อำหำรทั้งหมด 14 มื้อ!!! บริกำรท่ ำนด้ วยอำหำรหลำกหลำย ไม่ จำเจ (ไทย-จีน-ญี่ปุ่น-ท้ องถิ่น)
ชมพิพธิ ภัณฑ์ ทใี่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก“THE SMITHSONIAN INSTITUTE”
ช้ อปปิ้ งสิ นค้ ำแบรนด์ เนมในเอำท์ เล็ตทีด่ ีและใหญ่ ทสี่ ุ ดของนิวยอร์ ก “WOODBURY OUTLETS”
ชมสถำนที่ และระฆังทีใ่ ช้ ตอนประกำศอิสรภำพสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกำ
“อินดีเพนเด้ นซ์ ฮอลล์ -ลิเบอร์ ตีเ้ บลล์ ” / ชม ตึกเอ็มไพรสเตท และสถำนทีท่ ำคัญของนิวยอร์ ก
บินโดยสำยกำรบินไชน่ ำแอร์ ไลน์ Boeing 777–300ERทีม่ ปี ระสิ ทธิภำพมำกที่สุดในโลก

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

วันแรก
08.30น.
11.00น.
15.55 น.
17.30 น.
20.15 น.

สนำมบินสุ วรรณภูมิ - สนำมบินไทเป (ประเทศไต้ หวัน) - มหำนครนิวยอร์ ก
คณะพร้ อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้ น 4 ประตู 8เคำน์ เตอร์ Sสำยกำรบินไชน่ ำ
แอร์ ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกก่อนเดินทาง
เหิรฟ้ ำสู่ สนำมบินไทเป (ประเทศไต้ หวัน) โดยสำยกำรบินไชน่ ำแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินทีC่ I 834
เดินทำงถึงสนำมบินไทเป (ประเทศไต้ หวัน) เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทำงต่ อสู่ มหำนครนิวยอร์ กโดยสำยกำรบินไชน่ ำแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่CI012
เดินทำงถึง สนำมบินจอห์ น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) (เวลำช้ ำกว่ ำประเทศไทย 12 ชม.)หลังจากผ่านพิ ธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนาท่าน เดินทำงเข้ ำสู่ นิวยอร์ ก... หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า นิ วยอร์ กซิ ต้ ี (NEW
YORK CITY - NYC) เป็ นเมื องที่ มี ประชากรมากที่ สุดในสหรัฐอเมริ ก า และจัดได้ว่าเป็ นศู นย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สาคัญที่สุดของโลก
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั EMPIRE MEADOWLANDS HOTEL หรื อเทียบเท่ำ

วันทีส่ อง เมืองฟิ ลำเดเฟี ย–อินดีเพนเด้ นท์ ฮอลล์ –ลิเบอร์ ตีเ้ บลล์ –กรุงวอซิงตันดีซี-สถำบันสมิธโซเนียน
(พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องบินและยำนอวกำศ-พิพธิ ภัณฑ์ ประวัติศำสตร์ ธรรมชำติแห่ งชำติ)-อำคำร
รัฐสภำ-ทำเนียบขำว
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟิ ลำเดลเฟี ย (PHILADELPHIA CITY) (ใช้ เวลำเดินทำง 2 ชม.) มลรัฐเพนซิลวาเนีย
ซึ่ งเป็ นเมื องที่ริเริ่ มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริ กา ชมอินดีเพนเด้ นซ์ ฮอลล์ ซ่ ึ ง
เป็ นสถานที่ประกาศอิสรภาพตั้งอยูใ่ นสวนที่เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย ซึ่ งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คา
ประกาศเขียนโดยโธมัสเจฟเฟอร์ สัน แถลงว่าอาณานิ คมอเมริ กา 13 แห่ งขอแยกตัวจากอังกฤษ และชม
ระฆังแห่ งอิสรภำพ หรื อ ลิเบอร์ ตเี้ บลล์ ที่ได้ลนั่ เมื่อวันประกาศก็อยูท่ ี่สวนสาธารณะแห่งนี้ดว้ ย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ กรุ งวอชิ งตันดีซี (ใช้ เวลำเดินทำง 2 ชม. 40 นำที) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริ กา
ตั้งอยูร่ ะหว่างมลรัฐเวอร์ จิเนี ยกับแมรี่ แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิ บดี จอร์ จ วอชิงตัน ประธานาธิ บดีคน
แรกของสหรัฐอเมริ กา ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิ ลาเดเฟี ยที่เคยเป็ นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็ นดินแดน
โพ้นทะเลของอังกฤษ เป็ นเมืองหนึ่ งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็ นระเบียบ เป็ นที่ต้ งั ที่ทา
การของรั ฐ บาล ส านั ก งานองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ จากนั้ นน าท่ า นสู่ สถำบั น สมิ ธ โซเนี ย น(THE

