
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  

 

เที่ยวสบายๆ ง่ายๆ แบบส่วนตัว 4 ท่านเดินทาง!!! 

มีเจ้าหน้าที่คนไทย พาเที่ยว และบริการท่านตลอดรายการ 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 
ชมความสวยงามของเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี 

ต่ืนตาต่ืนใจกับพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก “THE SMITHSONIAN INSTITUTE” 
ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมในเอาท์เล็ตที่ดีและใหญ่ที่สุดของนิวยอร์ก  “WOODBURY OUTLETS” 

ชม ตึกเอ็มไพรสเตท และสถานที่ท าคัญของนิวยอร์ก 



ก าหนดเดินทาง: ต้ังแต่วันนี้ –พฤษภาคม 2562 เท่าน้ัน 
รายละเอียดโปรแกรม 

 
เช้า พบเจา้หน้าท่ีบริษทัให้การตอ้นรับ ณ สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้  (JFK)  ( เวลาช้ากว่าประเทศไทย 11 ชม.) 

กรณเีทีย่วบินลูกค้าถึง สนามบินช่วงบ่าย ทางบริษทัขออนุญาตปรับโปรแกรม และ ตัดสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง
ออก ตามความเหมาะสม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองฟิลาเดล เฟีย  (PHILADELPHIA)  (ใช้เวลาประมาณ 2 

ช่ัวโมง) มลรัฐเพนซิลวาเนียซ่ึงเป็นเมอืงท่ีริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมยักอ่ตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงได้
ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สัน  น าทา่นชม อินดิเพน เด้นซ์  ฮอล ล์  
(INDEPENDENCE HALL) ศูนย์กลางของอุทยานประวติัศาสตร์แหง่ชาติอินดิเพนเดนซ์ เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐ
เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งอยูบ่นถนนเชสต์นัตระหวา่งถนนท่ี 5 กบั 6 ในชว่งแรก อาคารน้ี เ ป็นท่ีรู้จักใน
ฐานะสถานท่ีท่ีมกีารอภิปรายแกไ้ขและลงมติเห็นชอบค าประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกา และชม ระฆังแห่งอิสรภาพ (LIBERTY BELL)  หรือวา่ ระฆังแตก เ ป็นระฆัง ท่ีถูกใช ้ในสมยั
ประกาศเอกราชระฆงัแตกคร้ังแรก เมือ่ผูค้นมาถึง ฟิลาเดลเฟีย คร้ังแรก 

  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม)  
 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่กรุงวอชิงตันดีซี (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตั้งอยูร่ะหวา่งมลรัฐเวอร์จิเนียกบัแมร่ีแลนด์ สร้างในสมยัประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรก
ของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างข้ึนเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียท่ีเคยเป็นเมอืงหลวงของสหรัฐสมยัเ ป็นดินแดนโพ้นทะเล
ขององักฤษ เป็นเมอืงหน่ึงท่ีไดอ้อกแบบผงัเมอืงไดอ้ยา่งสวยงามและเป็นระเบียบ เ ป็นท่ีตั้ง ท่ีท าการของรัฐบาล 
ส านักงานองค์การระหวา่งประเทศ  น าทา่นชม สถาบันสมิธโซเนียน  (THE SMITHSONIAN INSTITUTE) 
กอ่ตั้งในปีค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหน่ึงร่วมก ับเ งินกองทุน  จากพินัยกรรมของ  JAMES SMITHSON 
นักวทิยาศาสตร์ขององักฤษสถาบนัสมธิโซเน่ียนยงัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญท่ี่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภ ัณฑ์ 
13 แห่ง ไว ้ด้วยกนั  น าทา่นชม พิพิธภัณฑ์เ ค ร่ืองบินแล ะย านอวกาศ (NATIONAL AIR AND SPACE 

MUSEUM) พิพิธภณัฑ์อากาศยานและยานอวกาศท่ีมผูีเ้ขา้ชมสูงท่ีสุดในโลกแสดงประวติัศาสตร์การบินมาตั้งแต ่
ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย เคร่ืองรอ่นเคร่ืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซ่ึง เ ป็นของจริงตั้งแสดงนอกจากน้ียังมี
ทอ้งฟ้าจ าลองหินจากดวงจันทร์และเคร่ืองบินล าแรกของโลกจากตระกูล WRIGHT น าทา่นชม พิพิธภัณฑ์

วันแรก นิวยอร์ก - ฟิลาเดลเฟีย - ลิเบอร์ตี้ เบลล์ - อินดิเพน เด้นซ์ ฮอลล์ - วอซิงตันดีซี - สถาบันสมิธโซ
เนียน - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - อนุสรณ์ลินคอร์น - อนุสาวรีย์ โธมสัเจฟเฟอร์สัน - อนุสรณ์สถาน
ร าลึกถึงสงครามโลก 

 



ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ (NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY)  ซ่ึงแสดงนิทรรศการ
เกีย่วกบัส่ิงแวดลอ้มของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ ่นช ้างแอฟริกาโบราณท่ีตัวใหญท่ี่สุดในโลก 
และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ท่ีเคยเป็นสมบติัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ของฝร่ังเศส (หมายเหตุ: การท่องเที่ยวในสถ าบันส
มธิโซเนยีนขึ้นอยู่กบัเวลาที่เอ้ืออ านวยต่อการเข้าชมแต่ละสถานที่)  

