เที่ยวสบายๆ ง่ ายๆ แบบส่ วนตัว 4 ท่ านเดินทาง!!!
มีเจ้ าหน้ าที่คนไทย พาเที่ยว และบริ การท่ านตลอดรายการ

ชมความสวยงามของเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิ งตัน ดีซี
ตื่ นตาตื่ นใจกับพิพิธภัณฑ์ ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก “THE SMITHSONIAN INSTITUTE”
ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าแบรนด์ เนมในเอาท์ เล็ตที่ดีและใหญ่ ที่สุดของนิวยอร์ ก “WOODBURY OUTLETS”
ชม ตึกเอ็มไพรสเตท และสถานที่ทาคัญของนิวยอร์ ก

กาหนดเดินทาง: ตั้งแต่ วันนี ้ –พฤษภาคม 2562 เท่ านั้ น
รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก

นิวยอร์ ก - ฟิ ลาเดลเฟี ย - ลิเบอร์ ตี้ เบลล์ - อินดิเพน เด้ นซ์ ฮอลล์ - วอซิงตันดีซี - สถาบั น สมิธ โซ
เนียน - อนุสาวรีย์วอชิ งตัน - อนุสรณ์ ลินคอร์ น - อนุสาวรีย์ โธมัสเจฟเฟอร์ สั น - อนุ ส รณ์ ส ถาน
ราลึกถึงสงครามโลก

เช้ า

พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั ให้การต้อนรับ ณ สนามบินจอห์ น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) (เวลาช้ า กว่ า ประเทศไทย 11 ชม.)
กรณีเทีย่ วบินลู กค้ าถึง สนามบินช่ วงบ่ าย ทางบริษทั ขออนุญาตปรับโปรแกรม และ ตัด สถานที่ท่อ งเที่ย วบางแห่ ง
ออก ตามความเหมาะสม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมื องฟิ ลาเดลเฟี ย (PHILADELPHIA) (ใช้ เ วลาประมาณ 2
ชั่วโมง) มลรัฐเพนซิลวาเนี ยซึ่งเป็ นเมืองที่ริเริ่ มการประกาศอิส รภาพในสมัย ก อ่ ตั้ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง ได้
ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คาประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์ สัน น าท่า นชม อิ น ดิ เ พน เด้ น ซ์ ฮอลล์
(INDEPENDENCE HALL) ศูนย์กลางของอุทยานประวัติศาสตร์ แห่งชาติ อิ น ดิ เ พนเดนซ์ เมือ งฟิ ลาเดลเฟี ย รั ฐ
เพนซิลเวเนี ย สหรัฐอเมริ กา ตัง้ อยูบ่ นถนนเชสต์นัตระหวา่ งถนนที่ 5 กับ 6 ในช ว่ งแรก อาคารนี้ เป็ นที่ รู้ จัก ใน
ฐานะสถานที่ที่มกี ารอภิปรายแก้ไขและลงมติเห็ นชอบคาประกาศอิ ส รภาพสหรั ฐ อเมริ ก าและรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ง
สหรัฐอเมริ กา และชม ระฆัง แห่ ง อิ ส รภาพ (LIBERTY BELL) หรื อ วา่ ระฆัง แตก เป็ นระฆัง ที่ ถู ก ใช้ใ นสมัย
ประกาศเอกราชระฆังแตกครั้งแรก เมือ่ ผูค้ นมาถึง ฟิ ลาเดลเฟี ย ครั้งแรก

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ ม)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงวอชิงตันดีซี (ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เมือ งหลวงของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ตั้งอยูร่ ะหว ่างมลรัฐเวอร์ จิเนี ยกับแมรี่ แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิ บดี จอร์ จ วอชิ ง ตัน ประธานาธิ บดี คนแรก
ของสหรัฐอเมริ กา ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิ ลาเดเฟี ยที่เคยเป็ นเมืองหลวงของสหรั ฐ สมัย เป็ นดิ น แดนโพ้น ทะเล
ของอังกฤษ เป็ นเมืองหนึ่ งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็ นระเบี ย บ เป็ นที่ ต้ งั ที่ ทาการของรั ฐ บาล
สานักงานองค์การระหวา่ งประเทศ น าท่า นชม สถาบั น สมิ ธ โซเนี ย น (THE SMITHSONIAN INSTITUTE)
ก อ่ ตั้ง ในปี ค.ศ.1846 โดยทุ น รั ฐ บาลส่วนหนึ่ งร่วมกับเงิ น กองทุ น จากพิ นั ย กรรมของ JAMES SMITHSON
นักวิทยาศาสตร์ ของอังกฤษสถาบันสมิธโซเนี่ ยนยังเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุ ดในโลกและได้ร วบรวมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
13 แห่ง ไว้ด้วยกัน น าท่า น ชม พิพิ ธ ภั ณฑ์ เ ครื่ อ งบิ น แล ะย านอวกาศ ( NATIONAL AIR AND SPACE
MUSEUM) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศที่มผี เู ้ ข้าชมสู งที่สุดในโลกแสดงประวัติศ าสตร์ ก ารบิ น มาตั้ง แต่
ต้นจนถึงปั จจุบนั ประกอบด้วย เครื่ องร่อนเครื่ องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่ ง เป็ นของจริ ง ตั้ง แสดงนอกจากนี้ ยัง มี
ท้องฟ้าจาลองหิ น จากดวงจัน ทร์ แ ละเครื่ อ งบิ น ล าแรกของโลกจากตระกูล WRIGHT น าท่า นชม พิพิธ ภั ณฑ์

ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ แห่ ง ชาติ ( NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) ซึ่ ง แสดงนิ ทรรศการ
เกีย่ วกับสิ่ งแวดล้อมของมนุ ษย์ ชมห้องแสดงกระดู ก ไดโนเสาร์ หุ ่น ช้า งแอฟริ ก าโบราณที่ ตัวใหญ่ที่สุ ดในโลก
และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็ นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ ที่ 16 ของฝรัง่ เศส (หมายเหตุ: การท่ อ งเที่ยวในส ถ าบัน ส
มิธโซเนียนขึ้นอยู่กบั เวลาที่เอื้ อ อ านวยต่ อ การเข้ าชมแต่ ล ะสถานที่)