ค่ำ

SMITHSONIAN INSTITUTE) ก่ อตั้ง ในปี ค.ศ.1846 โดยทุ นรั ฐบาลส่ วนหนึ่ ง ร่ วมกับ เงิ น กองทุ น จาก
พินยั กรรมของ JAMES SMITHSON นักวิทยาศาสตร์ ของอังกฤษสถาบันสมิธโซเนี่ยนยังเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
ใหญ่ ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่ งไว้ด้วยกัน นาท่านชมพิพิธภัณฑ์ เครื่ องบินและยำน
อวกำศ (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศที่มีผูเ้ ข้าชม
สู งที่ สุดในโลกแสดงประวัติศาสตร์ การบิ นมาตั้งแต่ตน้ จนถึ งปั จจุบนั ประกอบด้วย เครื่ องร่ อนเครื่ องบิ น
จรวด ยานอวกาศ ซึ่ งเป็ นของจริ งตั้งแสดงนอกจากนี้ ยงั มีทอ้ งฟ้ าจาลองหิ นจากดวงจันทร์ และเครื่ องบินลา
แรกของโลกจากตระกูล WRIGHT นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ ประวัติศำสตร์ ธรรมชำติแห่ งชำติ (NATIONAL
MUSEUM OF NATURAL HISTORY) ซึ่ งแสดงนิ ท รรศการเกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้อ มของมนุ ษ ย์ ชมห้ อ ง
แสดงกระดู กไดโนเสาร์ หุ่ นช้างแอฟริ กาโบราณที่ตวั ใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่ เคย
เป็ นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ ที่ 16 ของฝรั่งเศส (หมำยเหตุ: กำรท่ องเที่ยวในสถำบันสมิธโซเนียนขึ้นอยู่กับเวลำที่
เอื้ออำนวยต่ อกำรเข้ ำชมแต่ ละสถำนที)่ จากนั้น น าท่ า นชม อำคำรรั ฐ สภำ (THE CAPITOL HILL) ถื อเป็ น
สัญลักษณ์ ของวอชังตัน ดี .ซี . โดยลักษณะของตัวอาคารรั ฐสภาแห่ งนี้ น้ นั จะก่ อสร้ างด้วยหิ นอ่อนสี ขาว
ภายในนั้ นจะตกแต่ ง ด้ ว ยหิ น อ่ อ นและแกะสลั ก ลวดลายเสาสร้ า งแบบกรี ก มี ภ าพสี น้ ามัน ที่ เป็ น
สถาปั ตยกรรมที่ สวยงาม นอกจากนี้ อาคารรัฐสภาแห่ งวอชิ งตัน ดี .ซี .แห่ งนี้ ยงั ถื อเป็ นตึกรัฐสภาที่มีความ
สวยงามเป็ นอันดับ 1 ของโลก จากนั้นนาท่านชม ทำเนียบขำว หรื อไวท์ เฮำส์ (WHITE HOUSE) เป็ นบ้าน
อย่าง เป็ นทางการและสถานที่ทางานของประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริ กา สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ.
1800 ด้ ว ยหิ น ทราย และสี ขาวในสไตล์ จ อร์ เจี ย นยุ ค หลัง และก ลายเป็ นที่ อ ยู่ อ าศัย ประธานาธิ บ ดี
สหรัฐอเมริ กาทุกคน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN CHANTILLY HOTEL หรื อเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำม อนุสำวรีย์ โธมัสเจฟเฟอร์ สัน - อนุสำวรีย์วอชิงตัน - อนุสรณ์ ลนิ คอร์ น - อนุสรณ์ สถำนรำลึกถึง
สงครำมโลก - เมืองแฮริสเบิร์ก - HERSHEY'S CHOCOLATE WORLD - เมืองคอร์ นนิ่ง
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม อนุ สำวรี ย์ โธมัสเจฟเฟอร์ สัน (THOMAS JEFFERSON MEMORIAL) ถู กสร้ างขึ้นเพื่ออุทิศ
ให้ก ับ โธมัส เจฟเฟอร์ สั น ประธานาธิ บ ดี ค นที่ ส ามของสหรั ฐอเมริ ก า และเป็ นผูป้ ระพันธ์ ค าประกาศ
อิสรภาพของสหรัฐอเมริ กา เขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็ นบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ โลก อนุ สรณ์สถาน
เจฟเฟอร์ สั น ใช้รูป แบบศิ ล ปะสไตล์ นี โอคลาสสิ ค โดยภายในเป็ นที่ ต้ งั ของรู ป ปั้ นสี ท องแดงของท่ า น
ประธานาธิ บ ดี โธมัส เจฟเฟอร์ สั น ที่ เปิ ดให้ชาวเมื องรวมทั้งนัก ท่องเที่ ยวได้เข้ามาแสดงความเคารพต่ อ

