
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         เที่ยวสบายๆ ง่ายๆ แบบส่วนตวั 4 ท่านเดนิทาง!!! 
   มีเจ้าหน้าที่คนไทย พาเที่ยว และบริการท่านตลอดรายการ 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
 

ชมพพิธิภัณฑ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก “THE SMITHSONIAN INSTITUTE” 
ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมในเอาท์เลต็ทีด่ีและใหญ่ทีสุ่ดของนิวยอร์ก  “WOODBURY OUTLETS” 
ชมสถานที ่และระฆงัทีใ่ช้ประกาศอสิรภาพสมยัก่อตั้งอเมริกา“อนิดีเพนเด้นซ์ฮอลล์-ลเิบอร์ตีเ้บลล์”  

ชม ตึกเอม็ไพรสเตท และสถานทีท่ าคญัของนิวยอร์ก   
 



ก าหนดเดนิทาง: ตั้งแต่วนันี ้- พฤษภาคม 2559 เท่าน้ัน 
รายละเอยีดโปรแกรม 

 
 

 
 

เช้า พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัใหก้ารตอ้นรับ ณ สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี ้(JFK) (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 12 ชม.) 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (PHILADELPHIA CITY) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) มลรัฐ
เพนซิลวาเนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา  

เทีย่ง รัปประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 
บ่าย ชม อนิดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีประกาศอิสรภาพตั้งอยูใ่นสวนท่ีเมืองฟิลาเดลเฟีย ซ่ึงไดป้ระกาศเอก

ราชไวใ้นปี ค.ศ 1776 คาํประกาศเขียนโดยโธมสัเจฟเฟอร์สัน แถลงวา่อาณานิคมอเมริกา 13 แห่งขอแยกตวั
จากองักฤษ และชม ระฆงัแห่งอสิรภาพ หรือ ลเิบอร์ตีเ้บลล์ ท่ีไดล้ัน่เม่ือวนัประกาศก็อยูท่ี่สวนสาธารณะแห่ง
น้ีดว้ย นาํท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตันดีซี (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตั้งอยู่ระหวา่งมลรัฐเวอร์จิเนียกบัแมร่ีแลนด์ สร้างในสมยัประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคน
แรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างข้ึนเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมยัเป็นดินแดน
โพน้ทะเลขององักฤษ เป็นเมืองหน่ึงท่ีไดอ้อกแบบผงัเมืองไดอ้ยา่งสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นท่ีตั้งท่ีทาํการ
ของรัฐบาล สาํนกังานองคก์ารระหวา่งประเทศ 

 
ค ่า  รัปประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (วอชิงตัน ดีซี) หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นาํท่านสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (THE SMITHSONIAN INSTITUTE) ก่อตั้งในปีค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาล

ส่วนหน่ึงร่วมกบัเงินกองทุน จากพินยักรรมของ JAMES SMITHSON นกัวิทยาศาสตร์ขององักฤษสถาบนัส
มิธโซเน่ียนยงัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและไดร้วบรวมพิพิธภณัฑ์ 13 แห่งไวด้ว้ยกนั นาํท่านชม 
พิพิธภัณฑ์เคร่ืองบิน และยานอวกาศ (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) พิพิธภณัฑ์อากาศยาน

วนัแรก สนามบินจอห์นเอฟเคเนดี ้(นิวยอร์ก) - เมืองฟิลาเดเฟีย - อนิดีเพนเด้นท์ฮอลล์ - ลเิบอร์ตีเ้บลล์ 
- กรุงวอซิงตันดีซี 

 

วนัทีส่อง สถาบันสมิธโซเนียน (พิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยานอวกาศ  - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

ธรรมชาติแห่งชาติ) - อนุสาวรีย์ โธมัสเจฟเฟอร์สัน - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - อนุสรณ์ลินคอร์น - 