ชม อนุ ส าว รี ย์ ว อชิ ง ตั น (WASHINGTON MONUMENT) เ ป็ นอนุ ส าวรี ย์ ที่ส ร้ า งเ พื่ อ เป็ นเกีย รติ แ ก จ่ อร์ จ
วอชิงตัน ประธานาธิ บดีคนแรกของสหรัฐอเมริ กา เป็ นเครื่ องหมายแห่งประชาธิ ปไตยของคนอเมริ ก นั มีล ัก ษณะ
เป็ นแท่งโอเบลิสก์ ทาด้วยหิ นอ่อน หิ นแกรนิ ต และหิ นทราย สู ง 169 เมตร เป็ นสิ่ ง ก อ่ สร้ า งที่ สู ง ที่ สุ ดในวอชิ ง ตัน
ดี.ซี. ซึ่งใช้เวลาสร้า งนานถึ ง 36 ปี เหตุ ผ ลที่ เ กิดการสร้ า งมายาวนานขนาดนี้ ก็คือ เนื่ อ งจากเงิ น บริ จาคหมด
ประกอบกับการเกิดสงครามกลางเมือ งอเมริ ก นั ชม อนุ ส รณ์ ลิ น คอร์ น (LINCOLN MEMORIAL) อนุ ส รณ์
สถานแด่ผยู ้ ิ่งใหญ่รัฐบุรุษที่คนทั้งอเมริ การัก และเคารพ สัญลักษณ์ของความกล้า ความรั ก ชาติ ความเป็ นอเมริ ก นั
อนุ สาวรี ย์ อับราฮัม ลินคอล์น จุดเริ่ มต้นตานานความรัก ชาติ เครื่ องหมายเพื่อเชิ ดชูเ สรี ภ าพ วีร กรรมที่ ตา่ งต้อ งยก
ย่อง สุ นทรพจน์ คาปราศรัยแห่งประวัติศาสตร์ ถูกรวบรวมผ่า นจิ ตรกรรมฝาผนั ง ภายใน อนุ ส าวรี ย์ ลิ น คอล์ น ที่
สุ ดท้ายแห่งการราลึกถึง เพื่อให้คนรุ น่ หลังได้รับรู ้ถึงความรู ้สึก อารมณ์ ส ่วนลึ ก ที่ เ ขามีตอ่ ประเทศ ต่อ ประชาชน
และต่อความเสมอภาค นาท่านชม อนุสาวรี ย์ โธมั ส เจฟเฟอร์ สั น (THOMAS JEFFERSON MEMORIAL) ถู ก
สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กบั โธมัสเจฟเฟอร์ สัน ประธานาธิ บดี คนที่ ส ามของ สหรั ฐ อเมริ ก า และเป็ นผู ้ประพัน ธ์ คา
ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริ กา เขาจึงได้รับการยกย่อ งให้ เ ป็ นบุ คคลส าคัญ ในประวัติศ าสตร์ โ ลก อนุ ส รณ์
สถานเจฟเฟอร์ สันใช้รู ปแบบศิ ล ปะสไตล์ นี โ อคลาสสิ ก โดยภายในเป็ นที่ ต้ งั ของรู ปปั้ นสี ทองแดงของท่า น
ประธานาธิ บดีโธมัสเจฟเฟอร์ สัน ที่เปิ ดให้ชาวเมืองรวมทั้งนักท่อ งเที่ ย วได้เ ข้า มาแสดงความเคารพต่อ บุ คคลผู ้มี
คุณปู การต่อประเทศอย่างมากมายท่านนี้ ดว้ ยในฤดูใบไม้ผลิ บริ เวณรอบๆบึ ง และอนุ ส าวรี ย์ น้ ี จะสวยมากเพราะมี
ดอกซากุระบานเต็มไปหมด ต้นซากุระประมาณ 3,000 ต้นเป็ นของขวัญจากกรุ งโตเกียวในปี ค. ศ. 1912

ชม อนุสรณ์สถานราลึ กถึงสงครามโลก ของทหารอเมริ กนั 3 แห่ง ได้แ ก ่ อนุ ส รณ์ ส ถานทหารผ่า นศึ ก เวีย ดนาม
(VIETNAM VETERANS MEMORIAL) อนุ ส รณ์ ส ถานทห ารผ่า นศึ ก เกาหลี (KOREAN WAR VETERANS
MEMORIAL) และอนุ สรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ สอง (NATIONAL WORLD WAR II MEMORIAL)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ ม)
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN EXPRESS WASHINGTON DC SW SPRINGFIELD (วอชิงตัน ดีซี)
หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง

อาคารรัฐสภา - ทาเนียบขาว - เมืองแฮริสเบิร์ก - HERSHEY'S CHOCOLATE WORLD

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม อาคารรัฐสภา (THE CAPITOL HILL) ถือเป็ นสัญลักษณ์ของวอชัง ตัน ดี .ซี . โดยลัก ษณะของ
ตัวอาคารรัฐสภาแห่งนี้ น้ นั จะก ่อสร้างด้วยหิ นอ่อนสี ขาว ภายในนั้นจะตกแต่งด้วยหิ น อ่อ นและ แกะสลัก ลวดลาย
เสาสร้างแบบกรี ก มีภาพสี น้ ามันที่เป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม นอกจากนี้ อาคารรัฐ สภาแห่ง วอชิ ง ตัน ดี .ซี .แห่ง นี้
ยังถือเป็ นตึกรัฐสภาที่ มีความสวยงามเป็ นอัน ดับ 1 ของโลก จากนั้ น น าท่า นชม ทาเนี ย บขาว หรื อ ไวท์ เ ฮาส์
(WHITE HOUSE) เป็ นบ้านอย่าง เป็ นทางการและสถานที่ ทางานของประธานาธิ บดี ส หรั ฐ อเมริ ก า สร้ า งขึ้ น
ระหว ่าง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ด้วยหิ น ทราย และสี ขาวในสไตล์ จอร์ เ จี ย นยุ คหลัง และกลายเป็ นที่ อ ยู อ่ าศัย
ประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริ กาทุก คน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ ม)
หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู ่ เมื องแฮริสเบิร์ก (ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เมือ งหลวงริ่ มฝั่ ง แมน่ ้ าซัวควิ
ฮานน่า จากนั้นนาท่านชมเครื่ องจักรเก ่าแก ่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มชี ื่อเสี ย งระดับโลก และให้ ทา่ นได้แ วะ
ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิ ดเพื่อเป็ นของฝากของที่ระลึก ณ HERSHEY'S CHOCOLATE WORLD