เทีย่ ง

ค่ำ

วันทีส่ ี่

บุคคลผูม้ ีคุณูปการต่อประเทศอย่างมากมายท่านนี้ ดว้ ยในฤดูใบไม้ผลิ บริ เวณรอบๆบึงและอนุ สาวรี ยน์ ้ ี จะ
สวยมากเพราะมีดอกซากุระบานเต็มไปหมด ต้นซากุระประมาณ 3,000 ต้นเป็ นของขวัญจากกรุ งโตเกียวใน
ปี ค. ศ. 1912ชม อนุ ส ำวรี ย์ว อชิ งตั น (WASHINGTON MONUMENT) เป็ นอนุ ส าวรี ย ์ที่ ส ร้ างเพื่ อเป็ น
เกียรติแก่จอร์ จ วอชิ งตัน ประธานาธิ บดีคนแรกของสหรัฐอเมริ กา เป็ นเครื่ องหมายแห่ งประชาธิ ปไตยของ
คนอเมริ กนั มี ลกั ษณะเป็ นแท่ งโอเบลิ ส ก์ ท าด้วยหิ นอ่อน หิ น แกรนิ ต และหิ นทราย สู ง 169 เมตร เป็ น
สิ่ งก่อสร้างที่สูงที่สุดในวอชิงตัน ดี.ซี . ซึ่ งใช้เวลาสร้างนานถึง 36 ปี เหตุผลที่เกิดการสร้างมายาวนานขนาด
นี้ ก็คือ เนื่ องจากเงิ นบริ จาคหมด ประกอบกับ การเกิ ดสงครามกลางเมื องอเมริ กนั ชม อนุ สรณ์ ลินคอร์ น
(LINCOLN MEMORIAL) อนุ สรณ์ สถานแด่ผูย้ ิ่งใหญ่ รัฐบุรุษที่คนทั้งอเมริ การัก และเคารพ สัญลักษณ์
ของความกล้า ความรักชาติ ความเป็ นอเมริ กนั อนุสาวรี ย ์ อับราฮัม ลินคอล์น จุดเริ่ มต้นตานานความรัก ชาติ
เครื่ องหมายเพื่อเชิ ดชู เสรี ภาพ วีรกรรมที่ ต่างต้องยกย่อง สุ นทรพจน์ คาปราศรัยแห่ งประวัติศาสตร์ ถู ก
รวบรวมผ่านจิตรกรรมฝาผนังภายใน อนุ สาวรี ยล์ ินคอล์น ที่สุดท้ายแห่ งการราลึกถึง เพื่อให้คนรุ่ นหลังได้
รับ รู ้ ถึงความรู ้ สึ ก อารมณ์ ส่วนลึ ก ที่ เขามี ต่อประเทศ ต่ อประชาชน และต่อความเสมอภาค ชม อนุ ส รณ์
สถำนร ำลึ ก ถึ ง สงครำมโลก ของทหารอเมริ ก ัน 3 แห่ ง ได้แ ก่ อนุ ส รณ์ ส ถานทหารผ่ า นศึ ก เวี ย ดนาม
(VIETNAM VETERANS MEMORIAL)อ นุ ส ร ณ์ ส ถ าน ท ห าร ผ่ าน ศึ ก เก าห ลี (KOREAN WAR
VETERANS MEMORIAL)และ อนุ ส รณ์ ส ถานสงครามโลกครั้ งที่ สอง (NATIONAL WORLD WAR II
MEMORIAL)
รับประทำนอำหำรเทีย่ ง ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารกลางวันนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องแฮริ สเบิร์ก (ใช้ เวลำเดินทำง 2 ชม. 30 นำที) เมื องหลวงริ มฝั่ ง
แม่น้ าซัวควิฮาน นาท่านชมเครื่ องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก และให้ท่าน
ได้แวะซื้ อช็อคโกแลตนานาชนิ ดเพื่อเป็ นของฝากของที่ระลึก ณ HERSHEY'S CHOCOLATE WORLD
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งคอร์ น นิ่ ง (ใช้ เวลำเดิ น ทำง 2 ชม. 50 นำที ) ซึ่ งอยู่ท างตอนใต้ข องนคร
นิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่ งตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าเชมุงเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงทางด้านการทาเครื่ องแก้ว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN EXPRESS HORSEHEADS หรื อเทียบเท่ำ

พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ว - เมืองบัฟฟำโร่ –นำ้ ตกไนแองกำร่ ำ- ล่องเรื อเมดออฟเดอะมิสหรื อเคฟออฟ
เดอะวินดส์

