนํ้าซัวควิฮานนา  

 

 

 

 

ระยะทาง 190 ก.ม. 

ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม RADISSON HARRISBURG // HOLIDAY INN 

HARRISBURG หรือเทียบเทา 

 

วันที่หาของการเดินทาง       แฮริสเบิรก – บัฟฟาโร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานเขาชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรชอคโกแลต

ที่ เปนเหมือนกับ เ อ็นเตอร เทนเมนท  คอมเพล็กซ  (Entertainment 

Complex)  มีทั้งสวนพิพิธภัณฑ   ชอคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร 3 

มิติ มีเวลาใหทานไดเลือกซ้ือช็อคโกแลตนานาชนิดเพ่ือเปนของฝากของที่ระลึก  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย นําทานเดินทางสู เมืองบัฟฟาโร (Buffalo) ซ่ึงตั้งอยูทางทิศตะวันตกของมหา

นครนิวยอรก มีประชากรประมาณ 1.1 ลานคน  ไดรับการคัดเลือกจากหนังสือ 

Reader’s Digest ใหเปนเมืองที่มีความสะอาดเปนอันดับ 3 ของอเมริกา และเปน

เมืองติดพรมแดนระหวางอเมริกาและแคนาดา โดยมีแมนํ้าไนแอการาขวางกั้น ซ่ึง

เปนจุดกําเนิดของนํ้าตกยักษไนแอการา  

ระยะทาง 460 ก.ม. 

ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม SHERATON AT THE FALLS HOLIDAY INN // 

FOUR POINT SHERATON หรือเทียบเทา 

 

วันที่หกของการเดินทาง       น้ําตกไนแอการา – OUTLET – บิงแฮมตัน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
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 นําทานชมนํ้าตกไนแอการา (Niagara Falls) ตั้งอยูบนแมนํ้าไนแอการาทาง

ตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหวางประเทศแคนาดากับ

สหรัฐอเมริกา นํ้าตกไนแอการาประกอบดวยนํ้าตกสามแหง คือ นํ้าตกเกือกมา 

(Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, นํ้าตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และนํ้าตกขนาดเล็ก

กวาที่อยูติดกัน คือนํ้าตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเปนแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญของทั้ง 2 ประเทศ และยังเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

ทางธรรมชาติ พบกับความย่ิงใหญของนํ้าตกที่มีปริมาณนํ้ามากมายมหาศาล

กอใหเกิดเสียงสน่ันหวั่นไหวและละอองไอนํ้าที่ทําใหเกิดสายรุงเม่ือกระทบกับ

แสงแดดในวันที่ทองฟาแจมใส (หมายเหตุ : การลองเรือ Maid of The Mist 

และ Cave of The Wind เปดบริการ 19 พฤษภาคม – 5 พฤศจิกายน 

2560 หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ทางบริษัทไม

สามารถคืนคาใชจายได ในกรณีที่ไมสามารถลองเรือได) จากน้ันพาทานสู 

Fashion Outlet of Niagara Falls  

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน  

บาย ใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาแฟชั่นมากมาย อาทิ เชน American Eagle Out, 

Burberry ,Clark’s, Coach, Converse , DKNY,Foot locker Outlet, Forever 

21 ,Fossil , Gap Outlet , Guess , Hugo Boss Outlet ,Kate Spade,Kenneth 

Cole,Levi’s,Michael Kors,Sunglasses,Skechers,Polo Ralph Lauren,Nike, 

Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin world ฯลฯ จากน้ันเดินทางสูเมือง

บิงแฮมตัน (Binghamton)  ตั้งอยูทางใตของรัฐนิวยอรค โดยมีอาณาเขตอยู

ใกลกับชายแดนเพนซิลวาเนีย   

 
 
 
 
 
 
ระยะทาง 340 ก.ม. 

ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3.45 ชม. 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN BINGHAMTON หรือเทียบเทา  

วันที่เจ็ดของการเดินทาง    บิงแฮมตัน – OUTLET – นิวยอรก                                             

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสูเมืองวูดบู ร่ี (Woodbury) เพ่ือใหทานไดเลือกซ้ือสินคาที่

Woodbury Common Premium Outlets  

ระยะทาง 210 ก.ม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน  

บาย ใหทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัยที่ โดยมีรานคามากกวา 220 รานคา อาทิ เชน 

7 For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana 

Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, 

DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss 

Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore 

Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint 

Laurent  นําทานเดินทางสูมหานครนิวยอรก (New York)  

 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 96 ก.ม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
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 นําเขาสูที่พัก โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรือเทียบเทา  

วันที่แปดของการเดินทาง       อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท – ไทมสแควร     

 สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานลงเรือเฟอรร่ี เพ่ือชมอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) 

ชมความสงาของเทพีเสรีภาพสัญลักษณแหงความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่

แสดงใหเห็นถึงวาเปนดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเทาเทียมกันเทพี

เสรีภาพน้ี ประเทศฝร่ังเศสไดมอบใหเปนของขวัญเน่ืองในโอกาสที่อเมริกากอตั้ง

ประเทศครบรอบ 100 ป 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุน  

 จากน้ันนําทานข้ึนชมทิวทัศนของมหานครนิวยอรกบนตึกระฟาเอ็มไพร

สเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ 

West 34 Street และยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรมากมาย อาทิเชน 

Sleepless in Seattle, An Affair to Remember ,King Kong  จากน้ันใหทานได

อิสระอยางเต็มที่  ไมวาจะเดินเลนยานเดินเลนยานไทมสแควร  (Time 

Square) ยานการคาในกลางนคร ที่ประชันปายโฆษณานับรอยปาย หรือ ยาน

โรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย (Broadway Avenues) ตนกําเนิดของ

ละครบรอดเวยศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกชอปปงบนถนนเลขที่ 5  

(Fifth Avenue) ที่ไดชื่อวาเปนถนนชอปปงที่แพงที่สุดของโลก "The most 

expensive street in the world" 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาตจิอหน เอฟ เคนเนด้ี (JFK)  

***คณะเดินทางวันที่ 19 – 28 มิ.ย. 60 นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม 

CROWNE PLAZA NEWARK หรือเทียบเทา*** 

 

วันที่เกาของการเดินทาง           สนามบิน   

01.25 น. ออกเดินทางสูไตหวัน โดยเที่ยวบินที่ BR31 

***คณะเดินทางวันที่ 19 – 28 มิ.ย. 60 นําทานรับประทานอาหารเชา 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบิน และออกเดินทางกลับสูประเทศไทย 

โดยเที่ยวบินที่ BR29 ออกเดินทางเวลา 13.15 น. และเดินทางถึงไตหวัน

ในวันถัดไป เวลา 16.45 น. *** 

 

วันที่สิบของการเดินทาง           ไตหวัน – กรุงเทพฯ  

 ***เคร่ืองบินบินผานเสนเวลาสากล***  

05.15 น. เดินทางถึงสนามบินไตหวัน  

09.00 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BR67 

***คณะเดินทางวันที่ 19 – 28 มิ.ย. 60 ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย 
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โดยเที่ยวบินที่ BR205 เวลา 20.25 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 

23.10 น. *** 

11.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ    

 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม

อนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หาก

ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  

5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
โปรแกรม : อเมริกา ตะวันออก  

นิวยอรก - ไนแอการา - วอชิงตัน ดี ซี   
 10 วัน 6 คืน  

โดยสายการบินอีวีเอ แอร 
 

กําหนดการเดินทาง   พฤษภาคม : 18 – 27  

มิถุนายน : 5 – 14, 19 – 28 

มิถุนายน : 19 – 28 (7 คืน)                       

อัตราคาบริการ  

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 79,900.- 

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 3 ทาน : เตียงใหญ 2 เตียงเทาน้ัน) ราคาทานละ 79,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน 79,900.- 
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เด็กอายุ 4-11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมีเสริมเตียง) 79,900.- 

พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ         11,900.- 
***   ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท   *** 

กรณี ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน               28,000.- 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 

จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน)   

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ  

3. คารถโคชปรับอากาศ และ คาทิปคนขับรถ นําเที่ยวตามรายการ   

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ  

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ  

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบี้ยประกันเร่ิมตน 410 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเร่ิมตน 505 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. มัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง   

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % 

 

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาห ตอคน ตอวัน : 10 x 3 = 30 ดอลลาห) 
5. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

6. ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 7,600 บาท    
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เง่ือนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ 

     เงินมัดจําแลวเทาน้ัน ในกรณีที่ใหทางบริษัททําการย่ืนวีซาให รบกวนเก็บเงินคาวีซาเพิ่มอีก 7,600 บาท 

2. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่  

    กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ 

    คาใชจายที่เกิดข้ึน 

3. ในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกใน   

การเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
 

1.   ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

      คาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน 

      กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน   

      สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย  

      และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท

และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 

คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํา

มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือคาตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตาม

จํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมคืนคาทัวร

ทั้งหมด    

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หอง

คู (Twin/Double) แตละโรงแรมไมเหมือนกัน สวนหองพักแบบ 3 ทาน จะเปนเตียงใหญ 2 เตียงเทาน้ัน 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด

ประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่

เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, 

อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจน

การถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมี

อํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการ

ทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 

ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันใน

กรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ 

มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตาม

กฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ

ดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ 

ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
****************************** 
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แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาอเมริกา 
 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 
DS-160 คือระบบกรอกขอมูลสําหรับการย่ืนวีซาอเมริกา 

กรุณากรอกขอมูลใหครบ และตรงกับความเปนจริง         
เปนขอมูลที่จะใชประกอบการสัมภาษณของทาน 

**ถากรอกขอมูลไมครบถวน จะไมสามารถย่ืนเอกสารได** 
(����ก��ก�	�
������������ก��) 

Personal Information 1 

1. Surname / ����ก�� 	
�ก����������������� ________________________________ 

2. Given names / ����	�� 	
�ก����������������� _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ��������ก��������� __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) �������� � ����� (��!� ����ก��ก!��"	!���� 
���"#� �
���$��%��������� ����ก��) 
�����ก�	:_________________________________
	��ก��ก�	:____________________________________ 

5. Sex / �'( 

                       Male /���                     Female / �)�� 
       6.   Marital Status / ������' 
                       Single / *�� 
            Married / Civil Partner / ��
� 

                       Unmarried Partner / ��+!
!,�ก��*����!�����
�                

                       Divorced / Dissolved Partnership / ��!�
��� 
        *** �����!� ��!�,�������!��
 (,/�/%)_____________�'
�/��	�0��/�
 

____________________ 
                       Separated / "�กก����+!   
                       Widowed / Surviving Civil Partner / ����� 

7. Date of Birth / ,�������%1�ก�� (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 

8. City of Birth / ������
���2	����ก�� ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / 
�3�
��4���,������ก�� _______________________________ 

10. Country of Birth / %
/��(����ก�� ________________________________________ 

 
Personal Information 2 

1. Nationality / ��)��	� _______________________________________________ 
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2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? ��)��	�����������
� �
���$����
�  

�������)��	����� $��%
/��( : ________________________ 

�������
��������
�	�����������������������������           ��              ��� 
��	�� �����	!�������
��������
�	� : ________________________ 

3. National Identification Number / ��2����	
%
/���� __________________________ 

4. U.S.Social Security Number / ������2%
/ก�����$� ( ����
�3��
�ก�) ����� 
______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / ������2%
/45�	�,0+��������� (����
�3���
�ก�) ����� 
                 ______________________________________________________________ 
 
Address and Phone Information 

        1. Street Address / �����+! ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/
����%
�6��7 :______________                                                                     

         2. Country / %
/��(_______________________________________________________ 

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

       �����+!�������
�	��	!������ก"	ก	!��4�ก�����+!��2�� 1  
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
         4 . Home Phone Number / *�
(�'�7���_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / *�
(�'�7����5���� ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / *�
��
����5���� _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / *�
(�'�7������ __________________________________ 

         8. Email Address / �����+!����� ________________________________________________ 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / ������2����������������!�%:44��� ________________________ 

         2. Passport Book Number / ������2���%
�ก;�"��
7*$<�����������������������                                                                                             
            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / %
/��(�
����!,���������ก�������������� 
                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? ���������ก�������������� ____________________ 

              Issuance Date / ,�������ก�������������� (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________ 

              Expiration Date / ,���������2���������������� (DD/MM/YYYY) _____/______/_______ 

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? �!���$��5����������������+)��� 
�
���+ก2*���
����! 
        Yes / *�$�                                          No / ��!�$� 

* ��	�%!�	! &����������
��������
�	� / Passport Number ______________________________ 

��'(�����
��������
�	��	! / Explain ________________________________________ 
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Travel Information 

