
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: 9 - 16, 11 - 18, 30 เม.ย - 7 พ.ค. / 14-21 พ.ค. 59 

 

 
 

 
 

อำหำรทั้งหมด 14 ม้ือ!!!  บริกำรท่ำนด้วยอำหำรหลำกหลำย ไม่จ ำเจ (ไทย-จีน-ญี่ปุ่ น-ท้องถิ่น) 
ชมพพิธิภัณฑ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก“THE SMITHSONIAN INSTITUTE” 

ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมในเอำท์เลต็ทีด่ีและใหญ่ทีสุ่ดของนิวยอร์ก  “WOODBURY OUTLETS” 
ชมสถำนที ่และระฆงัทีใ่ช้ตอนประกำศอสิรภำพสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกำ 

“อนิดีเพนเด้นซ์ฮอลล์-ลเิบอร์ตีเ้บลล์” / ชม ตึกเอม็ไพรสเตท และสถำนทีท่ ำคญัของนิวยอร์ก 
บินโดยสำยกำรบินไชน่ำแอร์ไลน์Boeing 777–300ERทีม่ปีระสิทธิภำพมำกที่สุดในโลก 

 



 
 

 

08.30น. คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 ประตู 8เคำน์เตอร์Sสำยกำรบินไชน่ำ
แอร์ไลน์โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัคอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

11.00น. เหิรฟ้ำสู่สนำมบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) โดยสำยกำรบินไชน่ำแอร์ไลน์เทีย่วบินทีC่I 834 
15.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 
17.30 น. ออกเดินทำงต่อสู่มหำนครนิวยอร์กโดยสำยกำรบินไชน่ำแอร์ไลน์เทีย่วบินที่CI012 
20.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) (เวลำช้ำกว่ำประเทศไทย 12 ชม.)หลงัจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรน าท่าน เดินทำงเข้ำสู่นิวยอร์ก... หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ นิวยอร์กซิต้ี (NEW 
YORK CITY - NYC) เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา และจดัได้ว่าเป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน วฒันธรรม บนัเทิง ท่ีส าคญัท่ีสุดของโลก 
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั EMPIRE MEADOWLANDS HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 
 
 
 

 
 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองฟิลำเดลเฟีย (PHILADELPHIA CITY) (ใช้เวลำเดินทำง 2 ชม.) มลรัฐเพนซิลวาเนีย 

ซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ชมอินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ซ่ึง
เป็นสถานท่ีประกาศอิสรภาพตั้งอยูใ่นสวนท่ีเมืองฟิลาเดลเฟีย ซ่ึงไดป้ระกาศเอกราชไวใ้นปี ค.ศ 1776 ค า
ประกาศเขียนโดยโธมัสเจฟเฟอร์สัน แถลงว่าอาณานิคมอเมริกา 13 แห่งขอแยกตวัจากองักฤษ และชม 
ระฆงัแห่งอสิรภำพ หรือ ลเิบอร์ตีเ้บลล์ท่ีไดล้ัน่เม่ือวนัประกาศก็อยูท่ี่สวนสาธารณะแห่งน้ีดว้ย 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตันดีซี (ใช้เวลำเดินทำง 2 ชม. 40 นำที) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา  

ตั้งอยูร่ะหวา่งมลรัฐเวอร์จิเนียกบัแมร่ีแลนด์ สร้างในสมยัประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคน
แรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างข้ึนเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมยัเป็นดินแดน
โพน้ทะเลขององักฤษ เป็นเมืองหน่ึงท่ีไดอ้อกแบบผงัเมืองไดอ้ยา่งสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นท่ีตั้งท่ีท า
การของรัฐบาล ส านักงานองค์การระหว่างประเทศ จากนั้ นน าท่านสู่  สถำบันสมิธโซเนียน (THE 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูม ิ- สนำมบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) - มหำนครนิวยอร์ก   

วนัทีส่อง เมืองฟิลำเดเฟีย–อนิดีเพนเด้นท์ฮอลล์–ลเิบอร์ตีเ้บลล์–กรุงวอซิงตันดีซี-สถำบันสมธิโซเนียน 
(พพิธิภัณฑ์เคร่ืองบินและยำนอวกำศ-พพิธิภัณฑ์ประวตัิศำสตร์ธรรมชำติแห่งชำติ)-อำคำร
รัฐสภำ-ท ำเนียบขำว 