  
ชม อนุสาว รีย์วอชิงตัน  (WASHINGTON MONUMENT)  เ ป็นอนุสาวรีย์ท่ีสร้างเ พื่อเ ป็นเกียรติแกจ่อร์ จ 
วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา เป็นเคร่ืองหมายแหง่ประชาธิปไตยของคนอเมริกนั มีลักษณะ
เป็นแทง่โอเบลิสก ์ท าดว้ยหินออ่น หินแกรนิต และหินทราย สูง 169 เมตร เ ป็นส่ิงกอ่สร้างท่ีสูง ท่ีสุดในวอชิงตัน 
ดี.ซี. ซ่ึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 36 ปี เหตุผลท่ีเกิดการสร้างมายาวนานขนาดน้ีก็คือ เ น่ืองจากเ งินบริจาคหมด 
ประกอบกบัการเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกนั  ชม อนุสรณ์ลินคอร์น (LINCOLN MEMORIAL)  อนุสรณ์
สถานแดผู่ย่ิ้งใหญรั่ฐบุรุษท่ีคนทั้งอเมริการัก และเคารพ สัญลกัษณ์ของความกล้า ความรักชาติ ความเป็นอเมริกนั 
อนุสาวรีย์ อบัราฮมั ลินคอล์น จุดเร่ิมตน้ต านานความรัก ชาติ เคร่ืองหมายเพื่อเชิดช ูเสรีภาพ วีรกรรมท่ีตา่งต้องยก
ยอ่ง สุนทรพจน์ ค าปราศรัยแหง่ประวติัศาสตร์ ถูกรวบรวมผา่นจิตรกรรมฝาผนังภายใน อนุสาวรีย์ลินคอล์น ท่ี
สุดทา้ยแหง่การร าลึกถึง เพื่อให้คนรุน่หลงัไดรั้บรู้ถึงความรู้สึก อารมณ์ส่วนลึกท่ีเขามีตอ่ประเทศ ตอ่ประชาชน 
และตอ่ความเสมอภาค น าทา่นชม อนุสาวรีย์ โธมัสเจฟเฟอร์สัน (THOMAS JEFFERSON MEMORIAL)  ถูก
สร้างข้ึนเพื่ออุทิศให้กบั โธมสัเจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนท่ีสามของสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ประพันธ์ค า
ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา เขาจึงไดรั้บการยกยอ่งให้เ ป็นบุคคลส าคัญในประวติัศาสตร์โลก อนุสรณ์
สถานเจฟเฟอร์สันใช ้รูปแบบศิลปะสไตล์นีโอคลาสสิก โดยภายในเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันสีทองแดงของทา่น
ประธานาธิบดีโธมสัเจฟเฟอร์สัน ท่ีเปิดให้ชาวเมอืงรวมทั้งนักทอ่งเ ท่ียวได้เข้ามาแสดงความเคารพตอ่บุคคลผู้มี
คณุปูการตอ่ประเทศอยา่งมากมายทา่นน้ีดว้ยในฤดูใบไมผ้ลิ บริเวณรอบๆบึงและอนุสาวรีย์น้ีจะสวยมากเพราะมี
ดอกซากรุะบานเต็มไปหมด ตน้ซากรุะประมาณ 3,000 ตน้เป็นของขวญัจากกรุงโตเกยีวในปี ค. ศ. 1912 

 
ชม อนุสรณ์สถานร าลึกถึงสงครามโลก ของทหารอเมริกนั 3 แห่ง  ได้แก ่อนุสรณ์สถานทหารผา่นศึกเวียดนาม 
(VIETNAM VETERANS MEMORIAL)  อนุสรณ์สถานทหารผา่นศึกเกาหลี  (KOREAN WAR VETERANS 
MEMORIAL) และอนุสรณ์สถานสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (NATIONAL WORLD WAR II MEMORIAL) 

 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS WASHINGTON DC SW SPRINGFIELD (วอชิงตัน ดีซี) 

หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  จากนั้นน าทา่นชม อาคารรัฐสภา (THE CAPITOL HILL) ถือเป็นสัญลกัษณ์ของวอชงัตัน ดี.ซี. โดยลักษณะของ
ตวัอาคารรัฐสภาแหง่น้ีนั้น จะกอ่สร้างดว้ยหินออ่นสีขาว ภายในนั้นจะตกแตง่ด้วยหินออ่นและแกะสลักลวดลาย
เสาสร้างแบบกรีก มภีาพสีน ้ ามนัท่ีเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม นอกจากน้ีอาคารรัฐสภาแห่งวอชิงตัน ดี.ซี.แห่ง น้ี
ยงัถือเป็นตึกรัฐสภาท่ีมีความสวยงามเป็นอันดับ 1 ของโลก จากนั้ นน าทา่นชม ท าเนียบขาว หรือไวท์เฮาส์ 
(WHITE HOUSE) เป็นบา้นอยา่ง เป็นทางการและสถานท่ีท างานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สร้าง ข้ึน
ระหวา่ง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ดว้ยหินทราย และสีขาวในสไตล์จอร์เ จียนยุคหลัง  และกลายเป็นท่ีอยูอ่าศัย
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคน 

   
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

หลงัอาหารกลางวนัน าทา่นเดินทางสู ่เมืองแฮริสเบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)  เมืองหลวงร่ิมฝ่ังแมน่ ้ าซัวควิ
ฮานนา่ จากนั้นน าทา่นชมเคร่ืองจกัรเกา่แกท่ี่ใชใ้นการผลิตช็อคโกแลตท่ีมชีื่อเสียงระดับโลก และให้ทา่นได้แวะ
ซ้ือช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก ณ HERSHEY'S CHOCOLATE WORLD 

 

 
 

 
 
 
 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES HARRISBURG W – MECHANICSBURG  
(แฮริสเบิร์ก) หรือเทยีบเท่า 

วันที่สอง อาคารรัฐสภา - ท าเนียบขาว - เมืองแฮริสเบิร์ก - HERSHEY'S CHOCOLATE WORLD 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เ มืองบัฟฟาโร่ (ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.)  ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของนิวยอร์กมี

ประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคนเป็นเมอืงทางดา้นอุตสาหกรรมพนัธ์ุพืช ศูนย์กลางทางวฒันธรรม การศึกษา และ

การแพทย์ และไดรั้บการคดัเลือกจากหนังสือ Reader’sDigest ให้เ ป็นเมืองท่ีมีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของ

อเมริกา และเป็นเมอืงติดพรมแดนระหวา่งอเมริกา และแคนาดา โดยมแีมน่ ้ าไนแองการา่ขวางก ั้นซ่ึง เ ป็นจุดก  าเ นิด