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ ม)
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES HARRISBURG W – MECHANICSBURG
(แฮริสเบิร์ก) หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองบัฟฟาโร่ - น้าตกไนแองการ่ า - โครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานน้าตกไนแองการ่ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดิ น ทางสู ่ เมื อ งบั ฟฟาโร่ (ใช้ เ วลาประมาณ 5 ชม.) ซึ่ ง ตั้ง อยู ท่ างทิ ศ ตะวัน ตกของนิ วยอร์ ก มี
ประชากรประมาณ 1.1 ล้านคนเป็ นเมืองทางด้านอุตสาหกรรมพันธุ์ พืช ศูน ย์ ก ลางทางวัฒ นธรรม การศึ ก ษา และ
การแพทย์ และได้รับการคัดเลือกจากหนังสื อ Reader’sDigest ให้ เ ป็ นเมือ งที่ มีความสะอาดเป็ นอัน ดับ 3 ของ
อเมริ กา และเป็ นเมืองติดพรมแดนระหว ่างอเมริ กา และแคนาดา โดยมีแม ่น้ าไนแองการ่าขวางกั้น ซึ่ ง เป็ นจุ ดก าเนิ ด
ของน้ าตกยักษ์ไนแองการ่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ ม)
เดินทางถึงเมืองบัฟฟาโร่ นาท่านชม น้าตกไนแอการ่ า ซึ่งเป็ นหนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่า น
จะได้พบกับความงาม และความยิ่งใหญ่ของน้ าตก นาท่านชมโครงการผลิ ตไฟฟ้า พลั ง งานน้ า ตกไนแองการ่ า เปิ ด
ให้เข้าชมครั้งแรกในปี 1963 มีการจัดแสดงเกีย่ วกับวิธีการนาน้ าเข้าสู โ่ ครงการ และการหมุน ของกัง หั น เพื่ อ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้า เรี ยนรู ้เกีย่ วกับพลังงานของการผลิตไฟฟ้า พลัง งานแสงอาทิ ตย์ พลัง งานลม และเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง
นอกจากนี้ ยงั มีจุดชมวิวน้ าตกท่านจะได้เพลิดเพลิ น กับการชมวิวบนความสู ง เหนื อ แมน่ ้ าไนแองการ่า ประมาณ
350 ฟุต

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ ม)
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES NIAGARA FALLS (ไนแองการ่ า) หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่

น้าตกไนแองการ่ า - ล่ องเรื อเมดออฟเดอะมิส หรื อ เคฟ ออฟ เดอะ วินดส์ - เมืองสแครนตัน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านล่ องเรื อเมดออฟเดอะมิส (MAID OF THE MIST) เพื่ อ ชมน้ าตกไนแอการ่า อย่า งใกล้ชิ ด
สัมผัสกระแสน้ าปริ มาณน้ ามหาศาลที่ทิ้งตัวลงจากทะเลสาบอี รี่ เป็ นจุ ดที่ อ ยู ใ่ กล้ตัวน้ าตกมากที่ สุ ด สั มผัส ได้ถึ ง
ความสวยงามพร้อมกับความน่ากลัวด้วยปริ มาณน้ า 6 แสนแกลลอนต่อวิน าที ที่ตกลงกระทบกัน ทาให้ เ กิดเสี ย งดัง
กึกก้องไปนับพันไมล์ ทาให้เกิดละอองน้ า ปกคลุ มไปทัว่ บริ เ วณทอดผ่า นด้วยสายรุ ้ ง โค้ง รั บกับตัวน้ าตก ขนาด
มหึ มาสร้างความสวยงาม เห็ นสายรุ ้งที่เกิดจากละอองน้ าอยู ่ เหนื อน้ าตกในวัน ที่ ส ภาพอากาศอ านวย หรื อ น าท่ า น
ลงลิ ฟต์ เคฟ ออฟ เดอะ วินดส์ (CAVE OF THE WINDS) ลงสู เ่ บื้องล่างของน้ าตกยักษ์ ครั้งหนึ่ งในชี วิต ท่า นจะ
ได้ชมความความงดงามของน้ าตกยักษ์ไนแองการ่าแห่งนี้ ได้อย่างใกล้ชิดจริ งๆ และท่า นจะได้ยิ น เสี ย งของมวลน้ า
ที่มากมายมหาศาลไหลถาโถมลงมาจากเบื้องสู ง กึกก้องไปทัว่ ทัง้ บริ เวณ
หมายเหตุ : การล่ องเรื อเมดออฟเดอะมิสขึ้นอยู่กับความเอื้ ออานวยของสภาพอากาศ และความปลอดภัยของ
นักท่องเทีย่ ว หากสภาพอากาศไม่ เอื้ ออานวยทางบริษทั ฯ จะจัดโปรแกรมเทีย่ วทีเ่ หมาะสมให้ แทน

เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ ม)
นาท่านเดินทางสู เ่ มือง สแครนตัน เพนซิล เวเนีย … (ใช้ เวลาประมาณ 4.30 ชม.)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ ม)
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN EXPRESS WILKES BARRE EAST (สแครนตัน) หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

วู้ดเบอร์ รี่ เอาท์ เล็ท - นิวยอร์ ก - ย่ านไทม์สแควร์ - ถนนสายที่ห้า - APPLE STORE - ตึกเอมไพร์
เสตท (ไม่รวมค่ าเข้ าชม)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู ่ วู้ดเบอร์ รี่ เอาท์เล็ ท (WOODBURY OUTLETS) (ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.) อิ ส ระให้ ทา่ นช้
อปปิ้ ง แหล่ งช้ อปปิ้ งทีด่ ีทสี่ ุ ดและใหญ่ทสี่ ุ ดในตะวันออก!!โดยมีร้านค้า มากกว ่า 220 ร้ า นค้า ในราคาที่ ถู ก อย่า งไม ่
น่าเชื่อ และสิ นค้าก็มคี ณุ ภาพดี ตั้งแต่ทวั่ ไปจนถึ ง แบรนเนมอาทิ เช น่ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR,
COACH, DIESEL, G-STAR, MISSSIXTY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIA, ARMANI และอื่ น ๆ
อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ ม)
สมควรแก่ เวลานาท่านเดินทางเข้ าสู่ นิวยอร์ ก ...หรื อ ที่ นิ ย มเรี ย กกัน วา่ นิ วยอร์ ก ซิ ต้ ี ( NEW YORK CITY - NYC)
(ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็ นเมือ งที่ มีประชากรมากที่ สุ ดในสหรั ฐ อเมริ ก า และจัดได้วา่ เป็ นศู น ย์ ก ลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิ น วัฒนธรรม บันเทิง ที่สาคัญที่สุดของโลก นาท่านชม ย่ า นไทม์ ส แควร์ ( TIMES SQUARE) ย่า น
การค้าในกลางนครที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้น ก าเนิ ดของละคร
บรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทวั่ โลกยอมรับ จากนั้ น อิ ส ระให้ ทา่ นเดิ น ช้อ ปปิ้ ง สิ น ค้า แบรนด์ เ นมระดับโลก ย่า น
ถนนสายทีห่ ้ า (FIFTH AVENUE) ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่หรู หราที่สุดในนิ วยอร์ ก พร้ อ มชมบรรยากาศแสนโร
แมนกับถนนทั้งสาย และชม APPLE STORE ตัวร้านอยู ใ่ ต้ดิน บนพื้ น ดิ น มีก ระจกใสทรงลู ก บาศก์ขนาดใหญ่
ตัง้ อยูเ่ พียงเท่านั้น มีสัญลักษณ์ “แอปเปิ ล” เรื องแสงขนาดใหญ่ และ “บันไดแก้ว ” ส าหรั บเดิ น ลงไปยัง ตัวร้ า นชั้น
ล่าง จาหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไ อที