อนุสรณ์สถานร าลกึถึงสงครามโลก 



และยานอวกาศท่ีมีผู ้เข้าชมสูงท่ีสุดในโลกแสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้ งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 
ประกอบดว้ย เคร่ืองร่อนเคร่ืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้งแสดงนอกจากน้ียงัมีทอ้งฟ้าจาํลอง
หินจากดวงจนัทร์และเคร่ืองบินลาํแรกของโลกจากตระกูล WRIGHT นาํท่านชม พพิิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติแห่งชาติ(NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) ซ่ึงแสดงนิทรรศการเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นชา้งแอฟริกาโบราณท่ีตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก และ
เพชรขนาด 45.5 กะรัต ท่ีเคยเป็นสมบติัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ของฝร่ังเศส 

(หมายเหตุ: การท่องเทีย่วในสถาบันสมธิโซเนียนขึน้อยู่กบัเวลาทีเ่อือ้อ านวยต่อการเข้าชมแต่ละสถานที)่ 
เทีย่ง  รัปประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 
บ่าย  นาํท่านชม อนุสาวรีย์ โธมัสเจฟเฟอร์สัน (THOMAS JEFFERSON MEMORIAL) ถูกสร้างข้ึนเพื่ออุทิศ

ให้กับ โธมสัเจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนท่ีสามของสหรัฐอเมริกา และเป็นผูป้ระพนัธ์ คาํประกาศ
อิสรภาพของสหรัฐอเมริกา เขาจึงไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์โลก อนุสรณ์สถาน
เจฟเฟอร์สันใช้รูปแบบศิลปะสไตล์นีโอคลาสสิค โดยภายในเป็นท่ีตั้ งของรูปป้ันสีทองแดงของท่าน
ประธานาธิบดีโธมสัเจฟเฟอร์สัน ท่ีเปิดให้ชาวเมืองรวมทั้งนกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาแสดงความเคารพต่อบุคคล
ผูมี้คุณูปการต่อประเทศอยา่งมากมายท่านน้ีดว้ยในฤดูใบไมผ้ลิ บริเวณรอบๆบึงและอนุสาวรียน้ี์จะสวยมาก
เพราะมีดอกซากุระบานเต็มไปหมด ตน้ซากุระประมาณ 3 ,000 ตน้เป็นของขวญัจากกรุงโตเกียวในปี ค. ศ. 
1912ชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) เป็นอนุสาวรียท่ี์สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่
จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา เป็นเคร่ืองหมายแห่งประชาธิปไตยของคนอเมริกนั 
มีลกัษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์ ทาํดว้ยหินอ่อน หินแกรนิต และหินทราย สูง 169 เมตร เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูง
ท่ีสุดในวอชิงตนั ดี.ซี. ซ่ึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 36 ปี เหตุผลท่ีเกิดการสร้างมายาวนานขนาดน้ีก็คือ เน่ืองจาก
เงินบริจาคหมด ประกอบกับการเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกัน ชม อนุสรณ์ลินคอร์น (LINCOLN 
MEMORIAL) อนุสรณ์สถานแด่ผูย้ิ่งใหญ่รัฐบุรุษท่ีคนทั้งอเมริการัก และเคารพ สัญลกัษณ์ของความกล้า 
ความรักชาติ ความเป็นอเมริกนั อนุสาวรีย ์อบัราฮมั ลินคอล์น จุดเร่ิมตน้ตาํนานความรัก ชาติ เคร่ืองหมาย
เพื่อเชิดชูเสรีภาพ วีรกรรมท่ีต่างตอ้งยกย่อง สุนทรพจน์ คาํปราศรัยแห่งประวติัศาสตร์ ถูกรวบรวมผ่าน
จิตรกรรมฝาผนังภายใน อนุสาวรีย์ลินคอล์น ท่ีสุดท้ายแห่งการรําลึกถึง เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึง
ความรู้สึก อารมณ์ส่วนลึกท่ีเขามีต่อประเทศ ต่อประชาชน และต่อความเสมอภาค ชม อนุสรณ์สถานร าลึกถึง
สงครามโลก  ของทหารอเมริกัน 3 แห่ง ได้แก่ อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม (VIETNAM 
VETERANS MEMORIAL) อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี (KOREAN WAR VETERANS 
MEMORIAL) และอนุสรณ์สถานสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (NATIONAL WORLD WAR II MEMORIAL) 