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม

เทีย่ ง

นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว CORNING GLASS MUSEUM เป็ นโรงงานที่มีชื่อ เสี ยงในด้านเครื่ อง
แก้วที่สุดแห่ งหนึ่ งของอเมริ กา ให้ท่านชมขั้นตอนการทาเครื่ องแก้วต่าง ๆ และเลื อกซื้ อเป็ นของฝากหรื อ
ของที่ ระลึ ก จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องบั ฟ ฟำโร่ (ใช้ เวลำเดิ นทำง 2 ชม. 15 นำที) ซึ่ งตั้งอยู่ท างทิ ศ
ตะวันตกของนิ วยอร์ กมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคนเป็ นเมืองทางด้านอุตสาหกรรมพันธุ์พืช ศูนย์กลาง
ทางวัฒนธรรม การศึกษา และการแพทย์ และได้รับการคัดเลือกจากหนังสื อ Reader’sDigest ให้เป็ นเมืองที่
มี ความสะอาดเป็ นอันดับ 3 ของอเมริ กา และเป็ นเมื องติ ดพรมแดนระหว่างอเมริ กา และแคนาดา โดยมี
แม่น้ าไนแองการ่ าขวางกั้นซึ่ งเป็ นจุดกาเนิดของน้ าตกยักษ์ไนแองการ่ า
รับประทำนอำหำรเทีย่ ง ณ ภัตตำคำร
เดินทางถึงเมืองบัฟฟาโร่ จากนั้นนาท่านชม น้ำตกไนแอกำร่ ำ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกทาง
ธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความงามและความยิง่ ใหญ่ของน้ าตกให้ท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้น
นำท่ ำนล่ องเรื อเมดออฟเดอะมิส (MAID OF THE MIST) เพื่อชมน้ าตกไนแอการ่ าอย่างใกล้ชิด สัมผัส
กระแสน้ าปริ มาณน้ ามหาศาลที่ทิ้งตัวลงจากทะเลสาบอีรี่ เป็ นจุดที่อยู่ใกล้ตวั น้ าตกมากที่สุด สัมผัสได้ถึง
ความสวยงามพร้อมกับความน่ ากลัวด้วยปริ มาณน้ า 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกันทาให้เกิ ด
เสี ยงดังกึ กก้องไปนับพันไมล์ ทาให้เกิดละอองน้ าปกคลุ มไปทัว่ บริ เวณทอดผ่านด้วยสายรุ ้งโค้งรับกับตัว
น้ าตก ขนาดมหึ มาสร้างความสวยงาม เห็ นสายรุ ้งที่เกิดจากละอองน้ าอยู่ เหนื อน้ าตกในวันที่สภาพอากาศ
อานวยหรื อนำท่ ำนลงลิฟ ต์ เคฟ ออฟ เดอะ วินดส์ (CAVE OF THE WINDS) ลงสู่ เบื้ องล่ างของน้ าตก
ยักษ์ ครั้งหนึ่ งในชี วิต ท่านจะได้ชมความความงดงามของน้ าตกยักษ์ไนแองการ่ าแห่ งนี้ ได้อย่างใกล้ชิ ด
จริ งๆ และท่านจะได้ยินเสี ยงของมวลน้ าที่มากมายมหาศาลไหลถาโถมลงมาจากเบื้องสู ง กึกก้องไปทัว่ ทั้ง
บริ เวณ
หมำยเหตุ : กำรล่ องเรื อเมดออฟเดอะมิสขึน้ อยู่กบั ควำมเอื้ออำนวยของสภำพอำกำศ และควำมปลอดภัย
ของนักท่องเทีย่ ว หำกสภำพอำกำศไม่ เอือ้ อำนวยทำงบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมเที่ยวทีเ่ หมำะสมให้ แทน

ค่ำ

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั FOUR POINTS BY SHERATON NIAGARA FALLS HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วู้ดเบอร์ รี่ เอำท์ เล็ท
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม

เทีย่ ง

เย็น

วันทีห่ ก

เช้ ำ

เทีย่ ง

น าท่ า นเดิ น ทางกลับ สู่ นิ ว ยอร์ ก ‘มหำนครเอกของโลก’นครแห่ ง ความมั่ง คั่ง ทัน สมัย ยัง จัด ได้ว่า เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จ การเงิ น วัฒนธรรม บันเทิง ที่สาคัญที่สุดของโลกและยังเป็ นที่ ต้ งั ของสานักงาน
ใหญ่ องค์การสหประชาชาติอีกด้วย
รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร
ก่อนเข้านิ วยอร์ กให้ท่านได้แวะช้อปปิ้ ง วู้ดเบอร์ รี่ เอำท์ เล็ท (WOODBURY OUTLETS) (ใช้ เวลำเดินทำง
5 ชม. 50 นำที) อิ ส ระให้ ท่ านช้อปปิ้ ง แหล่ งช้ อ ปปิ้ งที่ดี ที่สุ ด และใหญ่ ที่สุ ด ในตะวันออก!!โดยมี ร้านค้า
มากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่ อ และสิ นค้าก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทวั่ ไปจนถึ งแบรนเนมอาทิ
เช่ น BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISSSIXTY, NIKE,
VERSACE, POLO, A/X, EMPORIA,ARMANI และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอำหำรเย็นเพื่อควำมสะดวกแก่กำรช้ อปปิ้ ง....
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั HOTEL WOODBRIDGE AT METROPARKหรื อเทียบเท่ำ