ของน ้ าตกยกัษ์ไนแองการา่ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

บ่าย เดินทางถึงเมอืงบฟัฟาโร ่น าทา่นชม น ้าตกไนแอการ่า ซ่ึงเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ทา่น
จะไดพ้บกบัความงาม และความย่ิงใหญข่องน ้ าตก น าทา่นชมโครงการผลิตไฟฟ้าพลั งงานน ้าตกไนแองการ่า เ ปิด
ให้เขา้ชมคร้ังแรกในปี 1963 มกีารจดัแสดงเกีย่วกบัวธีิการน าน ้ าเขา้สูโ่ครงการ และการหมุนของกงัหันเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า เรียนรู้เกีย่วกบัพลงังานของการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม และเซลล์เชื้อเพลิง 
นอกจากน้ียงัมจุีดชมววิน ้ าตกทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบัการชมวิวบนความสูงเหนือแมน่ ้ าไนแองการ่าประมาณ 
350 ฟุต  

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES NIAGARA FALLS (ไนแองการ่า) หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่สาม เมืองบัฟฟาโร่ - น ้าตกไนแองการ่า - โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานน ้าตกไนแองการ่า 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  หลงัอาหารเชา้น าทา่นล่องเรือเมดออฟเดอะมิส (MAID OF THE MIST) เพื่อชมน ้ าตกไนแอการ่าอยา่งใกล้ชิด 

สัมผสักระแสน ้ าปริมาณน ้ ามหาศาลท่ีท้ิงตวัลงจากทะเลสาบอีร่ี เ ป็นจุดท่ีอยูใ่กล้ตัวน ้ าตกมากท่ีสุด สัมผัสได้ถึง
ความสวยงามพร้อมกบัความนา่กลวัดว้ยปริมาณน ้ า 6 แสนแกลลอนตอ่วนิาทีท่ีตกลงกระทบกนัท าให้เกิดเ สียงดัง
กกึกอ้งไปนับพนัไมล์ ท าให้เกดิละอองน ้ าปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผา่นด้วยสายรุ้งโค้ง รับกบัตัวน ้ าตก ขนาด
มหึมาสร้างความสวยงาม เห็นสายรุ้งท่ีเกดิจากละอองน ้ าอยู ่เหนือน ้ าตกในวนัท่ีสภาพอากาศอ านวย  หรือน าท่าน
ลงลิฟต์ เคฟ ออฟ เดอะ วินดส์ (CAVE OF THE WINDS) ลงสูเ่บ้ืองลา่งของน ้ าตกยกัษ์ คร้ังหน่ึงในชีวิต ทา่นจะ
ไดช้มความความงดงามของน ้ าตกยกัษ์ไนแองการา่แหง่น้ีไดอ้ยา่งใกลช้ิดจริงๆ และทา่นจะได้ยินเ สียงของมวลน ้ า
ท่ีมากมายมหาศาลไหลถาโถมลงมาจากเบ้ืองสูง กกึกอ้งไปทัว่ทั้งบริเวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มอืง สแครนตัน เพนซิลเวเนีย… (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม.) 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS WILKES BARRE EAST (สแครนตัน) หรือเทยีบเท่า 

 
 

 
 

วันที่ส่ี    น ้าตกไนแองการ่า - ล่องเรือเมดออฟเดอะมสิ หรือ เคฟ ออฟ เดอะ วินดส์ - เมืองสแครนตัน 

หมายเหตุ : การล่องเรือเมดออฟเดอะมิสขึ้นอยู่กับความเอ้ืออ านวยของสภาพอากาศ และความปลอดภัยของ

นักท่องเทีย่ว หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยทางบริษทัฯ จะจัดโปรแกรมเทีย่วทีเ่หมาะสมให้แทน  



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสู ่วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เล็ท (WOODBURY OUTLETS) (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)  อิสระให้ทา่นช ้
อปป้ิง แหล่งช้อปป้ิงทีด่ีทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดในตะวันออก!!โดยมร้ีานคา้ มากกวา่ 220 ร้านค้า ในราคาท่ีถูกอยา่งไม ่
นา่เชื่อ และสินคา้กม็คีณุภาพดี ตั้งแตท่ัว่ไปจนถึงแบรนเนมอาทิ เชน่ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, 
COACH, DIESEL, G-STAR, MISSSIXTY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIA, ARMANI และอ่ืนๆ
อีกมากมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่นิวยอร์ก...หรือท่ีนิยมเ รียกกนัวา่ นิวยอร์กซิต้ี (NEW YORK CITY - NYC) 
(ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)  เ ป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา และจัดได้วา่เ ป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกจิ การเงิน วฒันธรรม บนัเทิง ท่ีส าคญัท่ีสุดของโลก น าทา่นชม ย่านไทม์สแควร์(TIMES SQUARE)  ยา่น
การคา้ในกลางนครท่ีประชนัป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ยา่นโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์  ต้นก  าเ นิดของละคร
บรอดเวย์ศิลปะการแสดงท่ีทัว่โลกยอมรับ จากนั้ นอิสระให้ทา่นเ ดินช ้อปป้ิง สินค้าแบรนด์เนมระดับโลก ยา่น 
ถนนสายทีห้่า (FIFTH AVENUE) ซ่ึงเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดในนิวยอร์ก พร้อมชมบรรยากาศแสนโร
แมนกบัถนนทั้งสาย และชม APPLE STORE ตวัร้านอยูใ่ต้ดิน บนพื้นดินมีกระจกใสทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ ่
ตั้งอยูเ่พียงเทา่นั้น มสัีญลกัษณ์ “แอปเปิล” เรืองแสงขนาดใหญ ่และ “บนัไดแกว้” ส าหรับเ ดินลงไปยังตัวร้านช ั้น
ลา่ง จ าหนา่ยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที  

 
 น าทา่นชม ตึกเอ็มไพรสเตท(EMPIRE STATE) เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกนานกวา่ 40 ปี โดยปัจจุบันมีความ

สูงเป็นอนัดบัท่ี 14 ของโลกซ่ึงปรากฏในภาพยนตร์ตา่งๆมากมายมากมาย เชน่ AN AFFAIR TO REMEMBER, 
KING KONG, THE DAY AFTER TOMORROW, PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS :  THE 
LIGHTNING THIEF 