SMITHSONIAN INSTITUTE) ก่อตั้งในปีค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหน่ึงร่วมกับเงินกองทุน จาก
พินยักรรมของ JAMES SMITHSON นกัวิทยาศาสตร์ขององักฤษสถาบนัสมิธโซเน่ียนยงัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลกและไดร้วบรวมพิพิธภณัฑ์ 13 แห่งไวด้้วยกนั น าท่านชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยำน
อวกำศ (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) พิพิธภณัฑ์อากาศยานและยานอวกาศท่ีมีผูเ้ขา้ชม
สูงท่ีสุดในโลกแสดงประวติัศาสตร์การบินมาตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย เคร่ืองร่อนเคร่ืองบิน 
จรวด ยานอวกาศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้งแสดงนอกจากน้ียงัมีทอ้งฟ้าจ าลองหินจากดวงจนัทร์และเคร่ืองบินล า
แรกของโลกจากตระกูล WRIGHT น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์ธรรมชำติแห่งชำติ(NATIONAL 
MUSEUM OF NATURAL HISTORY) ซ่ึงแสดงนิทรรศการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้อง
แสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณท่ีตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ท่ีเคย
เป็นสมบติัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ของฝร่ังเศส (หมำยเหตุ: กำรท่องเที่ยวในสถำบันสมิธโซเนียนขึ้นอยู่กับเวลำที่
เอื้ออ ำนวยต่อกำรเข้ำชมแต่ละสถำนที)่ จากนั้นน าท่านชม อำคำรรัฐสภำ (THE CAPITOL HILL) ถือเป็น
สัญลกัษณ์ของวอชงัตนั ดี.ซี. โดยลกัษณะของตวัอาคารรัฐสภาแห่งน้ีนั้น จะก่อสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว 
ภายในนั้ นจะตกแต่งด้วยหินอ่อนและแกะสลักลวดลายเสาสร้างแบบกรีก  มีภาพสีน ้ ามันท่ี เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม นอกจากน้ีอาคารรัฐสภาแห่งวอชิงตนั ดี.ซี.แห่งน้ียงัถือเป็นตึกรัฐสภาท่ีมีความ
สวยงามเป็นอนัดบั 1 ของโลก จากนั้นน าท่านชม ท ำเนียบขำว หรือไวท์เฮำส์ (WHITE HOUSE) เป็นบา้น
อยา่ง เป็นทางการและสถานท่ีท างานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สร้างข้ึนระหวา่ง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 
1800 ด้วยหินทราย และสีขาวในสไตล์จอร์เจียนยุคหลัง และกลายเป็นท่ีอยู่อาศัยประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาทุกคน 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN CHANTILLY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 
 
 
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านชม อนุสำวรีย์ โธมัสเจฟเฟอร์สัน (THOMAS JEFFERSON MEMORIAL) ถูกสร้างข้ึนเพื่ออุทิศ

ให้กับ โธมสัเจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนท่ีสามของสหรัฐอเมริกา และเป็นผูป้ระพนัธ์ ค  าประกาศ
อิสรภาพของสหรัฐอเมริกา เขาจึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นบุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์โลก อนุสรณ์สถาน
เจฟเฟอร์สันใช้รูปแบบศิลปะสไตล์นีโอคลาสสิค โดยภายในเป็นท่ีตั้ งของรูปป้ันสีทองแดงของท่าน
ประธานาธิบดีโธมสัเจฟเฟอร์สัน ท่ีเปิดให้ชาวเมืองรวมทั้งนักท่องเท่ียวได้เข้ามาแสดงความเคารพต่อ

วนัทีส่ำม อนุสำวรีย์ โธมสัเจฟเฟอร์สัน - อนุสำวรีย์วอชิงตัน - อนุสรณ์ลนิคอร์น - อนุสรณ์สถำนร ำลกึถึง