1. Purpose of trip to U.S./ 4��%
/��$72���!����ก�
��������%�����
�3���
�ก� 
_______________________________________________________________ 

2. Intended Date of Arrival in U.S./ 
/�,����������=���
�3���
�ก� 
(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / 
/�/�,�����	���ก�
'5���ก����
�3��
�ก� 
__________________ Day(s)/��
 

4. Address where you will stay in U.S./ �����+!����
�3����!��	�>��44/�%'5���ก 
Street Address / �����+!_______________________________________________ 

City / �����_______________________________________________________ 

State / 
�3 ________________________________________________________ 

Zip Code / 
����%
�6��7 _____________________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / �$
�%?�0+���ก$!����4!�����ก��!��? 
_______________________________________________________________ 

*** ��	��()����
��ก%�	 ��*�	! �� �������+����ก%�	 ��*�	! ��  ��ก��ก����)���	
��	�'����
�, // ��	�������	��������� 6 
�������+�� ���� ����.��
	��ก����()���ก%�	 ��*�	! �� 
:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ����!)����()���ก%�	 ��*�	! �� �������+�������ก%�	 ��*�	! �� : 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Telephone number /����/&����0�/������ ���� ���+�� : ________________________________________________ 

Relationship to you /%�	����0�
1/ก��%2 ���
 0�� .�� 
	!*�	� ��3
'�
  : 
____________________________________ 

 
Previous U.S.Travel Information 

1. ����� 10 %1���0!���� �!���$���������%%
/��(��
�3���
�ก� �
����! ?       

            *Yes/�$�                                             No/��!�$� 

             ** ����$� *%
�
/�
���/�����'����
�, 
Date arrived / ��
������
�	��4������ก	 :_________________________ 

Length of stay / ��!����	�����	
�!)� 
����������56 ��3
���	ก����
___________________Day(s)/��
 
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /�� ��
7	'��������������������56 �������?  

                  ��                                ����� 
Driver’s license number/ ��������
7	'���	!��� :_______________________________________________ 

State of Driver’s license/��3
 ��
7	'������������5 :________________________________________________ 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /�!���$����
�,�B!���
�3�
����! 

         * Yes/�$�                                           No/��!�$� 

** ����$� *%
�
/�
���/����� 

Date last visa was issued/ ,�������ก,�B!�:________________________________  
Visa Number/������2,�B!�______________________________________________ 
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 - Have you been ten-printed ? /��	
�%!0��0/�	!
�,���������	
�)' U.S. .���������� ? 

            Yes / ��!                                          No / ��!��! 
       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /��	
�%!�9	��:�	 U.S. �	!�����)ก�&�!������� ? 

            Yes / ��!                                          No / ��!��! 
Enter year visa was lost or stolen/��	�%! &�������;����	! (%.�.) : ______________ 

Explain / &����1��	!��'(�����9	�	!______________________________________ 

 - Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /,�B!����
�ก�2���!���$��+ก�ก���ก�
���'�ก����
����! ? 

            Yes / ��!                                          No / ��!��! 
Explain / ��	�%! &����1��	!��'(�_________________________________________________________ 

3. �!���$��+ก%D���E,�B!���
�3 �+ก%;���E��!�����������2����
�3 �
���+ก�'�ก���,�B!��
����!      
         Yes / �$�                                          No / ��!�$� 

����$� *%
�
/�
���/����� 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ��������ก�����"�/,�������%1�ก�� 

Surnames / ����ก����� __________________________________________ 

Given Names / ������� __________________________________________ 

Date of Birth / ,�������%1�ก�� _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? ���2���!��'5���ก��+!����
�3��!�
����! 
            Yes / ��!                                          No / ��!��! 
Father’s status/��	
<	0������	����!)��������������56 :        U.S.Citizen                    U.S.Legal permanent 

resident   
                                                                                                Nonimmigrant             Other/ I don’t 
know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ��������ก����
��"�/,�������%1�ก�� 
Surnames / ����ก����
�� ________________________________________ 

Given Names / ������
�� _________________________________________ 

Date of Birth / ,�������%1�ก�� _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? ��
��2���!��'5���ก��+!�����3��!�
����! 
            Yes / ��!                                          No / ��!��! 
Mother’s status/��	
<	0����	��	����!)��������������56 :        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, spous (husband/wift), 

chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? �!����)�	��5���	�������!��!�����
�� ( ���"ก! $+!���>� $+!��
� �	
 '������ ) 
'5���ก��+!����
�3�
����! 