 
ค ่า   รัปประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (วอชิงตัน ดีซี) หรือเทยีบเท่า 



 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นนาํท่านชม อาคารรัฐสภา (THE CAPITOL HILL) ถือเป็นสัญลกัษณ์ของวอชังตัน ดี.ซี. โดย

ลกัษณะของตวัอาคารรัฐสภาแห่งน้ีนั้น จะก่อสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว ภายในนั้นจะตกแต่งดว้ยหินอ่อนและ
แกะสลกัลวดลายเสาสร้างแบบกรีก มีภาพสีนํ้ ามนัท่ีเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม นอกจากน้ีอาคารรัฐสภา
แห่งวอชิงตนั ดี.ซี.แห่งน้ียงัถือเป็นตึกรัฐสภาท่ีมีความสวยงามเป็นอนัดบั 1 ของโลก จากนั้นนาํท่านชม 
ท าเนียบขาว หรือไวท์เฮาส์  (WHITE HOUSE) เป็นบ้านอย่าง เป็นทางการและสถานท่ีทาํงานของ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สร้างข้ึนระหว่าง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ดว้ยหินทราย และสีขาวในสไตล์
จอร์เจียนยคุหลงั และกลายเป็นท่ีอยูอ่าศยัประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคน 

เทีย่ง  รัปประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 
หลงัอาหารกลางวนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)  เมืองหลวงร่ิมฝ่ังแม่นํ้ า
ซวัควิฮานน่า จากนั้นนาํท่านชมเคร่ืองจกัรเก่าแก่ท่ีใชใ้นการผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และให้
ท่านได้แวะซ้ือช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก ณ HERSHEY'S CHOCOLATE 
WORLD 

 
ค ่า   รัปประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (แฮริสเบิร์ก) หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่ (ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.) ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของนิวยอร์กมี

ประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคนเป็นเมืองทางดา้นอุตสาหกรรมพนัธ์ุพืช ศูนยก์ลางทางวฒันธรรม การศึกษา 

และการแพทย ์และไดรั้บการคดัเลือกจากหนงัสือ Reader’sDigest ให้เป็นเมืองท่ีมีความสะอาดเป็นอนัดบั 3 

ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหวา่งอเมริกา และแคนาดา โดยมีแม่นํ้ าไนแองการ่าขวางกั้นซ่ึงเป็น

จุดกาํเนิดของนํ้าตกยกัษไ์นแองการ่า 

เทีย่ง  รัปประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 
 

วนัทีส่าม อาคารรัฐสภา - ท าเนียบขาว - เมอืงแฮริสเบิร์ก - HERSHEY'S CHOCOLATE WORLD 

วนัทีส่ี่ เมอืงแฮริสเบิร์ก - เมืองบัฟฟาโร่ - น า้ตกไนแองการ่า 



บ่าย เดินทางถึงเมืองบฟัฟาโร่ นาํท่านชม น า้ตกไนแอการ่า ซ่ึงเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกทางธรรมชาติ 
ท่านจะไดพ้บกบัความงาม และความยิ่งใหญ่ของนํ้ าตก ในบรรยากาศยามเยน็ของนํ้ าตกไนแองการ่า หาก
อากาศเอ้ืออาํนวยท่านอาจจะไดเ้ก็บภาพพระอาทิตยต์กดินกบันํ้าตกไนแองการ่าไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ค ่า   รัปประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (ไนแองการ่า) หรือเทยีบเท่า 

 
  
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  หลงัอาหารเช้านาํท่าน ล่องเรือเมดออฟเดอะมิส (MAID OF THE MIST) เพื่อชมนํ้ าตกไนแอการ่าอย่าง