 หรือท่านสามารถเลือกซ้ือทวัร์เสริมได้ (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 1.ขึ้น ตึกเอ็มไพรสเตท (EMPIRE STATE) ราคา 1,500 บาท  
 2.ขึ้น ตึกร็อคกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ (ROCKEFELLER CENTER) ราคา 1,500 บาท ตึกร็อคกี้ เฟลเลอร์ เ ป็นคอม

เพล็กซ์ใหญก่ลางแมนฮตัตนัซ่ึงรวบรวมอาคารส านักงาน ร้านค้า ภ ัตตาคาร สวนหยอ่ม สถา นีโทรทัศน์ และ
สถานบนัเทิง กวา้งจากถนน FIFTH AVE. ไปจด SIXTH AVE. ถา้คณุชอบงานยุคอาร์ตเดโค ท่ีน่ี เ ป็นอีกจุดหน่ึง 
ท่ีคณุจะไดช้มทั้งสถาปัตยกรรมและงานประดบัตกแตง่ในหลายๆจุด เชน่ WISDOM ประติมากรรมนูนต ่าเหนือ

วันที่ห้า วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เล็ท - นิวยอร์ก - ย่านไทม์สแควร์ - ถนนสายที่ห้า - APPLE STORE - ตึกเอมไพร์

เสตท (ไม่รวมค่าเข้าชม)  



ประ ตูทาง เ ขา ตึก  และพิ เ ศษกวา่ น้ี บนช ั้ น  7 0  ของ ตึก  มีจุดช มวิว ท่ี เ รี ยกวา่TOP OF THE ROCK 
OBSERVATION DECKเปิดให้บริการทุกวนั เพื่อให้ชมทิวทศัน์แสนสวยของตึกเ อ็มไพร์สเตทและอนุสาวรีย์
เทพีเสรีภาพท่ีอยูท่างตอนใต ้ รวมทั้งสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คท่ีอยูท่างตอนเหนือ 

 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกเน่ืองจากบางกรณทีีส่ภาพอากาศอาจไม่เ อ้ืออ านวยแก่การขึ้นชมท าให้ไม่สามารถมองเห็น
ทศันียภาพวิวตึกของมหานครนิวยอร์กได้) 

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั FAIRFIELD INN EAST RUTHERFORD MEADOWLANDS HOTEL (นิวยอร์ก) 

 หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

 

 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ทา่เรือเพื่อลงเฟอร์ร่ีไปยงั เกาะลิเบอร์ตี้ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความ

สงา่ของเทพีเสรีภาพ สัญลกัษณ์แหง่ความภาคภูมใิจของชาวอเมริกนัท่ีแสดงให้เ ห็นถึงวา่เ ป็นดินแดน ท่ีทุกคนมี
สิทธิ และเสรีภาพเทา่เทียมกนั เทพีเสรีภาพน้ี ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบให้เ ป็นของขวญัเ น่ืองในโอกาสท่ีอเมริกา
กอ่ตั้งประเทศ ครบรอบ 100 ปีน าทา่นชม ย่านวอลล์สตรีท (WALL STREET) เป็นชื่อของถนนในเกาะแมนแฮต
ตนั ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเกา่แกเ่ส้นหน่ึงของเมอืง ซ่ึงเป็นศูนย์กลางทางการเ งินแห่งหน่ึง และตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์กเร่ิมตั้งตน้อยูบ่นถนนสายน้ีและทา่นจะไดพ้บรูปป้ันวัวกระทิง  ซ่ึง เ ป็นสัญลักษณ์ท่ีหมายถึง เศรษฐกิจดี 
เป็นสัญลกัษณ์ของชาวอเมริกา เป็นการสร้างก  าลังใจในชว่งท่ีหุ้นตกอยา่งหนักในชว่งพศ. 2550 สาเหตุท่ีใช ้
สัญลกัษณ์ววักระทิง เน่ืองจากเวลาท่ีหุ้นข้ึน คนในตลาดหุ้นจะร้องวา่ "BULL" เ ป็นการโห่ร้องแสดงความยินดี
จากนั้นชม โบสถ์ทรินิตี้ (TRINITY CHURCH) เป็นโบสถ์ท่ีมคีวามเกา่แกแ่ละมีชื่อเ สียงมากแห่งหน่ึงของเมือง
แมนฮตัตนั 

วันที่หก  เกาะลิเบอร์ตี้ (อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ) - ย่านวอลล์สตรีท - โบสถ์ทรินิตี้- GROUND ZERO - วัน 

เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ - สะพานบรูคลิน - ผ่านชมไชน่า ทาวน์ - ตึกสหประชาชาติ - หอสมุด

ประชาชน - เซ็นทรัลปาร์ค - สนามบินจอห์นเอฟเคเนดี้ 



 
 
 
 