นิวยอร์ ก - ตึกสหประชำชำติ - หอสมุดประชำชน - ไชน่ ำทำวน์ – เซ็ นทรั ลปำร์ ค - เกำะลิ
เบอร์ ตี้ (อนุสำวรีย์เทพีเสรีภำพ) - GROUND ZERO - ตึกเอ็มไพรสเตท - ย่ ำนวอลล์สตรีท โบสถ์ ทรินิตี้ - ย่ ำนไทม์ สแควร์ - ถนนสำยทีห่ ้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมเมืองนิ วยอร์ ก นาท่านผ่านชมสถานที่สาคัญต่างๆของนิ วยอร์ ก เช่ น ตึกสหประชำชำติ, หอสมุด
ประชำชน,ไชน่ ำทำวน์ ,เซ็ นทรั ลปำร์ ค สวนสาธารณะที่ ดงั ที่สุ ดในนิ วยอร์ กสวนใจกลางแมนฮัตตันเป็ น
แหล่งกิ จกรรม จุดพักผ่อนหย่อนใจจุดถ่ายหนังนับจานวนไม่ถว้ น จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ท่าเรื อเพื่อลง
เฟอร์รี่ไปยัง เกำะลิเบอร์ ตี้ซ่ ึ งเป็ นที่ต้ งั ของ อนุสำวรี ย์เทพีเสรีภำพ ชมความสง่าของเทพีเสรี ภาพ สัญลักษณ์
แห่ งความภาคภูมิใจของชาวอเมริ กนั ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็ นดินแดน ที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรี ภาพเท่าเทียม
กัน เทพี เสรี ภ าพนี้ ประเทศฝรั่ ง เศสได้ม อบให้ เป็ นของขวัญ เนื่ อ งในโอกาสที่ อ เมริ ก าก่ อ ตั้ง ประเทศ
ครบรอบ 100 ปี
รับประทำนอำหำรเทีย่ ง ณ ภัตตำคำร
นาท่านผ่านชม GROUND ZEROเป็ นบริ เวณที่ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นตึกแฝด WORLD TRADE CENTERที่สูง
ที่สุดในอเมริ กา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจา และการก่อสร้างตึกใหม่ หลังจากการสู ญเสี ยครั้ง
ใหญ่ในปี 2001 นาท่านชม ตึกเอ็มไพรสเตท(EMPIRE STATE) เป็ นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนานกว่า 40 ปี
โดยปั จจุบ นั มีความสู งเป็ นอันดับ ที่ 14 ของโลกซึ่ ง ปรากฏในภาพยนตร์ ต่างๆมากมายมากมาย เช่ น AN
AFFAIR TO REMEMBER, KING KONG, THE DAY AFTER TOMORROW, PERCY JACKSON &
THE OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF (ไม่ ร วมค่ ำขึ้น รำคำ1,500 บำท / (รำคำอำจมีก ำรเปลี่ยนแปลง)
ท่ ำนเนื่ องจำกบำงกรณีที่สภำพอำกำศอำจไม่ เอื้ออำนวยแก่ กำรขึน้ ชมทำให้ ไม่ สำมำรถมองเห็นทัศนียภำพวิ วตึกของมหำ
นครนิวยอร์ กได้ ) หรื อ สำมำรเลือกซื้อทัวร์ เสริม 1,500 บำท (รำคำอำจมีกำรเปลีย่ นแปลง) (OPTION TOUR) ขึ้นตึกร็อค

กีเ้ ฟลเลอร์ เซ็ นเตอร์ (ROCKEFELLER CENTER) คอมเพล็กซ์ใหญ่กลางแมนฮัตตันซึ่ งรวบรวมอาคาร
สานักงาน ร้านค้า ภัตตาคาร สวนหย่อม สถานีโทรทัศน์ และสถานบันเทิง กว้างจากถนน FIFTH AVE. ไป
จด SIXTH AVE. ถ้าคุณชอบงานยุคอาร์ ตเดโค ที่นี่เป็ นอีกจุดหนึ่ ง ที่คุณจะได้ชมทั้งสถาปั ตยกรรมและงาน

ประดับตกแต่งในหลายๆจุด เช่ น WISDOM ประติมากรรมนู นต่าเหนื อประตูทางเขาตึก และพิเศษกว่านี้
บนชั้น 70 ของตึก มีจุดชมวิวที่เรี ยกว่าTOP OF THE ROCK OBSERVATION DECKเปิ ดให้บริ การทุก
วัน เพื่อให้ชมทิวทัศน์แสนสวยของตึกเอ็มไพร์ สเตท และอนุ สาวรี ยเ์ ทพีเสรี ภาพที่อยู่ทางตอนใต้ รวมทั้ง
สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ คที่อยูท่ างตอนเหนื อ นาท่านชม ย่ ำนวอลล์ สตรีท (WALL STREET) เป็ นชื่อ
ของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเส้นนี้ เป็ นถนนเก่าแก่เส้นหนึ่ งของเมือง ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางทางการเงิ น
แห่ ง หนึ่ ง และตลาดหลัก ทรั พ ย์นิ ว ยอร์ ค เริ่ ม ตั้ง ต้น อยู่บ นถนนสายนี้ จากนั้น น าท่ า นชม โบสถ์ ท ริ นิ ตี้
(TRINITY CHURCH)เป็ นโบสถ์ที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสี ยงมากแห่ งหนึ่ งของเมืองแมนฮัตตัน นาท่าน
ผ่านชม ย่ ำนไทม์ สแควร์ (TIMES SQUARE) ย่านการค้าในกลางนครที่ ประชันป้ ายโฆษณานับร้ อยป้ าย
ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้น ก าเนิ ดของละครบรอดเวย์ศิ ล ปะการแสดงที่ ท ั่วโลกยอมรั บ
จากนั้นอิสระให้ท่านเดิ นช้อปปิ้ ง สิ นค้าแบรนด์เนมระดับโลก ย่าน ถนนสำยที่ห้ำ (FIFTH AVENUE)ซึ่ ง
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่หรู หราที่สุดในนิวยอร์ ก พร้อมชมบรรยากาศแสนโรแมนกับถนนทั้งสาย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนำมบินจอห์ น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)