เทีย่ ง

นาท่านชม ตึกเอ็มไพรสเตท(EMPIRE STATE) เป็ นอาคารที่สูงที่สุ ดในโลกนานกวา่ 40 ปี โดยปั จจุ บัน มีความ
สู งเป็ นอันดับที่ 14 ของโลกซึ่ง ปรากฏในภาพยนตร์ ตา่ งๆมากมายมากมาย เช น่ AN AFFAIR TO REMEMBER,
KING KONG, THE DAY AFTER TOMORROW, PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS: THE
LIGHTNING THIEF
หรื อท่านสามารถเลื อกซื้ อทัวร์ เสริมได้ (ราคาอาจมีการเปลี่ ยนแปลง)
1.ขึ้น ตึกเอ็มไพรสเตท (EMPIRE STATE) ราคา 1,500 บาท
2.ขึ้น ตึกร็อคกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ (ROCKEFELLER CENTER) ราคา 1,500 บาท ตึ ก ร็ อ คกี้เ ฟลเลอร์ เป็ นคอม
เพล็กซ์ใหญ่กลางแมนฮัตตันซึ่งรวบรวมอาคารส านั ก งาน ร้ า นค้า ภัตตาคาร สวนหย่อ ม สถานี โ ทรทัศ น์ และ
สถานบันเทิง กว้างจากถนน FIFTH AVE. ไปจด SIXTH AVE. ถ้าคุณ ชอบงานยุ คอาร์ ตเดโค ที่ นี่ เ ป็ นอี ก จุ ดหนึ่ ง
ที่คณุ จะได้ชมทั้งสถาปั ตยกรรมและงานประดับตกแต่งในหลายๆจุ ด เช น่ WISDOM ประติ มากรรมนู น ต่ า เหนื อ

ประ ตู ท าง เ ขาตึ ก และ พิ เ ศษกว า่ นี้ บน ชั้ น 70 ของ ตึ ก มี จุ ด ช มวิ ว ที่ เ รี ยกว า่ TOP OF THE ROCK
OBSERVATION DECKเปิ ดให้บริ การทุกวัน เพื่อให้ชมทิวทัศน์ แ สนสวยของตึ ก เอ็ มไพร์ ส เตทและอนุ ส าวรี ย์
เทพีเสรี ภาพที่อยูท่ างตอนใต้ รวมทั้งสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ คที่อยู ท่ างตอนเหนื อ
(ไม่ รวมค่ าขึ้นตึกเนื่ องจากบางกรณีทสี่ ภาพอากาศอาจไม่ เ อื้ อ อ านวยแก่ ก ารขึ้ น ชมทาให้ ไ ม่ ส ามารถมองเห็ น
ทัศนียภาพวิวตึกของมหานครนิวยอร์ กได้ )

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ ม)
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั FAIRFIELD INN EAST RUTHERFORD MEADOWLANDS HOTEL (นิวยอร์ ก)
หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

เกาะลิเบอร์ ตี้ (อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ) - ย่ านวอลล์ สตรีท - โบสถ์ ท ริ นิ ตี้ - GROUND ZERO - วั น
เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ - สะพานบรู ค ลิ น - ผ่ า นชมไชน่ า ทาวน์ - ตึ ก สหประชาชาติ - หอสมุด
ประชาชน - เซ็นทรัลปาร์ ค - สนามบินจอห์ นเอฟเคเนดี้

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ ท่าเรื อเพื่อลงเฟอร์ รี่ไปยัง เกาะลิ เบอร์ ตี้ ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ อนุสาวรีย์เ ทพีเ สรี ภ าพ ชมความ
สง่าของเทพีเสรี ภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมใิ จของชาวอเมริ กนั ที่แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วา่ เป็ นดิ น แดน ที่ ทุก คนมี
สิ ทธิ และเสรี ภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรี ภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้ เ ป็ นของขวัญ เนื่ อ งในโอกาสที่ อ เมริ ก า
ก ่อตั้งประเทศ ครบรอบ 100 ปี นาท่านชม ย่ านวอลล์ สตรีท (WALL STREET) เป็ นชื่อของถนนในเกาะแมนแฮต
ตัน ถนนเส้นนี้ เป็ นถนนเก ่าแก ่เส้นหนึ่ งของเมือง ซึ่งเป็ นศูนย์ก ลางทางการเงิ น แห่ ง หนึ่ ง และตลาดหลัก ทรั พ ย์
นิ วยอร์ กเริ่ มตั้งต้นอยูบ่ นถนนสายนี้ และท่านจะได้พบรูปปั้นวัว กระทิง ซึ่ ง เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ที่ห มายถึ ง เศรษฐกิจดี
เป็ นสัญลักษณ์ของชาวอเมริ กา เป็ นการสร้ า งก าลัง ใจในช ว่ งที่ หุ้ น ตกอย่า งหนั ก ในช ว่ งพศ. 2550 สาเหตุ ที่ใ ช้
สัญลักษณ์ววั กระทิง เนื่ องจากเวลาที่หุ้นขึ้น คนในตลาดหุ ้ น จะร้ อ งวา่ "BULL" เป็ นการโห่ร้ อ งแสดงความยิ น ดี
จากนั้นชม โบสถ์ ทรินิตี้ (TRINITY CHURCH) เป็ นโบสถ์ที่มคี วามเก ่าแก ่และมีชื่ อ เสี ย งมากแห่ง หนึ่ งของเมือ ง
แมนฮัตตัน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ ม)
จากนั้นนาท่านชมบริ เวณ GROUND ZERO (9/11 MEMORIAL) เดิ มเป็ นที่ ต้ งั ของตึ ก แฝด WORLD TRADE
CENTER ที่สูงที่สุดในอเมริ กา แต่ตอนนี้ เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจา และการก อ่ สร้ า งตึ ก ใหม ่ หลัง จากการ
สู ญเสี ยครั้งใหญ่ในวันที่ 9 ก .ย. คศ. 2001 ประกอบไปด้วยสระน้ า ตกสองแห่ง ซึ่ ง ตั้ง อยู บ่ นฐานที่ ต้ งั ของตึ ก แฝด
เหนื อและใต้ของตึกเวิร์ลด์เทรดเซนเตอร์ เดิม มีลกั ษณะเป็ นสระน้ าตกสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่ มีความกว้า ง และความ
ยาวเท่ากับตัวอาคารเดิม โดยที่ตรงกลางของบ่อเป็ นหลุมสี่ เ หลี่ ย มลึ ก ลงไปใต้ดิน ขณะเดี ยวกัน ก็ร ายรอบไปด้วย
กระจก และต้นไม้ ด้านนอกของสระน้ าตกมีการจารึ กรายชื่อผู ้ที่เ สี ย ชี วิตจากเหตุ วิน าศกรรมเกือ บ 3,000 รายชื่ อ
จากนั้นให้ทา่ นถ่ายรู ปคูก่ บั วัน เวิล ด์ เทรด เซ็นเตอร์ (ONE WORLD TRADE CENTER) ตึ ก ใหมท่ ี่ ถู ก สร้ า งขึ้ น
แทนตึกเวิลรด์ เทรด เซนเตอร์ หลังเดิมที่เกิดเหตุวนิ าศกรรม กลายเป็ นตึก ที่ สู ง ที่ สุ ดในสหรั ฐ ฯ ด้วยระดับความสู ง
1,176 ฟุต คณะกรรมการที่ปรึ กษาด้านตึกสู งและที่พกั ย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ ตึก ระฟ้ า "วัน เวิล ด์ เทรด
เซ็นเตอร์ " ในนครนิ วยอร์ คเป็ นตึกสู งที่สุดของสหรัฐ ด้วยระดับความสู ง 1,176 ฟุต เหนื อ กวา่ ตึ ก "วิล ล์ ทาวเวอร์ "
(WILLIS TOWER) แชมป์ เก ่า ตั้งอยูใ่ นกรุ งชิคาโก้ ที่มคี วามสู ง 1,451 ฟุต รายงานระบุ วา่ ตึ ก "วัน เวิล ด์ เทรด เซ็ น
เตอร์ " ผงาดกลายเป็ นตึกระฟ้าสู งที่สุดของสหรั ฐ จากเสาอากาศบนตัวอาคาร ที่ มีความสู ง 408 ฟุ ต น าท่า นชม
สะพานบรูคลิ น สร้างเสร็ จเมือ่ ปี ค.ศ. 1883 เคยเป็ นสะพานแขวนที่ ใ หญ่ที่สุ ดในโลก และเป็ นสะพานแขวนที่
เก ่าแก ่ที่สุดในสหรัฐอเมริ กา มีความยาว 1825 เมตร ทอดข้า มแมน่ ้ าอี ส ต์ เชื่ อ มระหวา่ งนิ วยอร์ ก ซิ ตี แมนฮัตตัน
และบรู คลิน จากนั้นนาท่านผ่านชมสถานที่สาคัญต่างๆของนิ วยอร์ ก เชน่ ตึ ก สหประชาชาติ , หอสมุ ด ประชาชน,
ไชน่ าทาวน์ , เซ็นทรัล ปาร์ ค สวนสาธารณะที่ดงั ที่สุดในนิ วยอร์ ก สวนใจกลางแมนฮัตตัน เป็ นแหล่ง กิจกรรม จุ ด
พักผ่อนหย่อนใจจุดถ่ายหนังนับจานวนไม ่ถ้วน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ ม)
สมควรแก ่เวลานาท่านเดินทางสู ส่ นามบินจอห์ น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)
………….หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม…………………