 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

  จากนั้นน าทา่นชมบริเวณ GROUND ZERO (9/11 MEMORIAL)  เ ดิมเ ป็นท่ีตั้งของตึกแฝด WORLD TRADE 
CENTER ท่ีสูงท่ีสุดในอเมริกา แตต่อนน้ีเหลือท้ิงไวเ้พียงแตค่วามทรงจ า และการกอ่สร้างตึกใหม ่หลังจากการ
สูญเสียคร้ังใหญใ่นวนัท่ี 9 ก .ย. คศ. 2001 ประกอบไปดว้ยสระน ้ าตกสองแห่ง  ซ่ึงตั้งอยูบ่นฐานท่ีตั้งของตึกแฝด
เหนือและใตข้องตึกเวร์ิลด์เทรดเซนเตอร์เดิม มลีกัษณะเป็นสระน ้ าตกส่ีเหล่ียมขนาดใหญ ่มีความกวา้ง และความ
ยาวเทา่กบัตวัอาคารเดิม โดยท่ีตรงกลางของบอ่เป็นหลุมส่ีเหล่ียมลึกลงไปใต้ดิน ขณะเดี ยวกนัก็รายรอบไปด้วย
กระจก และตน้ไม ้ดา้นนอกของสระน ้ าตกมกีารจารึกรายชื่อผู ้ท่ีเ สียชีวิตจากเหตุวินาศกรรมเกือบ 3 ,000 รายชื่อ 
จากนั้นให้ทา่นถา่ยรูปคูก่บั วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ (ONE WORLD TRADE CENTER)  ตึกใหมท่ี่ถูกสร้าง ข้ึน
แทนตึกเวลิรด์ เทรด เซนเตอร์หลงัเดิมท่ีเกดิเหตุวนิาศกรรม กลายเป็นตึกท่ีสูง ท่ีสุดในสหรัฐฯ ด้วยระดับความสูง 
1,176 ฟุต คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นตึกสูงและท่ีพกัยา่นชมุชนเมอืงสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า "วนั เวิลด์ เทรด 
เซ็นเตอร์" ในนครนิวยอร์คเป็นตึกสูงท่ีสุดของสหรัฐ ดว้ยระดบัความสูง 1 ,176 ฟุต เหนือกวา่ ตึก"วิลล์ ทาวเวอร์" 
(WILLIS TOWER) แชมป์เกา่ ตั้งอยูใ่นกรุงชิคาโก ้ท่ีมคีวามสูง 1,451 ฟุต รายงานระบุวา่ ตึก"วนั เวิลด์ เทรด เ ซ็น
เตอร์" ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงท่ีสุดของสหรัฐ จากเสาอากาศบนตัวอาคาร ท่ีมีความสูง 408 ฟุต  น าทา่นชม 
สะพานบรูคลิน สร้างเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1883 เคยเป็นสะพานแขวนท่ีใหญท่ี่สุดในโลก และเป็นสะพานแขวนท่ี
เกา่แกท่ี่สุดในสหรัฐอเมริกา มคีวามยาว 1825 เมตร ทอดข้ามแมน่ ้ าอีสต์ เชื่อมระหวา่งนิวยอร์กซิตี แมนฮัตตัน 
และบรูคลิน จากนั้นน าทา่นผา่นชมสถานท่ีส าคญัตา่งๆของนิวยอร์ก เชน่ ตึกสหประชาชาติ , หอสมุดประชาชน , 

ไชน่าทาวน์, เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะท่ีดงัท่ีสุดในนิวยอร์กสวนใจกลางแมนฮัตตันเป็นแหลง่กิจกรรม จุด
พกัผอ่นหยอ่นใจจุดถา่ยหนังนับจ านวนไมถ่้วน 

  
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) 
 

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

 
 



 

อัตราค่าบริการส าหรับเดินทาง 4 ท่าน (ราคา/ท่าน) 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี พักเดีย่ว 

เพิ่มท่านละ พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตยีง 

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 - มนีาคม 2562 62,900 บาท 62,900 บาท 62,900 บาท 21,900 

เมษายน - พฤษภาคม 2562 64,900 บาท 64,900 บาท 64,900 บาท 23,900 
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 คา่รถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายไมอ่นุญาตให้คนขบัรถเกนิ 12 ช.ม. / วนั) 
 ไกด์และคนขบัรถคนไทย (คนเดียวกนั, 2 IN 1) น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเทา่ (ห้องละ 2-3 ทา่น) พร้อมอาหารเชา้ 
 คา่ประกนัอุบติัเหตุ และประกนัสุขภาพในการเดินทาง (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน 
 คา่อาหาร และเคร่ืองด่ืม มือ้กลางวนัและมือ้เย็น  
 คา่ด าเนินการท าหนังสือเดินทาง หรือคา่ธรรมเนียมในการย่ืนใบอนุญาตเขา้-ออกเมอืงส าหรับคนตา่งดา้ว 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,920 บาทต่อท่านอัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเรทเงิน ณ 

วันทีช่ าระ) และค่าบริการ 1,500 บาทต่อท่าน 
 คา่ทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ค่าทปิเจ้าหน้าทีข่ับรถและน าเทีย่ว (คนเดียวกัน 2IN1) มาตรฐานวันละ 3 USD 
 ค่าขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท (EMPIRE STATE) ราคา 1,500 บาท  
 ค่าขึ้นตึกร็อคกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ (ROCKEFELLER CENTER) ราคา 1,500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



เง่ือนไขการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า สาเหตุอันเ น่ืองมาจากการ

ลา่ชา้ของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ, การกอ่วินาศภ ัย , การกอ่จลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน หากทา่นถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเ น่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช  าระมาแล้ว 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกดิภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคมุของบริษทัฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะคา่ใช ้จา่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริง

เทา่นั้น เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, คา่วซีา่ในกรณีท่ีย่ืนวซีา่แลว้ และคา่วางมดัจ าห้องพกั ฯลฯ 

 กรณจีองทวัร์ และให้ทางบริษทัท าวีซ่าให้ หากวีซ่าไม่ผ่านจะมีค่าบริการ 1,500 บาท 

 กรณจีองทวัร์ และให้ทางบริษทัท าวีซ่าให้ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ เล่ือนวันเดินทาง ซึ่งค่า
ทวัร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันเดินทางทีต้่องการท าการจองใหม่ หรือหากต้องการยกเลิกการเดินทาง จะมีค่าบริการ

ในการท าวีซ่า 2,500 บาท 
 

การช าระเงิน 
 ยืนยนัการส ารองที่นัง่กบัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 25,000 บาทภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของทา่น 

 คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทั้งหมดช าระลว่งหนา้ 30วนักอ่นเดินทาง 
 หากทา่นไมช่ าระเงินคา่ทวัร์สว่นที่เหลือตามก  าหนดวนัดงักลา่ว ทางบริษทัฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเ ง่ือนไขและขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจง้ไวใ้นโปรแกรม เ พ่ือ

ด าเนินการยื่นขอวีซา่ (ส าหรับประเทศที่ตอ้งท าวีซา่) 
 

การยกเลิก 
 ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 30 วนั 
 ชว่งเทศกาล ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 45 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 60 วนั 

 คืนเงินมดัจ าทั้งหมด  
 

 ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 29-21 วนั 
 ชว่งเทศกาล ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 44-30 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 59-45 วนั 

 หกัเงินมดัจ า 50%/ทา่น 
 

 ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 20-15 วนั 
 ชว่งเทศกาล ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 29-20 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 44-30 วนั 