สงครำมโลก - เมืองแฮริสเบิร์ก - HERSHEY'S CHOCOLATE WORLD - เมืองคอร์นน่ิง 



บุคคลผูมี้คุณูปการต่อประเทศอยา่งมากมายท่านน้ีดว้ยในฤดูใบไมผ้ลิ บริเวณรอบๆบึงและอนุสาวรียน้ี์จะ
สวยมากเพราะมีดอกซากุระบานเต็มไปหมด ตน้ซากุระประมาณ 3,000 ตน้เป็นของขวญัจากกรุงโตเกียวใน
ปี ค. ศ. 1912ชม อนุสำวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) เป็นอนุสาวรีย์ท่ีสร้างเพื่อเป็น
เกียรติแก่จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา เป็นเคร่ืองหมายแห่งประชาธิปไตยของ
คนอเมริกนั มีลกัษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์ ท าด้วยหินอ่อน หินแกรนิต และหินทราย สูง 169 เมตร เป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในวอชิงตนั ดี.ซี. ซ่ึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 36 ปี เหตุผลท่ีเกิดการสร้างมายาวนานขนาด
น้ีก็คือ เน่ืองจากเงินบริจาคหมด ประกอบกบัการเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกนั ชม อนุสรณ์ลินคอร์น 
(LINCOLN MEMORIAL) อนุสรณ์สถานแด่ผูย้ิ่งใหญ่ รัฐบุรุษท่ีคนทั้งอเมริการัก และเคารพ สัญลกัษณ์
ของความกลา้ ความรักชาติ ความเป็นอเมริกนั อนุสาวรีย ์อบัราฮมั ลินคอลน์ จุดเร่ิมตน้ต านานความรัก ชาติ 
เคร่ืองหมายเพื่อเชิดชูเสรีภาพ วีรกรรมท่ีต่างตอ้งยกย่อง สุนทรพจน์ ค าปราศรัยแห่งประวติัศาสตร์ ถูก
รวบรวมผา่นจิตรกรรมฝาผนงัภายใน อนุสาวรียลิ์นคอล์น ท่ีสุดทา้ยแห่งการร าลึกถึง เพื่อให้คนรุ่นหลงัได้
รับรู้ถึงความรู้สึก อารมณ์ส่วนลึกท่ีเขามีต่อประเทศ ต่อประชาชน และต่อความเสมอภาค ชม อนุสรณ์
สถำนร ำลึกถึงสงครำมโลก  ของทหารอเมริกัน 3 แห่ง ได้แก่ อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม 
(VIETNAM VETERANS MEMORIAL)อ นุ ส ร ณ์ ส ถ าน ท ห ารผ่ าน ศึ ก เก าห ลี  (KOREAN WAR 
VETERANS MEMORIAL)และ อนุสรณ์สถานสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (NATIONAL WORLD WAR II 
MEMORIAL) 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร 
 หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (ใช้เวลำเดินทำง 2 ชม. 30 นำที) เมืองหลวงริมฝ่ัง

แม่น ้ าซวัควิฮาน  น าท่านชมเคร่ืองจกัรเก่าแก่ท่ีใชใ้นการผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และให้ท่าน
ไดแ้วะซ้ือช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก ณ HERSHEY'S CHOCOLATE WORLD
จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นน่ิง (ใช้เวลำเดินทำง 2 ชม. 50 นำที) ซ่ึงอยู่ทางตอนใต้ของนคร
นิวยอร์ก ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1890 ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าเชมุงเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท าเคร่ืองแกว้ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
  น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HORSEHEADS  หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 

 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

วนัทีส่ี่ พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว - เมืองบัฟฟำโร่ –น ำ้ตกไนแองกำร่ำ- ล่องเรือเมดออฟเดอะมิสหรือเคฟออฟ
เดอะวนิดส์ 



น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว CORNING GLASS MUSEUM เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในดา้นเคร่ือง

แกว้ท่ีสุดแห่งหน่ึงของอเมริกา ให้ท่านชมขั้นตอนการท าเคร่ืองแกว้ต่าง ๆ และเลือกซ้ือเป็นของฝากหรือ

ของท่ีระลึก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟำโร่ (ใช้เวลำเดินทำง 2 ชม. 15 นำที) ซ่ึงตั้ งอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกของนิวยอร์กมีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคนเป็นเมืองทางดา้นอุตสาหกรรมพนัธ์ุพืช ศูนยก์ลาง

ทางวฒันธรรม การศึกษา และการแพทย ์และไดรั้บการคดัเลือกจากหนงัสือ Reader’sDigest ให้เป็นเมืองท่ี

มีความสะอาดเป็นอนัดบั 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกา และแคนาดา โดยมี