ใกลชิ้ด สัมผสักระแสนํ้ าปริมาณนํ้ ามหาศาลท่ีทิ้งตวัลงจากทะเลสาบอีร่ี เป็นจุดท่ีอยู่ใกลต้วันํ้ าตกมากท่ีสุด 
สัมผสัไดถึ้งความสวยงามพร้อมกบัความน่ากลวัดว้ยปริมาณนํ้ า 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีท่ีตกลงกระทบกนั
ทาํใหเ้กิดเสียงดงักึกกอ้งไปนบัพนัไมล์ ทาํให้เกิดละอองนํ้ าปกคลุมไปทัว่บริเวณทอดผา่นดว้ยสายรุ้งโคง้รับ
กบัตวันํ้ าตก ขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม เห็นสายรุ้งท่ีเกิดจากละอองนํ้ าอยู่ เหนือนํ้ าตกในวนัท่ีสภาพ
อากาศอาํนวย หรือน าท่านลงลิฟต์ เคฟ ออฟ เดอะ วินดส์ (CAVE OF THE WINDS)ลงสู่เบ้ืองล่างของ
นํ้าตกยกัษ ์คร้ังหน่ึงในชีวติ ท่านจะไดช้มความความงดงามของนํ้ าตกยกัษไ์นแองการ่าแห่งน้ีไดอ้ยา่งใกลชิ้ด
จริงๆ และท่านจะไดย้ินเสียงของมวลนํ้ าท่ีมากมายมหาศาลไหลถาโถมลงมาจากเบ้ืองสูง กึกกอ้งไปทัว่ทั้ง
บริเวณ 

 
 

 
 

 
 
เทีย่ง  รัปประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมือง สแครนตัน เพนซิลเวเนีย… (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม.) 
ค ่า   รัปประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (สแครนตัน) หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วนัทีห้่า น า้ตกไนแองการ่า - ล่องเรือเมดออฟเดอะมสิ หรือ เคฟ ออฟ เดอะ วนิดส์ - เมอืงสแครนตัน 

หมายเหตุ : การล่องเรือเมดออฟเดอะมิสขึน้อยู่กบัความเอือ้อ านวยของสภาพอากาศ และความปลอดภัย
ของนักท่องเทีย่ว หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมเที่ยวทีเ่หมาะสมให้แทน 

วนัทีห่ก เมอืงสแครนตัน - วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เลท็ - นิวยอร์ก - ย่านไทม์สแควร์ - ถนนสายทีห้่า 



 
 นาํท่านช้อปป้ิง วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เล็ท (WOODBURY OUTLETS) (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) อิสระให้

ท่านชอ้ปป้ิง แหล่งช้อปป้ิงที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในตะวันออก!!โดยมีร้านคา้ มากกวา่ 220 ร้านคา้ ในราคาท่ี
ถูกอย่างไม่น่าเช่ือ และสินคา้ก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทัว่ไปจนถึงแบรนเนมอาทิ เช่น BURBERRY, GUCCI, 
CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISSSIXTY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, 
EMPORIA, ARMANI และอ่ืนๆอีกมากมาย 
 

เทีย่ง  รัปประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ นิวยอร์ก...หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ นิวยอร์กซิต้ี (NEW YORK CITY - 
NYC) (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา และจดัไดว้า่เป็นศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจ การเงิน วฒันธรรม บนัเทิง ท่ีสาํคญัท่ีสุดของโลก  
นาํท่านชม ย่านไทม์สแควร์ (TIMES SQUARE) ยา่นการคา้ในกลางนครท่ีประชนัป้ายโฆษณานบัร้อยป้าย 
ยา่นโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ตน้กาํเนิดของละครบรอดเวยศิ์ลปะการแสดงท่ีทัว่โลกยอมรับ จากนั้น
อิสระให้ท่านเดินช้อปป้ิง สินคา้แบรนด์เนมระดบัโลก ย่าน ถนนสายที่ห้า (FIFTH AVENUE) ซ่ึงเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดในนิวยอร์ก พร้อมชมบรรยากาศแสนโรแมนกบัถนนทั้งสาย 

 
ค ่า   รัปประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (นิวยอร์ก) หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านชมเมืองนิวยอร์ก นาํท่านผ่านชมสถานท่ีสําคญัต่างๆของนิวยอร์ก เช่น ตึกสหประชาชาติ, หอสมุด