อั ตราค่ าบริการสาหรับเดินทาง 4 ท่ าน (ราคา/ท่ าน)
กาหนดการดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก

เด็ก อายุ 2-12 ปี

พักเดีย่ ว

ห้ องละ 2 ท่ าน

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ไม่ มีเตียง

เพิ่มท่ านละ

ตุลาคม 2561

66,900 บาท

66,900 บาท

66,900 บาท

23,500

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

64,900 บาท

64,900 บาท

64,900 บาท

23,500

มกราคม - มีนาคม 2562
เมษายน - พฤษภาคม 2562

62,900 บาท
64,900 บาท

62,900 บาท
64,900 บาท

62,900 บาท
64,900 บาท

21,900
23,900

อัตราค่ าบริการนี้รวม






ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุ ไว้ในรายการ (กฎหมายไม ่อนุ ญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ไกด์และคนขับรถคนไทย (คนเดียวกัน , 2 IN 1) นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าประกันอุบตั ิเหตุ และประกันสุ ขภาพในการเดินทาง (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี้ไม่รวม












ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่ม มือ้ กลางวันและมือ้ เย็น
ค่าดาเนิ นการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนี ยมในการยื่นใบอนุ ญาตเข้า -ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนื อจากที่ ระบุในรายการ
ค่ าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,920 บาทต่ อท่านอัตราค่ าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเรทเงิน ณ
วันทีช่ าระ) และค่ าบริการ 1,500 บาทต่ อท่าน
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3%
ค่ าทิปเจ้ าหน้ าทีข่ ับรถและนาเทีย่ ว (คนเดียวกัน 2IN1) มาตรฐานวันละ 3 USD
ค่ าขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท (EMPIRE STATE) ราคา 1,500 บาท
ค่ าขึ้นตึกร็อคกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ (ROCKEFELLER CENTER) ราคา 1,500 บาท

เงื่ อนไขการเดินทาง









บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้อ งแจ้ง ล่วงหน้ า สาเหตุ อ ัน เนื่ อ งมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิ น , การนั ดหยุ ดงาน, ภัย ธรรมชาติ , การก อ่ วิน าศภัย , การก อ่ จลาจล, อุ บัติเ หตุ ฯลฯ โดยจะคานึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม ่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่ เ กิดขึ้ น หากท่า นถู ก ปฏิ เ สธการเข้า เมือ ง อัน เนื่ อ งจากการกระทาที่ ส ่อ ไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ และจะไม ่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ชาระมาแล้ว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ น ามิ แผ่น ดิ น ไหว ภู เ ขาไฟระเบิ ด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษ ัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่า ใช้จา่ ยที่ เ กิดขึ้ น ตามจริ ง
เท่านั้น เชน่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซา่ ในกรณีที่ยื่นวีซา่ แล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
กรณีจองทัวร์ และให้ ทางบริษทั ทาวีซ่าให้ หากวีซ่าไม่ ผ่านจะมีค่าบริการ 1,500 บาท
กรณีจองทัวร์ และให้ ทางบริษทั ทาวีซ่าให้ หากกรุ๊ปไม่ สามารถเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่ อนวันเดินทาง ซึ่งค่ า
ทัวร์ อาจมีการเปลี่ ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันเดินทางทีต่ ้ องการทาการจองใหม่ หรื อหากต้ องการยกเลิ กการเดิ นทาง จะมีค่าบริการ
ในการทาวีซ่า 2,500 บาท

การชาระเงิน


ยืนยันการสารองที่นงั่ ก ับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง



ชาระเงิ นมัดจา ท่ านละ 25,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงิ นมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน



ค่าทัวร์ สว่ นที่เ หลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 30วันก ่อนเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงิ นค่าทัวร์ สว่ นที่เ หลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเ งื่ อ นไขและขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิ นมัดจา
หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่ อ
ดาเนินการยื่นขอวีซา่ (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซา่ )




การยกเลิก













ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 30 วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 45 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 60 วัน
ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 29-20 วัน

 คืนเงิ นมัดจาทั้งหมด

 หักเงิ นมัดจา 50%/ท่าน

 หักเงิ นมัดจา 100%/ท่าน

 หักเงิ นค่าทัวร์ 50%/ท่าน

ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงิ นค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณี ตวั ๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเ ศษ หรื อตัว๋ แบบ NON-REFUND  หักเงิ นค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงิ นค่าทัวร์ 75%/ท่าน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก ่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงิ นค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่ อนไขใดเงื่ อนไขหนึ่ง แต่ทา่ นสามารถหาผู เ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จา่ ยเพิ่ม คือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้
ต้องไม่อยูใ่ นเงื่ อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เ ปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซา่ ไม่ว ่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ กต็ ามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุ ค คลหรื อ การยกเลิ ก พร้ อ มก ัน
ทั้งหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่ อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้รับ
การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ฯขอแนะนาให้ทา่ นยื่นวีซา่ แบบเดี่ยว ซึ่งจะรู ้ผลเร็ วกว่า การ
ยื่นวีซา่ แบบกรุ๊ ป


เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าอเมริกา
ผูท้ ี่ประสงค์ยื่นคาร้องขอวีซา่ ต้ องมาสถานฑูตด้ วยตัวเอง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาที่ส ถานทู ตนัดหมาย
ค่าธรรมเนี ยมวีซา่ ประมาณ 5,920 บาท และค่าบริ การ 1,500 บาท (ไม่รวมในราคาทัวร์) อัตราค่ าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่
กับเรทเงิน ณ วันที่ชาระ)

 หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเ หลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสาหรับติดหน้าวีซา่ เป็ นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี หนัง สื อ
เดินทางเล่มเก ่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิวีซา่ จากสถานทูตฯ
 รู ปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิ้ว (เป็ นสี่เ หลี่ยมจัตุรัส) จานวน3 รู ป พื้นหลังสีขาว หน้าตรงไม่ใ ส่แ ว่น ไม่ยิ้ ม (เห็ น สัด ส่ว นใบหน้า เก นิ 50%
ของรู ปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊กเย็บกระดาษ หรื อเปื้ อนน้ าหมึกปากกา (ถ่ ายไม่ เกิน 3 เดือน) เป็ น รู ป ที่ ถ ่า ยจากร้ า นเท่า นั้น (ไม่
อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายด่วนหรื อโพราลอยด์)
 หลักฐานส่วนตัว – สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบี ย นสมรส, ใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัต ร (กรณี ค ู่สมรส
เสียชีวิต), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณี เ ป็ นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาใบสูติบตั ร
 หลักฐานการทางาน– หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรื อบริ ษทั ให้ระบุตาแหน่ง, วันเริ่ มทางาน, อัตราเงิ นเดือน(เป็ นภาษาอั งกฤษ
เท่ านั้น),กรณี เ ป็ นเจ้าของธุรกจิ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกไม่เ กนิ 3 เดือน), กรณี เ ป็ นนัก ศึ ก ษาให้
ใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
 หลักฐานการเงิ น–หนังสื อรับรองการเงิ นจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) เอกสารต้องมีอายุไม ่เกิน 15 วัน ก อ่ นวัน นั ด
สัมภาษณ์, สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากย้อนหลัง 6 เดือน แสดงยอดล่าสุดก ่อนยื่นวีซา่ ภายใน 7 วัน (หากเล่มปั จ จุ บ ัน ไม่ถึ ง 6 เดื อ น ต้อ ง
ถ่ายสาเนาเล่มเก ่าด้วย) สถานทูตไม่ รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน (นาสมุดบัญชีเงินฝากเล่ มจริงไปในวันสั มภาษณ์ ด้วย)
 กรณี ผูเ้ ดินทางเป็ นผู อ้ ยูภ่ ายใต้การอุปการะเลี้ยงดู เช่น ภรรยาที่ไม่ได้ทางานให้แสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของสามี หรื อผู เ้ ดินทางที่ มี
คนรับรองค่าใช้จา่ ย ให้ใช้เ อกสารข้างต้นทั้งหมดของผู ร้ ับรองค่าใช้จา่ ย
 กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 18ปี ไม่ได้เ ดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง ต้องทาหนังสือยินยอมให้เ ดิ น ทางไปต่า งประเทศ จาก
อาเภอหรื อเขตที่ทา่ นอยู ่ และแสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของบิดา-มารดาด้วย
 กรณี เ ป็ นผู ส้ ูงอายุ อายุ 70 ปี ข้ นึ ไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จา่ ยในขอใบรับ รองแพทย์ สาหรั บ ผู ้สูง อายุ ไม่ไ ด้
รวมอยูใ่ นค่าบริ การ)

หมายเหตุ
1. ก ่อนวันสัมภาษณ์วซี า่ 1 วัน จะมีเจ้าหน้าที่แผนกวีซา่ โทรไปนัดเรื่ องเวลา-สถานที่ เพื่ อ อธิ บายข้อ มูล และรั บเอกสารในการ
สัมภาษณ์
2. ในวันสัมภาษณ์กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย (ไม่ จาเป็ นต้ องมาก่ อนเวลา เนื่ องจากสถานทูตจะให้ เข้ าสั มภาษณ์ ต ามเวลานั ด ใน
เอกสาร)
3. การอนุมัติวีซ่าเป็ นดุล พินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริษทั เป็ นเพีย งตั ว กลางและคอย
บริการอานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ เู ดินทางเท่านั้น

ข้ อมูลส่ วนตัว (สาหรับขอวีซ่าอเมริกา)
กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการขออนุมตั ิวีซ่า
(โปรดกรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
Personal Information 1
1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนังสื อเดินทาง
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Given names / ชื่อต้น ตรงกับในหนังสื อเดินทาง
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถ้ามี (เชน่
นามสกุลก ่อนแต่งงาน นามแฝง หรื อเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล)
ชื่อเก ่า:
………………………………………………………………...................................................................................
นามสกุลเก ่า:
……………………………………………………………………………………………………………………...
5. Sex / เพศ

Male /ชาย

Female / หญิง

6. Marital Status / สถานภาพ

Single / โสด
Married / Civil Partner / สมรส
Unmarried Partner / อยูร่ ว่ มกันโดยไม ่ได้สมรส

Divorced / Dissolved Partnership / หย่าร้าง
*** ถ้าหย่า หย่าวันที่เท่าไร (ว/ด/ป) ……………………………………………………………………………….
เพราะเหตุอะไร…………………………………………………………………………………………………….