แม่น ้าไนแองการ่าขวางกั้นซ่ึงเป็นจุดก าเนิดของน ้าตกยกัษไ์นแองการ่า 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร  
  เดินทางถึงเมืองบฟัฟาโร่ จากนั้นน าท่านชม น ้ำตกไนแอกำร่ำ ซ่ึงเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกทาง

ธรรมชาติ ท่านจะไดพ้บกบัความงามและความยิง่ใหญ่ของน ้าตกใหท้่านถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้น
น ำท่ำนล่องเรือเมดออฟเดอะมิส (MAID OF THE MIST) เพื่อชมน ้ าตกไนแอการ่าอย่างใกลชิ้ด สัมผสั
กระแสน ้ าปริมาณน ้ ามหาศาลท่ีทิ้งตวัลงจากทะเลสาบอีร่ี เป็นจุดท่ีอยู่ใกลต้วัน ้ าตกมากท่ีสุด สัมผสัไดถึ้ง
ความสวยงามพร้อมกบัความน่ากลวัดว้ยปริมาณน ้ า 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีท่ีตกลงกระทบกนัท าให้เกิด
เสียงดงักึกกอ้งไปนบัพนัไมล์ ท าให้เกิดละอองน ้ าปกคลุมไปทัว่บริเวณทอดผ่านดว้ยสายรุ้งโคง้รับกบัตวั
น ้ าตก ขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม เห็นสายรุ้งท่ีเกิดจากละอองน ้ าอยู ่เหนือน ้ าตกในวนัท่ีสภาพอากาศ
อ านวยหรือน ำท่ำนลงลิฟต์ เคฟ ออฟ เดอะ วินดส์ (CAVE OF THE WINDS) ลงสู่เบ้ืองล่างของน ้ าตก
ยกัษ์ คร้ังหน่ึงในชีวิต ท่านจะได้ชมความความงดงามของน ้ าตกยกัษ์ไนแองการ่าแห่งน้ีได้อย่างใกลชิ้ด
จริงๆ และท่านจะไดย้ินเสียงของมวลน ้ าท่ีมากมายมหาศาลไหลถาโถมลงมาจากเบ้ืองสูง กึกกอ้งไปทัว่ทั้ง
บริเวณ 

 
 
 
 
 
 

 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั FOUR POINTS BY SHERATON NIAGARA FALLS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

วนัทีห้่ำ  วู้ดเบอร์ร่ี เอำท์เลท็ 

 

หมำยเหตุ : กำรล่องเรือเมดออฟเดอะมิสขึน้อยู่กบัควำมเอื้ออ ำนวยของสภำพอำกำศ และควำมปลอดภัย
ของนักท่องเทีย่ว หำกสภำพอำกำศไม่เอือ้อ ำนวยทำงบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมเที่ยวทีเ่หมำะสมให้แทน 



  น าท่านเดินทางกลับสู่ นิวยอร์ก ‘มหำนครเอกของโลก’นครแห่งความมั่งคั่ง ทันสมัยยงัจัดได้ว่าเป็น
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วฒันธรรม บนัเทิง ท่ีส าคญัท่ีสุดของโลกและยงัเป็นท่ีตั้งของส านักงาน
ใหญ่ องคก์ารสหประชาชาติอีกดว้ย 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร  
 ก่อนเขา้นิวยอร์กให้ท่านไดแ้วะชอ้ปป้ิง วู้ดเบอร์ร่ี เอำท์เล็ท (WOODBURY OUTLETS) (ใช้เวลำเดินทำง 

5 ชม. 50 นำที) อิสระให้ท่านช้อปป้ิง แหล่งช้อปป้ิงที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในตะวันออก!!โดยมีร้านค้า 
มากกว่า 220 ร้านคา้ ในราคาท่ีถูกอยา่งไม่น่าเช่ือ และสินคา้ก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทัว่ไปจนถึงแบรนเนมอาทิ 
เ ช่ น  BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISSSIXTY, NIKE, 
VERSACE, POLO, A/X, EMPORIA,ARMANI และอ่ืนๆอีกมากมาย 

เยน็ อสิระอำหำรเยน็เพ่ือควำมสะดวกแก่กำรช้อปป้ิง.... 
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กัHOTEL WOODBRIDGE AT METROPARKหรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านชมเมืองนิวยอร์ก น าท่านผ่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆของนิวยอร์ก เช่น ตึกสหประชำชำติ, หอสมุด