 หกัเงินมดัจ า 100%/ทา่น 
 

 ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 14-07 วนั 
 ชว่งเทศกาล ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 19-14 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 29-20 วนั 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 50%/ทา่น 
 



 ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง 
กรณีตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หรือตัว๋แบบ NON-REFUND 

 ชว่งเทศกาล ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 75%/ทา่น 
 หกัเงินคา่ทวัร์ 90%/ทา่น 
 หกัเงินคา่ทวัร์ 75%/ทา่น 
 หกัเงินคา่ทวัร์ 90%/ทา่น 

 หากทา่นยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวี
ซา่ไดท้นัตามก  าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม คือคา่วีซา่ และคา่เปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเทา่นั้น ทั้งน้ี
ตอ้งไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไมอ่นุญาตใหเ้ปลี่ยนช่ือ และไมอ่นุญาตใหค้ืนบตัรโดยสาร 

 หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทา่นไมไ่ดร้ับการพิจารณาวีซา่ไมว่ ่า
ดว้ยเหตุผลใด  ๆกต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนั
ทั้งหมด ใหถ้ือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีท่ีทา่นไมแ่นใ่จวา่จะไดร้ับ
การพิจารณาอนุมตัิวีซา่จากทางสถานทูต ทางบริษทัฯขอแนะน าใหท้า่นยื่นวีซา่แบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการ
ยื่นวีซา่แบบกรุ๊ป 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าอเมริกา 
ผูท่ี้ประสงค์ย่ืนค าร้องขอวซีา่ ต้องมาสถานฑูตด้วยตัวเอง  เพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์ตามเวลาท่ีสถานทูตนัดหมาย 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ประมาณ 5,920 บาท และคา่บริการ 1,500 บาท (ไม่รวมในราคาทวัร์) อัตราค่าธรรมเนยีมอาจมกีารเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่
กบัเรทเงิน ณ วันที่ช าระ) 

 หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซา่เป็นอยา่งนอ้ย 2 หน้า หากมี หนังสือ
เดินทางเลม่เกา่ โปรดแนบมาดว้ยเพ่ือประโยชน์ในการอนุมตัิวีซา่จากสถานทูตฯ 

 รูปถา่ยสี ขนาด 2X2 น้ิว (เป็นส่ีเหลี่ยมจตัุรัส) จ  านวน3 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไมใ่ส่แว่น ไม่ยิ้ม (เ ห็นสัดส่วนใบหน้าเกนิ 50% 
ของรูปถา่ย) ไมมี่รอยขูดขีด รอยแม๊กเย็บกระดาษ หรือเป้ือนน ้าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) เป็นรูปท่ีถ ่ายจากร้านเท่านั้น (ไม่
อนุญาตใหใ้ชรู้ปถา่ยดว่นหรือโพราลอยด์)  

 หลกัฐานสว่นตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน , ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต), ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรณีเป็นเด็กอายุต  ่ากวา่ 15 ปีใชส้ าเนาใบสูติบตัร 

 หลกัฐานการท างาน– หนงัสือรับรองจากจากหนว่ยงานหรือบริษทั ใหร้ะบุต  าแหนง่, วนัเร่ิมท างาน, อตัราเงินเดือน(เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น),กรณีเป็นเจา้ของธุรกจิ ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไมเ่กนิ 3 เดือน), กรณีเป็นนักศึกษาให้
ใชห้นงัสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 หลกัฐานการเงิน–หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) เอกสารตอ้งมอีายุไมเ่กิน 15 วนั  กอ่นวนันัด
สัมภาษณ์, ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน แสดงยอดลา่สุดกอ่นยื่นวีซา่ ภายใน 7 วนั (หากเลม่ปัจจุบันไม่ถึง 6  เดือน ต้อง
ถา่ยส าเนาเลม่เกา่ดว้ย) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงนิฝากบัญชีกระแสรายวนั (น าสมุดบัญชีเงนิฝากเล่มจริงไปในวนัสัมภาษณ์ด้วย) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยูภ่ายใตก้ารอุปการะเลี้ยงดู เชน่ ภรรยาที่ไมไ่ดท้  างานใหแ้สดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของสามี หรือผูเ้ดินทางท่ีมี
คนรับรองคา่ใชจ้า่ย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทั้งหมดของผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย 

 กรณีที่เด็กอายุต  ่ากวา่ 18ปีไมไ่ดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จาก
อ าเภอหรือเขตที่ทา่นอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของบิดา-มารดาดว้ย 

 กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (คา่ใชจ้า่ยในขอใบรับรองแพทย์ ส าหรับผู ้สูงอายุ  ไม่ได้
รวมอยูใ่นคา่บริการ) 

 



หมายเหตุ 
1. กอ่นวนัสัมภาษณ์วซีา่ 1 วนั จะมเีจา้หน้าท่ีแผนกวซีา่โทรไปนัดเร่ืองเวลา -สถานท่ี เพื่ออธิบายข้อมูลและรับเอกสารในการ

สัมภาษณ์ 
2. ในวนัสัมภาษณ์กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมาย (ไม่จ าเป็นต้องมาก่อนเวลา เน่ืองจากสถานทตูจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลานัดใน

เอกสาร) 
3. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทตู ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษทัเป็นเพยีงตัวกลางและคอย

บริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านั้น  

 
ข้อมลูส่วนตัว (ส าหรับขอวีซ่าอเมริกา) 

กรุณากรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมผีลกับการขออนุมตัิวีซ่า 
(โปรดกรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกลุ ตรงกบัในหนังสือเดินทาง 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนังสือเดินทาง 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกลุภาษาไทย 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออ่ืน ๆ ถา้ม ี (เชน่ 
นามสกลุกอ่นแตง่งาน นามแฝง หรือเคยเปล่ียนชื่อ นามสกลุ)  
ชื่อเกา่: 

………………………………………………………………...................................................................................

นามสกลุเกา่: 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยูร่ว่มกนัโดยไมไ่ดส้มรส                



                       Divorced / Dissolved Partnership / หยา่ร้าง 

   *** ถา้หยา่ หยา่วนัท่ีเทา่ไร (ว/ด/ป) ………………………………………………………………………………. 

 เพราะเหตุอะไร…………………………………………………………………………………………………….          