Separated / แยกกันอยู ่
Widowed / Surviving Civil Partner / หม้าย
7.

Date of Birth / วันเดือนปี เกิด (DD/MM/YYYY)

8.

……………………………………………………………………………………………………………………
City of Birth / เมืองหรื อเขตที่เกิด……………………………………………………………………………….

9.

State / Province of Birth / รัฐหรื อจังหวัดที่เกิด ……………………………………………………………….

10.

Country of Birth / ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………….

Personal Information 2
1. Nationality / สัญชาติ
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above?
สัญชาติอื่นที่ได้รับ หรื อเคยได้รับ ถ้ามีสัญชาติอื่น คือประเทศ : …………………………………………………………
ได้ถือหนังสื อเดินทางของประเทศที่ไ ด้ระบุไ ว้หรื อไม ่
ใช ่
ไม ่
ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสื อเดินทาง : ………………………………………………………………………………..
3. National Identification Number / เลขที่บตั รประชาชน……………………………………………………………..
4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริ กา) ถ้ามี……………………………………
5. U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี (ในสหรัฐอเมริ กา) ถ้ามี………………………………….

Address and Phone Information
1. Street Address / ที่อยู ่
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….......................................................
Postal zone/รหัสไปรษณีย์………………………………………………………………………………………………
2. Country / ประเทศ………………………………………………………………………………………………………

3. Is your Mailing Address the same as your Home Address ? /
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้หากแตกต่างจากที่ อยูใ่ นข้อ 1 .......................................................................................................
Postal zone/รหัสไปรษณีย์……………………………………………………………………………………………….

4 . Home Phone Number / โทรศัพท์บา้ น……………………………………………………………………………………
5. Work Phone Number / โทรศัพท์ที่ทางาน ……………………………………………………………………………….
6. Work Fax Number / โทรสารที่ทางาน……………………………………………………………………………………
7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพท์มอื ถือ …………………………………………………………………………
8. Email Address / ที่อยูอ่ ีเมล ……………………………………………………………………………………………..

Passport Information
1. Passport Number / หมายเลขหนังสื อเดินทางเล่มปั จจุ บนั ……………………………………………………………..
2. Passport Book Number / หมายเลขที่ปรากฏบนแถบบาร์ โค๊ ดด้านหลังหนังสื อเดินทาง …………………………….....
3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรื อหน่วยงานที่ออกหนังสื อเดินทาง…………………………….
4. Where was the passport issued? สถานที่ออกหนังสื อเดินทาง ……………………………………………………………
Issuance Date / วันที่ออกหนังสื อเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________
Expiration Date / วันหมดอายุของหนังสื อเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______
5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยทาหนังสื อเดินทางสู ญหาย
หรื อถูกขโมยหรื อไม ่
Yes / *เคย

No / ไม ่เคย

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสื อเดินทาง / Passport Number ………………………………………………
เหตุผลที่หนังสื อเดินทางหาย / Explain……………………………………………………………………………….

Travel Information
1.
2.

3.
4.

Purpose of trip to U.S. / จุดประสงค์ของท่านในการเดินทางไปยังสหรัฐ อเมริ กา
………………………………………………………………………………………………………………………
Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวนั เดินทางถึงสหรัฐอเมริ กา
(DD/MM/YYYY) ______/______/______
Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาที่ตอ้ งการพานักในสหรัฐอมริ กา…………….. Day(s)/วัน
Address where you will stay in U.S./ ที่อยูใ่ นสหรัฐที่ทา่ นตั้งใจจะไปพานัก
Street Address / ที่อยู…
่ ……………………………………………………………………………………………………
City / เมือง……………………………….

State / รัฐ…………………………………
Zip Code / รหัสไปรษณีย์ …………………………….
5.

Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้กบั ท่าน?
………………………………………………………………………………………………………………………
*** ถ้ามีผอู ้ ื่นออกค่าใช้จา่ ยให้ หรื อบริ ษทั ออกค่าใช้จา่ ยให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อ ไปนี้ // ถ้าไม ่มีขา้ มไปที่ข้อ 6
ชื่อบริ ษทั หรื อ ชื่อและนามสกุลของผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้
………………………………………………………………………………………………………………………
Address of person / company paying for trip // ที่อยูข่ องผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้ หรื อบริ ษทั ที่ออกค่าใช้จา่ ยให้ :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Telephone number /เบอร์ โทรศัพท์มอื ถือ หรื อ บริ ษทั :
………………………………………………………………………………………………………………………
Relationship to you /ความสัมพันธ์ กบั คุณ เชน่ พอ่ แม ่ นายจ้าง เป็ นต้น :
………………………………………………………………………………………………………………………

Previous U.S.Travel Information
1.

ภายใน 10 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริ ก า หรื อไม ่ ?
*Yes/เคย
No/ไม ่เคย
** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้
Date arrived / วันที่เดินทางถึงอเมริ กา :…………………………………………………………..
Length of stay / ระยะเวลาที่ทา่ นอยูใ่ นประเทศสหรัฐฯ เป็ นเวลากีว่ นั ………………………..Day(s)/วัน
Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุ ญาติขบั ขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรื อไม ่?
มี

ไม ่มี

Driver’s license number/ใบขับขี่อนุ ญาติหมายเลข ………………………………………………………………
State of Driver’s license/เป็ นใบอนุ ญาติขับขี่ ของรัฐ …………………………………………………………….
2.

Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยได้รับวีซา่ สหรัฐหรื อไม ่
* Yes/เคย
No/ไม ่เคย

** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด
Date last visa was issued/ วันที่ออกวีซา่ :…………………………………………………….
Visa Number/หมายเลขวีซา่ …………………………………………………………………………………
- Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้ วมือที่ สถานทู ต U.S. แล้วหรื อไม ่ ?
Yes / ใช ่
No / ไม ่ใช ่
- Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยทาวีซา่ U.S. หายหรื อถูกขโมยหรื อไม ่ ?
Yes / ใช ่

No / ไม ่ใช ่

Enter year visa was lost or stolen/ถ้าเคย โปรดระบุปีที่หาย (ค.ศ.)
:……………………………………………………………………………………………………………………
Explain / โปรดอธิ บายเหตุผลที่ทาหาย………………………………………………………………………………..
- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซา่ อเมริ กาของท่านเคยถูกยกเลิกหรื อเพิกถอน หรื อไม ่ ?
Yes / ใช ่
No / ไม ่ใช ่
Explain / ถ้าเคย โปรดอธิ บาย
เหตุผล…………………………………………………………………………………………………….
ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซา่ สหรัฐ ถูกปฏิเสธไม ่ให้เดินทางเข้าสหรัฐ หรื อถูกเพิกถอนวีซา่ หรื อไม ่
Yes / เคย

No / ไม ่เคย

ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด
…………………………………………………………………………………………………………………..
Family Information : Relatives
1.

Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบิดาและวันเดือนปี เกิด
Surnames / นามสกุลบิดา
…………………………………………………………………………………………………………………
Given Names / ชื่อบิดา
…………………………………………………………………………………………………………………
Date of Birth / วันเดือนปี เกิด
…………………………………………………………………………………………………………

Is your father in the U.S.? บิดาของท่านพานักอยูใ่ นสหรัฐใชห่ รื อไม ่
Yes / ใช ่

No / ไม ่ใช ่

Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยูท่ ี่ ประเทศสหรัฐฯ : U.S.Citizen
Nonimmigrant

U.S.Legal permanent resident
Other/ I don’t know

Mother’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวันเดือนปี เกิด
Surnames / นามสกุลมารดา ………………………………………………………………………………….
Given Names / ชื่อมารดา ……………………………………………………………………………………
Date of Birth / วันเดือนปี เกิด ………………………………………………………………………………
Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพานักอยูใ่ นสหัฐใชห่ รื อไม ่
Yes / ใช ่

No / ไม ่ใช ่

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อ ยูท่ ี่ ประเทศสหรัฐ ฯ : U.S.Citizen
Nonimmigrant
2.

U.S.Legal permanent resident
Other/ I don’t know

Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / fiancée, spous
(husband/wift), chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมีญาติลาดับต้นที่ไ ม ่ใชบ่ ิดามารดา ( ได้แก ่
คูห่ มัน้ คูส่ มรส บุตร พี่น้อง ) พานักอยูใ่ นสหรัฐหรื อไม ่
Yes / ใช ่
No / ไม ่ใช ่
If Yes’ please provide details / ถ้าใช ่ โปรดระบุรายละเอียด
Surname / นามสกุล………………………………………………………………………………………
Given Names / ชื่อ………………………………………………………………………………………..
Relationship to you / ความเกีย่ วข้องกับท่าน ……………………………………………………………
Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),
Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริ กา ( เชน่

เป็ นอเมริ กาซิติ เชน่ ได้รับใบเขียว ได้รับวีซา่ สหรัฐชัว่ คราว หรื ออื่นๆ )……………………………………..

3.

Do you have any other relatives in the United States
Yes / ใช ่
No / ไม ่ใช ่

If Yes’ please provide details / ถ้าใช ่ โปรดระบุ
รายละเอียด………………………………………………………………………….
Spouse Information
Spouse’s Surnames / นามสกุลคูส่ มรส …………………………………………………………………………..
Spouse’s Given Names / ชื่อคูส่ มรส …………………………………………………………………………….
Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ปี เกิด คูส่ มรส ……………………………………………………………….
Spouse’s Nationality / สัญชาติ …………………………………………………………………………….
Spouse’f Plade of Birth / สถานที่เกิด …………………………………………………………………………….
Spouse’s Address / ที่อยูค่ สู ่ มรส …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Present Work/ Education/ Training / Information
Primary Occupation / อาชีพ …………………………………………………………………………….
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรื อที่ทางาน ……………………………………………………
Street Address / ที่อยู…
่ ………………………………………………………………………………………….
1.

City / เมือง…………………State / รัฐหรื อจังหวัด…………………Zip Code / รหัสไปรษณีย์………………………
Country / ประเทศ ………………………………….
Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงิ นเดือน ………………………..
3.

Briefly describe your duties / อธิ บายลักษณะงานพอสังเขป………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Previous Work / Education / Training Information
Provide your employment information for the last five years, if applicable.
1.

Were you previously employed? ก ่อนหน้านี้ เคยทางานหรื อไม ่ ?
Yes / ใช ่
No / ไม ่ใช ่
Employer / Employment information
Employer Name/ชื่อบริ ษทั ที่เคยทางาน…………………………………………………………………………………
Employer Address /ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่เคย
ทางาน……………………………………………………………………………………………………………

Telephone/เบอร์ โทรศัพท์ ที่เคยทางาน ………………………………………………………………………………....
2.
3.
4.
5.
6.

Job Title/ตาแหน่งงาน …………………………………………………………………………………………………
Employment Date From/เริ่ มทางานตั้งแต่เมือ่ ไร (วัน/เดือน/ปี ) ......................................................................................
Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ปี ) ................................................................................................
Briefly describe your duties / อธิ บายลักษณะงานพอสังเขป...........................................................................
Have you attended any educational institutions other than elementary schools ?
ท่านเคยเข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมหรื อสู ง กว ่าหรื อไม ่ ?
Yes / ใช ่

No / ไม ่ใช ่

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including elementary
schools/ถ้าใช ่ โปรดกรอกข้อ มูล ต่อไปนี้ เกีย่ วกับสถาบัน การศึ กษาที่ทา่ นเคยเข้าเรี ยน
Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………
Address/ที่อยูข่ องสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
Date of Attendance From/วันที่เริ่ มการศึกษา(ว/ด/ป) ………………………………………………..
Date of Attendance To/วันที่จบการศึกษา (ว/ด/ป) …………………………………………………….

Additional Work / Education / Training Information
1. Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเที่ยวในประเทศ อื่น ๆ ใน 5 ปี ที่แล้วหรื อไม ่
Yes /* ใช ่

No / ไม ่ใช ่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช ่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปี ที่ผา่ นมา
..................................................................................................................................................................................
2. Have you ever served in the military ? คุณเคยทาหน้าที่ในทางทหารหรื อไม ่
Yes / ใช(่ โปรดระบุ)

No / ไม ่ใช ่

If yes please provide the following information / ถ้าใช ่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้
Name of Country/ประเทศ………………………………………………
Branch of Service/หน่วยงาน , สังกัด………………………………………………………….
Rank / Position /ยศ/ตาแหน่ง…………………………………………………………………_

Military Specialty/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทหาร………………………………………………………..
Date of Service From ………………………………………..Date of Service To ……………………………......
Security and Background : Medical and Health Information
1.

Do you have a communicable disease of public health significance such as tuberculosis (TB)? ท่านเป็ นโรคติดต่อใด (
เชน่ วัณโรค) ที่เป็ นภัยต่อสาธารณชนหรื อไม ่
Yes /* ใช ่

No / ไม ่ใช ่

* Explain / *ถ้าใช ่ โปรดระบุโรคที่ทา่ นเป็ น
.......................................................................................................................
Are you or have you ever been a drug abuser or addict ? ท่านเคยใช้หรื อเป็ นผูต้ ิดยาเสพติดหรื อไม ่
Yes / ใช ่

No / ไม ่ใช ่

If Yes’ please provide details / ถ้าใช ่ โปรดระบุรายละเอียด…………………………………………………………………………