            Yes / ��!                                          No / ��!��! 

  If Yes’ please provide details / �����! *%
�
/�
���/����� 

       Surname / ����ก�� _____________________________________________ 

       Given Names / ���� _____________________________________________ 

       Relationship to you / $,���ก���,2���ก��!�� ____________________________ 

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

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) ����/2���$$���>� � ����
�3���
�ก� ( ��!�  
               �%?����
�ก�B�	� ��!� ���
���2��, ���
�,�B!���
�3���,$
�, �
������� ) 
                        ___________________________________________________________ 
 

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

            Yes / ��!                                          No / ��!��! 

     If Yes’ please provide details / �����! *%
�
/�
���/�����    

___________________________________________________________ 

                ____________________________________________________________ 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / ����ก��$+!��
� ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ����$+!��
� _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / ,�� ����� %1 �ก�� $+!��
� __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / ��)��	� _____________________________________ 

5. Spouse’f Plade of Birth / ��������ก�� _________________________________ 

6. Spouse’s Address / �����+!$+!��
� _____________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / ����' ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ��������(=ก���
������5���� ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / �����+! _____________________________________________ 

       City / ����� _____________________________________________________ 

       State / 
�3�
��4���,�� ________________________________________________ 

       Zip Code / 
����%
�6��7 _____________________________________________ 

       Country / %
/��( _________________________________________________ 

       Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / ��������� _____________________ 

3. Briefly describe your duties / �E�����ก�6/���'�����2% 
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 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
       _____________________________________________________________ 

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

1. Were you previously employed? ก!��������>�$��5�����
����! ? 

            Yes / ��!                                          No / ��!��! 
Employer / Employment information 

Employer Name/�������+������%!�9	�	
 _________________________________________________ 

Employer Address /����!)�������+������%!�9	�	
 
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Telephone/����/&����0�/����%!�9	�	
 ______________________________________________________ 

2. Job Title/'9	.�
���	
 _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/������9	�	
'�,�.'�������� (��
/����
/�;) ____________________________________ 

4. Employment Date To / ��
�����ก*	ก�	
 (��
/����
/�;)  ______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / �1��	!��ก+2��	
0�������___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

�!���$��2���
����������ก�
(=ก��
/����E���
���+�ก,!��
����! ? 
            Yes / ��!                                          No / ��!��! 
If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including elementary schools/��	 �� 
&���ก��ก����)�'����
�,�ก��!�ก����	��
ก	��4ก+	�����	
�%!���	���!
 
Name of Institution/������	
�4ก+	 _____________________________________________________ 

Address/����!)������	
�4ก+	 _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Date of Attendance From/��
��������ก	��4ก+	(�/�/�) ________________________________________________ 

Date of Attendance To/��
���*�ก	��4ก+	 (�/�/�) __________________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? $�6�$��!�������,��%
/��( 

      ���� � �� 5 %1���"��,�
����! 
            Yes /* ��!                                          No / ��!��! 
** If yes please provide a List of Countries Visited /��	 �� &����������������%!���
�	�<	! 
 5 �;���(�	
�	 
__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

          2.Have you ever served in the military ? $�6�$��5����������������
�
����! 
            Yes / ��!(&������)                   No / ��!��! 

If yes please provide the following information / ��	 �� &�������	!�����!�'����
�, 
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Name of  Country/������ ____________________________________________ 

Branch of Service/�
��!�	
 , ���ก�� ____________________________________________ 

Rank / Position /!�/'9	.�
��______________________________________________ 

Military Specialty/ %�	�����!��	7�@0	��	���	�_______________________________________ 

Date of Service From ________________________ Date of Service To __________________________ 

Security and Background : Medical and Health Information 

1. Do you have a communicable disease of public health significance such as tuberculosis (TB)? �!���%?�*
$	��	!��� ( ��!� ,�6*
$) 
����%?����	!���E�
6���
����! 

 

            Yes /* ��!                                          No / ��!��! 
* Explain / *��	 �� &������&�%�����	
��3
 

   ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

2. Are you or have you ever been a drug abuser or addict ? �!���$�����
���%?�0+�	������'	���
����! 
 

            Yes / ��!                                          No / ��!��! 

     If Yes’ please provide details / �����! *%
�
/�
���/����� 

     ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

 