                     Separated / แยกกนัอยู ่   

                     Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

7. Date of Birth / วนัเดือนปีเกดิ (DD/MM/YYYY) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตท่ีเกดิ………………………………………………………………………………. 

9. State / Province of Birth / รัฐหรือจงัหวดัท่ีเกดิ ………………………………………………………………. 
10. Country of Birth / ประเทศท่ีเกดิ…………………………………………………………………………………. 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สัญชาติ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above?   
สัญชาติอ่ืนท่ีไดรั้บ หรือเคยไดรั้บ ถา้มสัีญชาติอ่ืน คือประเทศ : ………………………………………………………… 
ไดถื้อหนังสือเดินทางของประเทศท่ีไดร้ะบุไวห้รือไม ่          ใช ่             ไม ่
ถา้ม ีระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ……………………………………………………………………………….. 

3. National Identification Number / เลขท่ีบตัรประชาชน…………………………………………………………….. 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกนัสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถา้ม…ี………………………………… 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถา้ม…ี………………………………. 

Address and Phone Information 

1. Street Address / ท่ีอยู ่
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….......................................................
Postal zone/รหัสไปรษณีย์………………………………………………………………………………………………                                                         

         2. Country / ประเทศ……………………………………………………………………………………………………… 

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

          ท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ไดห้ากแตกตา่งจากท่ีอยูใ่นขอ้ 1  ....................................................................................................... 

            Postal zone/รหัสไปรษณีย์……………………………………………………………………………………………….                                                           



         4 . Home Phone Number / โทรศพัท์บา้น…………………………………………………………………………………… 

         5. Work Phone Number / โทรศพัท์ท่ีท างาน ………………………………………………………………………………. 

         6. Work Fax Number / โทรสารท่ีท างาน…………………………………………………………………………………… 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัท์มอืถือ ………………………………………………………………………… 

         8. Email Address / ท่ีอยูอี่เมล …………………………………………………………………………………………….. 
 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่ปัจจุบนั …………………………………………………………….. 

         2. Passport Book Number / หมายเลขท่ีปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดดา้นหลงัหนังสือเดินทาง …………………………….....                                                                                                                                           

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหนว่ยงานท่ีออกหนังสือเดินทาง……………………………. 

         4. Where was the passport issued? สถานท่ีออกหนังสือเดินทาง …………………………………………………………… 

              Issuance Date / วนัท่ีออกหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________ 

              Expiration Date / วนัหมดอายุของหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______ 

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ทา่นเคยท าหนังสือเดินทางสูญหาย 

หรือถูกขโมยหรือไม ่

        Yes / *เคย                      No / ไมเ่คย 

* ถา้เคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number ……………………………………………… 

เหตุผลท่ีหนังสือเดินทางหาย / Explain………………………………………………………………………………. 

Travel Information 

1. Purpose of trip to U.S. / จุดประสงค์ของทา่นในการเดินทางไปยงัสหรัฐอเมริกา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวนัเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา 
(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาท่ีตอ้งการพ านักในสหรัฐอมริกา…………….. Day(s)/วนั 
4. Address where you will stay in U.S./ ท่ีอยูใ่นสหรัฐท่ีทา่นตั้งใจจะไปพ านัก 

Street Address / ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………………………………… 

City / เมอืง………………………………. 



State / รัฐ………………………………… 

Zip Code / รหัสไปรษณีย์ ……………………………. 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให้กบัทา่น? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*** ถา้มผูีอ่ื้นออกคา่ใชจ้า่ยให้ หรือบริษทัออกคา่ใชจ้า่ยให้ ให้กรอกขอ้มลูดา้นลา่งตอ่ไปน้ี // ถา้ไมม่ขีา้มไปท่ีข้อ 6  

ชื่อบริษทั หรือ ชื่อและนามสกลุของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให้ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Address of person / company paying for trip // ท่ีอยูข่องผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให้ หรือบริษทัท่ีออกคา่ใชจ้า่ยให้ : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telephone number /เบอร์โทรศพัท์มอืถือ หรือ บริษทั : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Relationship to you /ความสัมพนัธ์กบัคณุ เชน่ พอ่ แม ่นายจา้ง เป็นตน้  : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ภายใน 10 ปีท่ีผา่นมา ทา่นเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม ่ ?       
            *Yes/เคย                        No/ไมเ่คย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียดตอ่ไปน้ี 

Date arrived / วนัท่ีเดินทางถึงอเมริกา :………………………………………………………….. 

Length of stay / ระยะเวลาท่ีทา่นอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากีว่นั………………………..Day(s)/วนั 

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มใีบอนุญาติขบัข่ีของประเทศสหรัฐฯ หรือไม?่  

                  ม ี                                ไมม่ ี

Driver’s license number/ใบขบัข่ีอนุญาติหมายเลข ……………………………………………………………… 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาติขับข่ีของรัฐ ……………………………………………………………. 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ทา่นเคยไดรั้บวซีา่สหรัฐหรือไม ่
         * Yes/เคย                                           No/ไมเ่คย 

 



** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 

Date last visa was issued/ วนัท่ีออกวซีา่:…………………………………………………….  

Visa Number/หมายเลขวซีา่………………………………………………………………………………… 

 - Have you been ten-printed ? /ทา่นเคยพิมพ์ลายน้ิวมอืท่ีสถานทูต U.S. แลว้หรือไม ่ ? 
            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช  ่

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ทา่นเคยท าวซีา่ U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม ่ ? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช  ่

Enter year visa was lost or stolen/ถา้เคย โปรดระบุปีท่ีหาย (ค.ศ.) 
:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลท่ีท าหาย……………………………………………………………………………….. 

 - Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วซีา่อเมริกาของทา่นเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอน  หรือไม ่ ? 
            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช  ่

Explain / ถา้เคย โปรดอธิบาย
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………. 