ประชาชน, ไชน่าทาวน์, เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะท่ีดงัท่ีสุดในนิวยอร์กสวนใจกลางแมนฮตัตนัเป็น
แหล่งกิจกรรม จุดพกัผ่อนหย่อนใจจุดถ่ายหนงันบัจาํนวนไม่ถว้น จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อลง
เฟอร์ร่ีไปยงั เกาะลิเบอร์ตี้ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ สัญลกัษณ์
แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกนัท่ีแสดงให้เห็นถึงวา่เป็นดินแดน ท่ีทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียม
กนั เทพีเสรีภาพน้ี ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบให้เป็นของขวญัเน่ืองในโอกาสท่ีอเมริกาก่อตั้งประเทศ ครบรอบ 
100 ปี 

วนัทีเ่จ็ด  นิวยอร์ก - ตึกสหประชาชาติ - หอสมุดประชาชน - ไชน่าทาวน์ - เซ็นทรัลปาร์ค - เกาะลิ

เบอร์ตี ้(อนุสาวรีย์เทพเีสรีภาพ) - GROUND ZERO - ตึกเอม็ไพรสเตท - ย่านวอลล์สตรีท - 

โบสถ์ทรินิตี ้- สนามบินจอห์นเอฟเคเนดี ้



เทีย่ง  รัปประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 
  นาํท่านผา่นชม GROUND ZERO เป็นบริเวณท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นตึกแฝด WORLD TRADE CENTERท่ีสูง

ท่ีสุดในอเมริกา แต่ตอนน้ีเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจาํ และการก่อสร้างตึกใหม่ หลงัจากการสูญเสียคร้ัง
ใหญ่ในปี2001 นาํท่านชม ตึกเอ็มไพรสเตท (EMPIRE STATE) เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกนานกวา่ 40 ปี 
โดยปัจจุบนัมีความสูงเป็นอนัดับท่ี 14 ของโลกซ่ึงปรากฏในภาพยนตร์ต่างๆมากมายมากมาย เช่น AN 
AFFAIR TO REMEMBER, KING KONG, THE DAY AFTER TOMORROW, PERCY JACKSON & 
THE OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF (ไม่รวมค่าขึ้นราคา1,500 บาท (ราคาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง)/ ท่านเน่ืองจากบางกรณีที่สภาพอากาศอาจไม่เอื้ออ านวยแก่การขึ้นชมท าให้ไม่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพวิวตึกของมหานครนิวยอร์กได้)หรือ สามารเลือกซ้ือทัวร์เสริม 1,500 บาท(ราคาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง)/ (OPTION TOUR) ข้ึน ตึกร็อคกีเ้ฟลเลอร์ เซ็นเตอร์(ROCKEFELLER CENTER) คอม
เพล็กซ์ใหญ่กลางแมนฮตัตนัซ่ึงรวบรวมอาคารสํานกังาน ร้านคา้ ภตัตาคาร สวนหยอ่ม สถานีโทรทศัน์ และ
สถานบนัเทิง กวา้งจากถนน FIFTH AVE. ไปจด SIXTH AVE. ถา้คุณชอบงานยุคอาร์ตเดโค ท่ีน่ีเป็นอีกจุด
หน่ึง ท่ีคุณจะไดช้มทั้งสถาปัตยกรรมและงานประดบัตกแต่งในหลายๆจุด เช่น WISDOM ประติมากรรมนูน
ตํ่าเหนือประตูทางเขาตึก  และพิเศษกวา่น้ีบนชั้น 70 ของตึก มีจุดชมวิวท่ีเรียกวา่ TOP OF THE ROCK 
OBSERVATION DECK เปิดให้บริการทุกวนั เพื่อให้ชมทิวทศัน์แสนสวยของตึกเอ็มไพร์สเตท และ
อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพท่ีอยูท่างตอนใต ้รวมทั้งสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คท่ีอยูท่างตอนเหนือ  นาํท่านชม 
ย่านวอลล์สตรีท (WALL STREET) เป็นช่ือของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเก่าแก่เส้น
หน่ึงของเมือง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางการเงินแห่งหน่ึง และตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์คเร่ิมตั้งตน้อยูบ่นถนนสาย
น้ี จากนั้นนาํท่านชม โบสถ์ทรินิตี ้(TRINITY CHURCH) เป็นโบสถ์ท่ีมีความเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากแห่ง
หน่ึงของเมืองแมนฮตัตนั  