ค่ำ

วันทีเ่ จ็ด
01.35 น.

นิวยอร์ ก
เหิรฟ้ ำสู่ สนำมบินไทเป (ประเทศไต้ หวัน) โดยสำยกำรบินไชน่ ำแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ CI 11
.................................... บินผ่ ำนข้ ำมเส้ นแบ่ งเวลำสำกล ....................................

วันทีแ่ ปด
05.30 น.
07.20น.
10.00 น.

สนำมบินไทเป (ประเทศไต้ หวัน) - สนำมบินสุ วรรณภูมิ

เดินทำงถึงสนำมบินไทเป (ประเทศไต้ หวัน) เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทำงสู่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสำยกำรบินไชน่ ำแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ CI 833
เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ........
………….หมำยเหตุ: โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม…………………

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรดินทำง

เด็ก อำยุ 2-12 ปี

ผู้ใหญ่ พัก

พักเดีย่ ว

ห้ องละ 2 ท่ ำน

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ไม่ มเี ตียง

เพิม่ ท่ ำนละ

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

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม









ตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามัน เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม










ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุ ญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำสหรัฐอเมริกำประมำณ 5,920 บำทอัตรำค่ ำธรรมเนียมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ขึน้ อยู่กบั เรทเงิน ณ
วันทีช่ ำระ)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่ ำทิปพนักงำนขับรถ มำตรฐำนวันละ 3 USD.X 6 วัน = 18 USD.
ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ มำตรฐำนวันละ 3 USD.X 8 วัน = 24 USD.

เงื่อนไขกำรเดินทำง






บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 15 วัน
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจาก
การล่ าช้าของสายการบิ น, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่ อวินาศภัย, การก่ อจลาจล, อุบ ัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชาระมาแล้ว






บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิ ด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุ มของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยนื่ วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
กรณีจองทัวร์ และให้ ทำงบริษัททำวีซ่ำให้ หำกวีซ่ำไม่ ผ่ำนจะมีค่ำบริกำร 2,000 บำท
กรณีจองทัวร์ และให้ ทำงบริ ษัททำวีซ่ำให้ หำกกรุ๊ ปไม่ สำมำรถเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทำง ซึ่ง
ค่ ำทัวร์ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยู่กบั วันเดินทำงทีต่ ้ องกำรทำกำรจองใหม่ หรื อหำกต้ องกำรยกเลิกกำรเดินทำง จะมี
ค่ ำบริกำรในกำรทำวีซ่ำ 4,000 บำท

เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
 กรุ ณำมัดจำ 25,000 บำท / ท่ำนหลังจำกกำรจองภำยใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนำคำร
ไทยพำณิชย์ (สำขำ หนึ่งพัน)
ชื่ อบัญชี
เลขทีบ่ ัญชี

บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จำกัด
175-231417-5 (ออมทรัพย์)

 แฟกซ์ สลิปโอนเงินมำทีบ่ ริษัทฯ แฟกซ์ 02-3619689
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 30วันก่อนเดินทางพร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง
 หากท่ านไม่ ช าระเงิ นค่ าทัวร์ ส่ วนที่ เหลื อตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษ ทั ฯ ถื อว่าท่ านยกเลิ กการเดิ นทางโดยไม่ มี
เงื่อนไขและขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากส ารองที่ นั่งเรี ยบร้ อยแล้วเจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดิ นทางและเอกสารอื่ นที่ แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า

กำรยกเลิก
















ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
กรณี ตวั๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หรื อตัว๋ แบบ NON-REFUND
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง

 คืนเงินมัดจาทั้งหมด

 หักเงินมัดจา 50%/ท่าน

 หักเงินมัดจา 100%/ท่าน

 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน






หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้
ต้องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิ กเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิ กพร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับ
การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานฑูต ทางบริ ษทั ฯขอแนะนาให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่ งจะรู ้ผลเร็ วกว่าการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ ป

ตั๋วเครื่ องบิน



ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการ
บินเรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนดทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ค่าภาษีสนามบิ น, ค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิ ดตามอัตราที่ ทางสายการบิ นแจ้ง ณ วันที่ ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลังถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บ
ตามความเป็ นจริ งณวันที่ออกตัว๋