ประชำชน,ไชน่ำทำวน์,เซ็นทรัลปำร์คสวนสาธารณะท่ีดงัท่ีสุดในนิวยอร์กสวนใจกลางแมนฮตัตนัเป็น
แหล่งกิจกรรม จุดพกัผ่อนหยอ่นใจจุดถ่ายหนงันบัจ านวนไม่ถว้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อลง
เฟอร์ร่ีไปยงั เกำะลิเบอร์ตี้ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ อนุสำวรีย์เทพีเสรีภำพ ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ สัญลกัษณ์
แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกนัท่ีแสดงให้เห็นถึงวา่เป็นดินแดน ท่ีทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียม
กัน เทพีเสรีภาพน้ี ประเทศฝร่ังเศสได้มอบให้เป็นของขวญัเน่ืองในโอกาสท่ีอเมริกาก่อตั้ งประเทศ 
ครบรอบ 100 ปี 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร 
  น าท่านผา่นชม GROUND ZEROเป็นบริเวณท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นตึกแฝด WORLD TRADE CENTERท่ีสูง

ท่ีสุดในอเมริกา แต่ตอนน้ีเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า และการก่อสร้างตึกใหม่ หลงัจากการสูญเสียคร้ัง
ใหญ่ในปี2001 น าท่านชม ตึกเอม็ไพรสเตท(EMPIRE STATE) เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกนานกวา่ 40 ปี 
โดยปัจจุบนัมีความสูงเป็นอนัดบัท่ี 14 ของโลกซ่ึงปรากฏในภาพยนตร์ต่างๆมากมายมากมาย เช่น AN 
AFFAIR TO REMEMBER, KING KONG, THE DAY AFTER TOMORROW, PERCY JACKSON & 
THE OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF (ไม่รวมค่ำขึ้นรำคำ1,500 บำท / (รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง) 

ท่ำนเน่ืองจำกบำงกรณีที่สภำพอำกำศอำจไม่เอื้ออ ำนวยแก่กำรขึน้ชมท ำให้ไม่สำมำรถมองเห็นทัศนียภำพวิวตึกของมหำ

นครนิวยอร์กได้) หรือ สำมำรเลือกซ้ือทวัร์เสริม 1,500 บำท (รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลง) (OPTION TOUR) ข้ึนตึกร็อค
กีเ้ฟลเลอร์ เซ็นเตอร์(ROCKEFELLER CENTER) คอมเพล็กซ์ใหญ่กลางแมนฮตัตนัซ่ึงรวบรวมอาคาร
ส านกังาน ร้านคา้ ภตัตาคาร สวนหยอ่ม สถานีโทรทศัน์ และสถานบนัเทิง กวา้งจากถนน FIFTH AVE. ไป
จด SIXTH AVE. ถา้คุณชอบงานยุคอาร์ตเดโค ท่ีน่ีเป็นอีกจุดหน่ึง ท่ีคุณจะไดช้มทั้งสถาปัตยกรรมและงาน

วนัทีห่ก  นิวยอร์ก - ตึกสหประชำชำติ - หอสมุดประชำชน - ไชน่ำทำวน์ – เซ็นทรัลปำร์ค - เกำะลิ

เบอร์ตี ้(อนุสำวรีย์เทพเีสรีภำพ) - GROUND ZERO - ตึกเอม็ไพรสเตท - ย่ำนวอลล์สตรีท - 

โบสถ์ทรินิตี ้- ย่ำนไทม์สแควร์ - ถนนสำยทีห้่ำ 



ประดบัตกแต่งในหลายๆจุด เช่น WISDOM ประติมากรรมนูนต ่าเหนือประตูทางเขาตึก  และพิเศษกว่าน้ี
บนชั้น 70 ของตึก มีจุดชมวิวท่ีเรียกวา่TOP OF THE ROCK OBSERVATION DECKเปิดให้บริการทุก
วนั เพื่อให้ชมทิวทศัน์แสนสวยของตึกเอ็มไพร์สเตท และอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพท่ีอยู่ทางตอนใต ้รวมทั้ง
สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คท่ีอยูท่างตอนเหนือ  น าท่านชม ย่ำนวอลล์สตรีท (WALL STREET) เป็นช่ือ
ของถนนในเกาะแมนแฮตตนั ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเก่าแก่เส้นหน่ึงของเมือง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางการเงิน
แห่งหน่ึง และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์คเร่ิมตั้ งต้นอยู่บนถนนสายน้ี จากนั้ นน าท่านชม โบสถ์ทรินิตี้
(TRINITY CHURCH)เป็นโบสถ์ท่ีมีความเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของเมืองแมนฮตัตนั น าท่าน
ผ่านชม ย่ำนไทม์สแควร์(TIMES SQUARE) ย่านการคา้ในกลางนครท่ีประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย 
ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นก าเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงท่ีทั่วโลกยอมรับ 
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนด์เนมระดบัโลก ยา่น ถนนสำยที่ห้ำ (FIFTH AVENUE)ซ่ึง
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดในนิวยอร์ก พร้อมชมบรรยากาศแสนโรแมนกบัถนนทั้งสาย 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนำมบินจอห์น เอฟ เคนเนดี ้(JFK) 
 