ทา่นเคยถูกปฎิเสธวซีา่สหรัฐ ถูกปฏิเสธไมใ่ห้เดินทางเขา้สหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวซีา่หรือไม ่      

         Yes / เคย                                          No / ไมเ่คย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกลุบิดาและวนัเดือนปีเกิด 
Surnames / นามสกลุบิดา 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Given Names / ชื่อบิดา 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Date of Birth / วนัเดือนปีเกดิ 
………………………………………………………………………………………………………… 

 



Is your father in the U.S.? บิดาของทา่นพ านักอยูใ่นสหรัฐใชห่รือไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช  ่

Father’s status/สถานภาพของบิดาท่ีอยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ :     U.S.Citizen                U.S.Legal permanent resident   

                                                                                                  Nonimmigrant          Other/ I don’t know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกลุมารดาและวนัเดือนปีเกดิ 

Surnames / นามสกลุมารดา …………………………………………………………………………………. 

Given Names / ชื่อมารดา …………………………………………………………………………………… 

Date of Birth / วนัเดือนปีเกดิ ……………………………………………………………………………… 

Is your mother in the U.S.? มารดาของทา่นพ านักอยูใ่นสหัฐใชห่รือไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช  ่

Mother’s status/สถานภาพของมารดาท่ีอยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ  :     U.S.Citizen                U.S.Legal permanent resident   

                                                                                                         Nonimmigrant           Other/ I don’t know 

2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / fiancée, spous 
(husband/wift), chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ทา่นมญีาติล าดบัตน้ท่ีไมใ่ชบิ่ดามารดา ( ไดแ้ก ่
คูห่ม ัน้ คูส่มรส บุตร พี่น้อง ) พ  านักอยูใ่นสหรัฐหรือไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช  ่

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกลุ……………………………………………………………………………………… 

       Given Names / ชื่อ……………………………………………………………………………………….. 

       Relationship to you / ความเกีย่วขอ้งกบัทา่น …………………………………………………………… 

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

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เชน่  

               เป็นอเมริกาซิติ เชน่ ไดรั้บใบเขียว ไดรั้บวซีา่สหรัฐช ัว่คราว หรืออ่ืนๆ )…………………………………….. 

 

 

 



3. Do you have any other relatives in the United States  
            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช  ่

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช ่โปรดระบุ
รายละเอียด………………………………………………………………………….     

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกลุคูส่มรส ………………………………………………………………………….. 
2. Spouse’s Given Names / ชื่อคูส่มรส ……………………………………………………………………………. 
3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดือน ปี เกดิ คูส่มรส  ………………………………………………………………. 
4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ ……………………………………………………………………………. 
5. Spouse’f Plade of Birth / สถานท่ีเกดิ ……………………………………………………………………………. 
6. Spouse’s Address / ท่ีอยูคู่ส่มรส  ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ  ……………………………………………………………………………. 
2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรือท่ีท างาน …………………………………………………… 

       Street Address / ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………………………. 

       City / เมอืง…………………State / รัฐหรือจงัหวดั…………………Zip Code / รหัสไปรษณีย์……………………… 

Country / ประเทศ …………………………………. 

       Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน ……………………….. 

3. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสังเขป…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

Previous Work / Education / Training  Information 

Provide your employment information for the last five years, if applicable. 

1. Were you previously employed? กอ่นหน้าน้ีเคยท างานหรือไม ่ ? 
            Yes / ใช ่                        No / ไมใ่ช  ่

Employer / Employment information 

Employer Name/ชื่อบริษทัท่ีเคยท างาน………………………………………………………………………………… 

Employer Address /ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีเคย
ท างาน…………………………………………………………………………………………………………… 



Telephone/เบอร์โทรศพัท์ท่ีเคยท างาน ……………………………………………………………………………….... 

2. Job Title/ต าแหนง่งาน ………………………………………………………………………………………………… 
3. Employment Date From/เร่ิมท างานตั้งแตเ่มือ่ไร (วนั/เดือน/ปี) ...................................................................................... 
4. Employment Date To / วนัท่ีออกจากงาน (วนั/เดือน/ปี) ................................................................................................ 
5. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสังเขป........................................................................... 
6. Have you attended any educational institutions other than elementary schools ?  

ทา่นเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกวา่หรือไม ่ ? 

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช  ่

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including elementary 
schools/ถา้ใช ่โปรดกรอกขอ้มลูตอ่ไปน้ีเกีย่วกบัสถาบนัการศึกษาท่ีทา่นเคยเขา้เรียน 

Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Address/ท่ีอยูข่องสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 

Date of Attendance From/วนัท่ีเร่ิมการศึกษา(ว/ด/ป) ……………………………………………….. 

Date of Attendance To/วนัท่ีจบการศึกษา (ว/ด/ป) ……………………………………………………. 

 

Additional Work / Education / Training Information 

  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คณุเคยทอ่งเท่ียวในประเทศ อ่ืน ๆ ใน 5 ปีท่ีแลว้หรือไม ่

            Yes /* ใช ่                                         No / ไมใ่ช  ่

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถา้ใช ่โปรดระบุประเทศท่ีเคยเดินทางภายใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

............................................................................................................................................. ..................................... 

          2. Have you ever served in the military ? คณุเคยท าหน้าท่ีในทางทหารหรือไม ่

            Yes / ใช(่โปรดระบุ)                   No / ไมใ่ช  ่

If yes please provide the following information / ถา้ใช ่โปรดระบุรายละเอียดตอ่ไปน้ี 

Name of  Country/ประเทศ……………………………………………… 

Branch of Service/หนว่ยงาน , สังกดั…………………………………………………………. 

Rank / Position /ยศ/ต าแหนง่…………………………………………………………………_ 



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)? ทา่นเป็นโรคติดตอ่ใด ( 
เชน่ วณัโรค) ท่ีเป็นภยัตอ่สาธารณชนหรือไม ่

 

            Yes /* ใช ่                                         No / ไมใ่ช  ่

* Explain / *ถา้ใช ่โปรดระบุโรคท่ีทา่นเป็น
....................................................................................................................... 

   Are you or have you ever been a drug abuser or addict ? ทา่นเคยใชห้รือเป็นผูติ้ดยาเสพติดหรือไม ่

            Yes / ใช ่                                         No / ไมใ่ช  ่

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

 
 