โรงแรมและห้ องพัก







ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (TWIN / DOUBLEROOM) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรมกรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (EXTRA BED)
หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน(TRIPLE ROOM)หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
โรงแรมบางแห่ งอาจไม่ เปิ ดใช้เครื่ องปรั บอากาศ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่ อยู่ในแถบอุณ หภู มิต่ าเครื่ องปรั บอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (TRADE FAIR) หรื องานเทศกาลต่างๆเป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเป๋ำและสั มภำระเดินทำง




น้ าหนักกระเป๋ าสั มภาระที่ โหลดลงใต้ท้อ งเครื่ อ ง สายการบิ นอนุ ญ าตท่ านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่ เกิ น 23กิ โลกรั ม (ส าหรั บ
ผูโ้ ดยสารชั้น ECONOMY CLASS) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
กระเป๋ าสัมภาระที่ สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง+ยาว+สู งไม่เกิน 115
เซนติเมตรหรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
** เงื่อนไขขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน

เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำอเมริกำ
ผูท้ ี่ประสงค์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า ต้ องมำสถำนฑูตด้ วยตัวเอง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาที่สถานทูตนัดหมาย

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ 5,920 บาท (ไม่รวมในราคาทัวร์ )อัตรำค่ ำธรรมเนียมอำจมีกำรเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยู่กบั เรทเงิน
ณ วันทีช่ ำระ)
 หนังสื อเดิ นทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดื อน และมีหน้าว่างสาหรับติดหน้าวีซ่าเป็ น
อย่างน้อย 2 หน้า หากมี หนังสื อเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุ มตั ิ วีซ่า
จากสถานทูตฯ
 รู ปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิ้ ว (เป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส) จานวน3 รู ป พื้นหลังสี ขาว หน้าตรงไม่ใส่ แว่น ไม่ยิม้ (เห็นสัดส่ วนใบหน้าเกิ น
50% ของรู ปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขี ด รอยแม๊กเย็บกระดาษ หรื อเปื้ อนน้ าหมึกปากกา (ถ่ ำยไม่ เกิน 3 เดื อน) เป็ นรู ปที่ ถ่ายจากร้าน
เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายด่วนหรื อโพราลอยด์)
 หลักฐานส่ วนตัว – สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรส
เสี ยชีวิต), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณี เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาใบสู ติบตั ร
 หลักฐานการทางาน– หนังสื อ รั บรองจากจากหน่ วยงานหรื อบริ ษ ทั ให้ร ะบุ ต าแหน่ ง, วัน เริ่ มทางาน, อัตราเงิ นเดื อน(เป็ น
ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น),กรณี เป็ นเจ้าของธุ รกิ จ ใบทะเบี ยนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยน (คัดลอกไม่เกิ น 3 เดื อน),
กรณี เป็ นนักศึกษาให้ใช้หนังสื อรับรองจากทางสถาบัน (เป็ นภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
 หลักฐานการเงิน–หนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน ก่อน
วันนัดสัมภาษณ์, สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน แสดงยอดล่าสุ ดก่อนยื่นวีซ่า ภายใน 7 วัน (หากเล่มปัจจุบนั ไม่ถึง 6
เดื อน ต้องถ่ายสาเนาเล่มเก่าด้วย) สถำนทูตไม่ รับพิจำรณำเงินฝำกบัญชี กระแสรำยวัน (นำสมุดบัญชีเงินฝำกเล่ มจริ งไปในวัน
สั มภำษณ์ ด้วย)
 กรณี ผูเ้ ดิ นทางเป็ นผูอ้ ยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู เช่ น ภรรยาที่ ไม่ได้ทางานให้แสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของสามี หรื อผู ้
เดินทางที่มีคนรับรองค่าใช้จ่าย ให้ใช้เอกสารข้างต้นทั้งหมดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย
 กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 18ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ ง ต้องทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ
จากอาเภอหรื อเขตที่ท่านอยู่ และแสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของบิดา-มารดาด้วย
 กรณี เป็ นผูส้ ู งอายุ อายุ 70 ปี ขึ้ นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สาหรับผูส้ ู งอายุ
ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริ การ)

หมำยเหตุ
1. ก่อนวันสัมภาษณ์วซี ่ า 1 วัน จะมีเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าโทรไปนัดเรื่ องเวลา-สถานที่ เพื่ออธิบายข้อมูลและรับเอกสารใน
การสัมภาษณ์
2. ในวันสัมภาษณ์กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย (ไม่ จำเป็ นต้ องมำก่ อนเวลำ เนื่ องจำกสถำนทูตจะให้ เข้ ำสั มภำษณ์ ตำมเวลำ
นัดในเอกสำร)

ข้ อมูลส่ วนตัว (สำหรับขอวีซ่ำอเมริกำ)
กรุณำกรอกข้ อมูลตำมควำมจริง เพรำะมีผลกับกำรขออนุมตั ิวีซ่ำ
PASSPORT NUMBER...........................................................................................................................................................
พาสปอร์ ตเคยหายหรื อถูกขโมยหรื อไม่ ใช่
ไม่ใช่เหตุผล ....................................................................................
ชื่อ (ไทย) ...................................................................... นามสกุล (ไทย..................................................................................