 
ค ่า   รัปประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี ้(JFK) 
 

………….หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม………………… 

 
 
 
 



อตัราค่าบริการส าหรับเดนิทาง 4 ท่าน (ราคา/ท่าน) 

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มเีตยีง 

เดินทางได้ตั้งแต่ 

วนันี ้– พฤษภาคม 2559 
55,900 55,900 55,900 21,000 

 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 เจา้หนา้ท่ีขบัรถพร้อมนาํเท่ียว โดยคนไทยตลอดรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,920 บาทอตัราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กบัเรทเงิน ณ 

วนัทีช่ าระ) 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิเจ้าหน้าทีข่ับรถ และน าเทีย่ว 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 



 กรณจีองทวัร์ และให้ทางบริษัทท าวซ่ีาให้ หากวซ่ีาไม่ผ่านจะมีค่าบริการ 2,000 บาท 
 กรณจีองทวัร์ และให้ทางบริษัทท าวซ่ีาให้ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทาง ซ่ึง

ค่าทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัวันเดินทางทีต้่องการท าการจองใหม่ หรือหากต้องการยกเลกิการเดินทาง จะมี
ค่าบริการในการท าวซ่ีา 4,000 บาท 

 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณามัดจ า 25,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเขา้บญัชี 
ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 

ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 

เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดชาํระล่วงหนา้ 30วนัก่อนเดินทางพร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 
 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 
 หลงัจากสํารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือดาํเนินการยื่นขอวีซ่า (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวีซ่า) 
 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั 

 คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 
 

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

 หกัเงินมดัจาํ 50%/ท่าน 
 

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

 หกัเงินมดัจาํ 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
ซ่าไดท้นัตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ี



ตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนั
ทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บ
การพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯขอแนะนาํใหท่้านยื่นวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าอเมริกา 
ผูท่ี้ประสงคย์ืน่คาํร้องขอวซ่ีา ต้องมาสถานฑูตด้วยตัวเอง  เพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์ตามเวลาท่ีสถานทูตนดัหมาย 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประมาณ 5,920 บาท (ไม่รวมในราคาทวัร์) อตัราค่าธรรมเนียมอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัเรทเงนิ ณ วนัทีช่ าระ) 
 หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างสาํหรับติดหนา้วีซ่าเป็น

อย่างนอ้ย 2 หนา้ หากมี หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพ่ือประโยชน์ในการอนุมติัวีซ่า
จากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 น้ิว (เป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส) จาํนวน3 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (เห็นสัดส่วนใบหนา้เกิน 
50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขดูขีด รอยแม๊กเยบ็กระดาษ หรือเป้ือนนํ้ าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้าน
เท่านั้น (ไม่อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์  

 หลกัฐานส่วนตวั – สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน, สาํเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต), สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรณีเป็นเดก็อายตุํ่ากวา่ 15 ปีใชส้าํเนาใบสูติบตัร 

 หลกัฐานการทาํงาน– หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั ให้ระบุตาํแหน่ง, วนัเร่ิมทาํงาน, อตัราเงินเดือน(เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน),กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไม่เกิน 3 เดือน), กรณี
เป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

 หลกัฐานการเงิน–หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) เอกสารตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั ก่อน
วนันดัสัมภาษณ์, สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน แสดงยอดล่าสุดก่อนยื่นวีซ่า ภายใน 7 วนั (หากเล่มปัจจุบนัไม่ถึง 6 
เดือน ตอ้งถ่ายสําเนาเล่มเก่าดว้ย) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน (น าสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงไปในวัน
สัมภาษณ์ด้วย) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยู่ภายใตก้ารอุปการะเล้ียงดู เช่น ภรรยาท่ีไม่ไดท้าํงานให้แสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของสามี หรือผู ้
เดินทางท่ีมีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทั้งหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

 กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 18ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งทาํหนงัสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ 
จากอาํเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของบิดา-มารดาดว้ย 

 กรณีเป็นผูสู้งอาย ุอาย ุ70 ปีข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์สาํหรับผูสู้งอายุ ไม่ได้
รวมอยูใ่นค่าบริการ) 

 

 
หมายเหตุ 
1. ก่อนวนัสัมภาษณ์วีซ่า 1 วนั จะมีเจา้หน้าท่ีแผนกวีซ่าโทรไปนดัเร่ืองเวลา-สถานท่ี เพื่ออธิบายขอ้มูลและรับเอกสารใน

การสัมภาษณ์ 



2. ในวนัสัมภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย (ไม่จ าเป็นต้องมาก่อนเวลา เน่ืองจากสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลา
นัดในเอกสาร) 

 
 

ข้อมูลส่วนตัว (ส าหรับขอวซ่ีาอเมริกา) 
กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมผีลกบัการขออนุมตัิวีซ่า 

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 
ช่ือสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั (ENG) ........................................................................................................................................... 
ท่ีอยูท่ี่ทาํงานปัจจุบนั (ENG) .................................................................................................................................................. 
ตาํแหน่ง ........................................................................... รายไดต่้อเดือน .............................................................................
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในตาํแหน่งงาน ......................................................................................................................................... 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) .................................................................... เบอร์ติดต่อ (ท่ีทาํงาน) ....................................................... 
เบอร์แฟกซ์ (ท่ีทาํงาน) ................................................................ อีเมล ์.................................................................................. 
ทีท่ างานเดิม 
ช่ือสถานท่ีทาํงานเดิม (ENG) .................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูท่ี่ทาํงานเดิม (ENG) ........................................................................................................................................................ 
ตาํแหน่งเดิม ............................................................................................................................................................................ 
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในตาํแหน่งงาน ......................................................................................................................................... 
เบอร์ติดต่อท่ีทาํงานเดิม .......................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล เดิม (ในกรณีเคยเปล่ียนช่ือ) (ENG) .................................................................................................................. 
การศึกษาสูงสุด 
ช่ือสถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................ 
สาขาวชิา (ENG)  .................................................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี ท่ีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ........................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีจบการศึกษา (ค.ศ) .................................... 
 

 



การศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่า 
ช่ือสถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูส่ถาบนั (ENG) .............................................................................................................................................................. 
สาขาวชิา (ENG)................................................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี ท่ีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วนั/เดือน/ปี ท่ีจบการศึกษา (ค.ศ) ........................... 
ครอบครัว 
บิดา ช่ือ (ENG) ....................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................. 
มารดา ช่ือ (ENG) ..................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ........................................................................................................................................................... 
คู่สมรส ช่ือ (ENG) ................................................................... นามสกุล (ENG) .................................................................. 
วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................. 
จงัหวดัเกิดของคู่สมรส ........................................................................................................................................................... 
 

ประวตัิการเดินทางเข้า – ออกประเทศอเมริกา 
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 ้...................................................... 
 

ประวตัิการเดินทาง  ประเทศท่ีเคยเดินทาง (ภายใน 5 ปีหลงั) 
1.     ..................................................................................................................................................................................... 
2.     ..................................................................................................................................................................................... 
3.     ..................................................................................................................................................................................... 
4.     .................................................................................................................................................................................... 
5.     ..................................................................................................................................................................................... 
ข้อมูลผู้ติดต่อใน USA ถ้ามี (ส าคัญมากกรุณากรอกตามความเป็นจริง เน่ืองจากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 
ช่ือ (ENG) ............................................................................. นามสกุล(ENG)........................................................................ 
ท่ีอยู ่(ENG).............................................................................................................................................................................. 
มีความสัมพนัธ์เป็น ................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศพัท ์.............................................................. อีเมล ์.............................................................................................. 
 
ข้อมูลทัว่ไป 



ภาษาท่ีพดูได ้.......................................................................................................................................................................... 
โรคประจาํตวั (ถา้มี) 

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

ข้อมูลของผู้มีอุปการะคุณ       
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