 

01.35 น.  เหิรฟ้ำสู่สนำมบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) โดยสำยกำรบินไชน่ำแอร์ไลน์เทีย่วบินที ่CI 11 
 
 

.................................... บินผ่ำนข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล .................................... 
 
 

 
 

05.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 
07.20น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินไชน่ำแอร์ไลน์เทีย่วบินที ่CI 833 
10.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ........ 

………….หมำยเหตุ: โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม………………… 
 

 
อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็ก อำยุ 2-12 ปี พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่ำนละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มเีตยีง 

9  -  16 เม.ย. 59 79,900 79,900 74,900 15,000 

11 - 18 เม.ย. 59 79,900 79,900 74,900 15,000 

30 เม.ย. - 7 พ.ค. 59 79,900 79,900 74,900 15,000 

14 – 21 พ.ค. 59 79,900 79,900 74,900 15,000 
 

 
 

วนัทีเ่จ็ด  นิวยอร์ก    

วนัทีแ่ปด   สนำมบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) - สนำมบินสุวรรณภูม ิ



อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั รวมภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนั เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำสหรัฐอเมริกำประมำณ 5,920 บำทอตัรำค่ำธรรมเนียมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กบัเรทเงิน ณ 

วนัทีช่ ำระ) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่ำทปิพนักงำนขับรถ มำตรฐำนวนัละ 3 USD.X 6 วนั = 18 USD. 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ มำตรฐำนวนัละ 3 USD.X 8 วนั = 24 USD. 
 
 
 
 

เง่ือนไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 25 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 



 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณจีองทวัร์ และให้ทำงบริษัทท ำวซ่ีำให้ หำกวซ่ีำไม่ผ่ำนจะมีค่ำบริกำร 2,000 บำท 
 กรณจีองทวัร์ และให้ทำงบริษัทท ำวซ่ีำให้ หำกกรุ๊ปไม่สำมำรถเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทำง ซ่ึง

ค่ำทวัร์อำจมีกำรเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัวันเดินทำงทีต้่องกำรท ำกำรจองใหม่ หรือหำกต้องกำรยกเลกิกำรเดินทำง จะมี
ค่ำบริกำรในกำรท ำวซ่ีำ 4,000 บำท 

 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

 กรุณำมัดจ ำ 25,000 บำท / ท่ำนหลงัจำกกำรจองภำยใน 3 วัน โดยโอนเงินเขา้บญัชี 
ธนำคำร  ไทยพำณชิย์  (สำขำ หน่ึงพนั) 

ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ำกัด 

เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมำทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหนา้ 30วนัก่อนเดินทางพร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดังกล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไขและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า 

กำรยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั 

 คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั 

 หกัเงินมดัจ า 50%/ท่าน 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 หกัเงินมดัจ า 100%/ท่าน 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 หกัเงินค่าทวัร์ 50%/ท่าน 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง 
กรณีตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หรือตัว๋แบบ NON-REFUND 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 



 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ี
ตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนั
ทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บ
การพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานฑูต ทางบริษทัฯขอแนะน าใหท่้านยื่นวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนัหากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบัท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเกบ็และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนดทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงัถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ตามความเป็นจริงณวนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (TWIN / DOUBLEROOM) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรมกรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(EXTRA BED)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน(TRIPLE ROOM)หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่าเคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรืองานเทศกาลต่างๆเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 
กระเป๋ำและสัมภำระเดินทำง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 23กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น ECONOMY CLASS) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง+ยาว+สูงไม่เกิน 115 

เซนติเมตรหรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ** เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 
 

เอกสำรประกอบกำรย่ืนวีซ่ำอเมริกำ 
ผูท่ี้ประสงคย์ืน่ค  าร้องขอวซ่ีา ต้องมำสถำนฑูตด้วยตัวเอง  เพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์ตามเวลาท่ีสถานทูตนดัหมาย 



ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประมาณ 5,920 บาท (ไม่รวมในราคาทวัร์)อตัรำค่ำธรรมเนียมอำจมีกำรเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัเรทเงิน 
ณ วนัทีช่ ำระ) 

 หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน และมีหนา้ว่างส าหรับติดหนา้วีซ่าเป็น
อย่างนอ้ย 2 หนา้ หากมี หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพ่ือประโยชน์ในการอนุมติัวีซ่า
จากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 น้ิว (เป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส) จ านวน3 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (เห็นสัดส่วนใบหนา้เกิน 
50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊กเยบ็กระดาษ หรือเป้ือนน ้ าหมึกปากกา (ถ่ำยไม่เกิน 3 เดือน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้าน
เท่านั้น (ไม่อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์  

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรณีเป็นเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปีใชส้ าเนาใบสูติบตัร 

 หลกัฐานการท างาน– หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั ให้ระบุต าแหน่ง, วนัเร่ิมท างาน, อตัราเงินเดือน(เป็น
ภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน),กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไม่เกิน 3 เดือน), 
กรณีเป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน) 

 หลกัฐานการเงิน–หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) เอกสารตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั ก่อน
วนันดัสัมภาษณ์, ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน แสดงยอดล่าสุดก่อนยื่นวีซ่า ภายใน 7 วนั (หากเล่มปัจจุบนัไม่ถึง 6 
เดือน ตอ้งถ่ายส าเนาเล่มเก่าดว้ย) สถำนทูตไม่รับพิจำรณำเงินฝำกบัญชีกระแสรำยวัน (น ำสมุดบัญชีเงินฝำกเล่มจริงไปในวัน
สัมภำษณ์ด้วย) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยู่ภายใตก้ารอุปการะเล้ียงดู เช่น ภรรยาท่ีไม่ไดท้ างานให้แสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของสามี หรือผู ้
เดินทางท่ีมีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทั้งหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

 กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 18ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของบิดา-มารดาดว้ย 

 กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์ส าหรับผูสู้งอาย ุ
ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

 

 
หมำยเหตุ 
1. ก่อนวนัสัมภาษณ์วซ่ีา 1 วนั จะมีเจา้หนา้ท่ีแผนกวีซ่าโทรไปนดัเร่ืองเวลา-สถานท่ี เพื่ออธิบายขอ้มูลและรับเอกสารใน

การสัมภาษณ์ 
2. ในวนัสัมภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย (ไม่จ ำเป็นต้องมำก่อนเวลำ เน่ืองจำกสถำนทูตจะให้เข้ำสัมภำษณ์ตำมเวลำ

นัดในเอกสำร) 

 
ข้อมูลส่วนตัว (ส ำหรับขอวซ่ีำอเมริกำ) 

กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมจริง เพรำะมผีลกบักำรขออนุมตัิวีซ่ำ 
PASSPORT NUMBER........................................................................................................................................................... 
พาสปอร์ตเคยหายหรือถูกขโมยหรือไม่   ใช่   ไม่ใช่เหตุผล .................................................................................... 
ช่ือ (ไทย) ...................................................................... นามสกุล (ไทย.................................................................................. 