ชื่อ (ENG) ...................................................................... นามสกุล (ENG) .............................................................................
ชื่อ-นามสกุล เดิม (ในกรณี เคยเปลี่ยนชื่อ) (ENG) ...................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิด (ENG) ................................................................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ENG) ................................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หย่าร้าง
ชื่อสถานที่ทางานปัจจุบนั (ENG) ...........................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางานปั จจุบนั (ENG) ..................................................................................................................................................
ตาแหน่ง ........................................................................... รายได้ต่อเดือน .............................................................................
หน้าที่ที่รับผิดชอบในตาแหน่งงาน .........................................................................................................................................
เบอร์ ติดต่อ (มือถือ) .................................................................... เบอร์ ติดต่อ (ที่ทางาน) .......................................................
เบอร์แฟกซ์ (ที่ทางาน) ................................................................ อีเมล์ ..................................................................................
ทีท่ ำงำนเดิม
ชื่อสถานที่ทางานเดิม (ENG) ..................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางานเดิม (ENG) ........................................................................................................................................................
ตาแหน่งเดิม ............................................................................................................................................................................
หน้าที่ที่รับผิดชอบในตาแหน่งงาน .........................................................................................................................................
เบอร์ ติดต่อที่ทางานเดิม ..........................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล เดิม (ในกรณี เคยเปลี่ยนชื่อ) (ENG) ..................................................................................................................
กำรศึกษำสู งสุ ด
ชื่อสถาบัน (ENG) ...................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถาบัน (ENG) ................................................................................................................................................................
สาขาวิชา (ENG) ....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับการศึกษา (ค.ศ.) ........................................... วัน/เดือน/ปี ที่จบการศึกษา (ค.ศ) ....................................
กำรศึกษำระดับมัธยมหรื อสู งกว่ ำ
ชื่อสถาบัน (ENG) .................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถาบัน (ENG) ..............................................................................................................................................................
สาขาวิชา (ENG)...................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วัน/เดือน/ปี ที่จบการศึกษา (ค.ศ) ...........................
ครอบครัว
บิดำ ชื่อ (ENG) ....................................................................... นามสกุล (ENG) ...................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) .............................................................................................................................................................
มำรดำ ชื่อ (ENG) ..................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ...........................................................................................................................................................

คู่สมรส ชื่อ (ENG) ................................................................... นามสกุล (ENG) ..................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) .............................................................................................................................................................
จังหวัดเกิดของคู่สมรส ...........................................................................................................................................................
ประวัติกำรเดินทำงเข้ ำ – ออกประเทศอเมริกำ
ท่านเคยได้รับวีซ่า USA หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
(ถ้าใช่) ประเภทวีซ่าที่เคยได้รับ ............................................................. วัน/เดือน/ปี ที่เคยได้รับ ..........................................
เลขวีซ่าที่เคยได้รับ ..................................................................................................................................................................
วันเดินทางเข้า USA ล่าสุ ด ............................................................ ระยะเวลาที่เข้าพัก ..........................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า USA หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
(ถ้าใช่) ประเภทวีซ่าที่เคยถูกปฏิเสธ ...................................................... วัน/เดือน/ปี ที่ถูกปฏิเสธ .........................................
ท่านมีใบขับขี่ที่ USA หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
(ถ้ามี) หมายเลขใบขับขี่เลขที่ .......................................................... รัฐที่ออกใบขับขี่ให้ ......................................................
ประวัติกำรเดินทำง
ประเทศที่เคยเดินทาง (ภายใน 5 ปี หลัง)
1. .....................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................................................................
ข้ อมูลผู้ติดต่ อใน USA ถ้ ำมี (สำคัญมำกกรุ ณำกรอกตำมควำมเป็ นจริง เนื่องจำกมีผลต่ อกำรพิจำรณำวีซ่ำ)
ชื่อ (ENG) ............................................................................. นามสกุล(ENG)........................................................................
ที่อยู่ (ENG)..............................................................................................................................................................................
มีความสัมพันธ์เป็ น .................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ .............................................................. อีเมล์ ..............................................................................................
ข้ อมูลทัว่ ไป
ภาษาที่พูดได้ ..........................................................................................................................................................................
โรคประจาตัว (ถ้ามี)
รักษาหายแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. .......................................
อยูใ่ นระหว่างการรักษา
อื่น ๆ ..............................................................................................................................................................
อาชีพอิสระที่ท่านประกอบอยู.่ ...............................................................................................................................................
ข้ อมูลของผู้มีอุปกำระคุณ
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ ........................................................................................................................................................................

เบอร์ โทรติดต่อ ....................................................... EMAIL .................................................................................................