ช่ือ (ENG) ...................................................................... นามสกุล (ENG) ............................................................................. 
ช่ือ-นามสกุล เดิม (ในกรณีเคยเปล่ียนช่ือ) (ENG) ................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................ 
จงัหวดัท่ีเกิด (ENG) ................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ENG) ................................................................................................................................................................ 
สถานภาพ   โสด  แต่งงาน  หยา่ร้าง 
ช่ือสถานท่ีท างานปัจจุบนั (ENG) ........................................................................................................................................... 
ท่ีอยูท่ี่ท  างานปัจจุบนั (ENG) .................................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง ........................................................................... รายไดต่้อเดือน .............................................................................
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในต าแหน่งงาน ......................................................................................................................................... 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) .................................................................... เบอร์ติดต่อ (ท่ีท างาน) ....................................................... 
เบอร์แฟกซ์ (ท่ีท างาน) ................................................................ อีเมล ์.................................................................................. 
ทีท่ ำงำนเดิม 
ช่ือสถานท่ีท างานเดิม (ENG) .................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูท่ี่ท  างานเดิม (ENG) ........................................................................................................................................................ 
ต าแหน่งเดิม ............................................................................................................................................................................ 
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในต าแหน่งงาน ......................................................................................................................................... 
เบอร์ติดต่อท่ีท างานเดิม .......................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล เดิม (ในกรณีเคยเปล่ียนช่ือ) (ENG) .................................................................................................................. 
กำรศึกษำสูงสุด 
ช่ือสถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................ 
สาขาวชิา (ENG)  .................................................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี ท่ีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ........................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีจบการศึกษา (ค.ศ) .................................... 
 

 
กำรศึกษำระดับมัธยมหรือสูงกว่ำ 
ช่ือสถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูส่ถาบนั (ENG) .............................................................................................................................................................. 
สาขาวชิา (ENG)................................................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี ท่ีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วนั/เดือน/ปี ท่ีจบการศึกษา (ค.ศ) ........................... 
ครอบครัว 
บิดำ ช่ือ (ENG) ....................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................. 
มำรดำ ช่ือ (ENG) ..................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ........................................................................................................................................................... 



คู่สมรส ช่ือ (ENG) ................................................................... นามสกุล (ENG) .................................................................. 
วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................. 
จงัหวดัเกิดของคู่สมรส ........................................................................................................................................................... 
 

ประวตัิกำรเดินทำงเข้ำ – ออกประเทศอเมริกำ 
ท่านเคยไดรั้บวซ่ีา USA หรือไม ่   ใช่  ไม่ใช่ 
(ถา้ใช่) ประเภทวซ่ีาท่ีเคยไดรั้บ ............................................................. วนั/เดือน/ปี ท่ีเคยไดรั้บ .......................................... 
เลขวซ่ีาท่ีเคยไดรั้บ .................................................................................................................................................................. 
วนัเดินทางเขา้ USA ล่าสุด ............................................................ ระยะเวลาท่ีเขา้พกั .......................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีา USA หรือไม่  ใช่  ไม่ใช่    
(ถา้ใช่) ประเภทวซ่ีาท่ีเคยถูกปฏิเสธ ...................................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีถูกปฏิเสธ ......................................... 
ท่านมีใบขบัข่ีท่ี USA หรือไม ่   ใช่  ไม่ใช่ 
(ถา้มี) หมายเลขใบขบัข่ีเลขท่ี .......................................................... รัฐท่ีออกใบขบัข่ีให ้...................................................... 
 

ประวตัิกำรเดินทำง  ประเทศท่ีเคยเดินทาง (ภายใน 5 ปีหลงั) 
1.     ..................................................................................................................................................................................... 
2.     ..................................................................................................................................................................................... 
3.     ..................................................................................................................................................................................... 
4.     .................................................................................................................................................................................... 
5.     ..................................................................................................................................................................................... 
ข้อมูลผู้ติดต่อใน USA ถ้ำมี (ส ำคัญมำกกรุณำกรอกตำมควำมเป็นจริง เน่ืองจำกมีผลต่อกำรพจิำรณำวซ่ีำ) 
ช่ือ (ENG) ............................................................................. นามสกุล(ENG)........................................................................ 
ท่ีอยู ่(ENG).............................................................................................................................................................................. 
มีความสัมพนัธ์เป็น ................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศพัท ์.............................................................. อีเมล ์.............................................................................................. 
 
ข้อมูลทัว่ไป 
ภาษาท่ีพูดได ้.......................................................................................................................................................................... 
โรคประจ าตวั (ถา้มี) 

รักษาหายแลว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. .......................................  อยูใ่นระหวา่งการรักษา 
 อ่ืน ๆ .............................................................................................................................................................. 
อาชีพอิสระท่ีท่านประกอบอยู.่............................................................................................................................................... 
 

ข้อมูลของผู้มีอุปกำระคุณ       
ช่ือ-นามสกุล.......................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่......................................................................................................................................................................................
ความสัมพนัธ์ ........................................................................................................................................................................ 



เบอร์โทรติดต่อ ....................................................... EMAIL ................................................................................................. 
 

 
 


