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USA 03 BR : G/EAST USA 10D7N 

 
 

แบตเตอร ีพอยต ์ อนุสาวรีย ์เทพีสนัตภิาพ  กราวด ์ซีโร ่ ไทม ์สแควร ์
 เมดิสนั สแควร ์ ระฆังแห่ง สนัตภิาพ อาคาร รฐัสภาคองเกรส   

พิพิธภณัฑเ์ครอืงบินและยานอวกาศ  พิพิธภณัฑ ์สมิธโซเนียน ไนแองการา่ 
พิพิธภณัฑเ์ครอืงแกว้ ตึกเอ็มไพร ์สเตท   ร็อกกี เฟลเลอร ์เซ็นเตอร ์
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กาํหนดการเดินทาง    25 ธ.ค.’17 – 03 ม.ค.‘18 
 
 
 1000   พรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4  ประตหูมายเลข 8   
 เคานเ์ตอร ์Q-R สายการบิน อีว่า แอร ์โดยมีเจา้หน้าทีของทางบริษัทใหอ้าํนวยความสะดวก 

1220 ออกเดินทางโดยเทียวบินที  เทียวบินที BR 062/032 (1240-1710/1930-2110) แวะเปลียนเครืองทีไทเป 

21105 เดินทางถึง สนามบิน จอนห ์เอฟ เคนนาดี   (เวลาทอ้งถินชา้กวา่ประเทศ ไทยประมาณ 12 ชวัโมง)  

ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางโดยรถโคช้ ปรบัอากาศ   

นําท่านเขา้สู่ทีพกั HOTEL SHERATON  หรือเทียบเท่า 
 
 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู ่แหลมแมนฮตัตนั  ทีทอดตวัสู่อ่าวฮดัสนั  โดยมีแม่นําอีสตแ์ละแม่นําฮดัสนัขนาบพืนที 

ของแหลมขนาดใหญ ่ผ่านชม ถนนวอลล ์สตรีท อนัเป็นทีตงัของตลาดหุน้นิวยอรก์ จากนันเดินทาง สูท่่าเรือ
แบตเตอร ีพอยต ์  เพือลงเรือทัศนาจรร่วมกบันักท่องเทียวกลุ่มอืน ๆ  นําชมเกาะ สเต-ทิว (Statue Island) 
พรอ้มกบัลงเกาะเพือถ่ายรูปเป็นทีระลึก ผ่านชมอนุสาวรีย ์เทพีสนัติภาพ ซึงออกแบบก่อสรา้งโดย มร. กุสสตาฟ 

ไอเฟิล ในปี ค.ศ. 1886 สมควรแก่เวลา  นําท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือ แบตเตอร ีพอยต ์
เทียง รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนันเดินทางสู่ ฟิลาเดลเฟีย  (ระยะทางประมาณ 157 ก.ม.)  โดยนําท่านนังรถขา้มสะพานเบนจามิน 
 แฟรงคลินทีเชือมต่อระหวา่งแม่นําเดลลาแวร ์  ซึงเป็นแม่นําสายสาํคญัทีไหลออกสู่มหาสมุทรแอตแลนดติ์ก   

 นําท่านชมรอบนอกของ อาคาร รฐัสภาคองเกส  ซึงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวง ในปีค.ศ. 1682 นําท่านชม  

 ระฆงัแหง่สนัติภาพ” (Liberty Bell) หรือ Broken Bell ณ บริเวณ ลิเบอรตี์ เบล พาวลิเลียน (Liberty Bell 

 Pavillion) การเขา้ชมจาํเป็นตอ้งตรวจเอ็กซเ์รยก์ระเป๋าถือและเป้สะพายหลงัเพอืความปลอดภยั และ
 เขา้คิวเพือเขา้ชม    จากนันเดินทางต่อสู่ แอตแลนดติ์ก ซิตี (ระยะทางประมาณ 100  ก.ม.) เมืองแห่งการ

 พนันอีกแห่งหนึงทางตะวนัออกของอเมริการิมมหาสมุทรแอตแลนดติ์ก 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  จากนันนําท่านเขา้สู่ทีพกั HOTEL HARRAHS   หรือเทียบเท่า 

 

 
 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ  - สนามบนิฯ เถาหยวน (ไทเป) - สนามบนิ จอนห ์เอฟ เคนนาด ี   

วนัทสีอง แหลมแมนฮตัตนั นิวยอรก์ - ตลาดหุน้ นิวยอรก์ - แบต๊เตอรร์ ีพารค์ - อนุสาวรีย ์
  เทพีสนัติภาพ - กราวด ์ซีโร ่- ฟิลาเดลเฟีย (ระฆงัแห่งสนัตภิาพ- อาคาร รฐัสภา
  คองเกรส) - แอต๊แลนดต์กิ ซิต ี                                                                                       
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เชา้ รบัประทานเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองหลวง วอรชิ์งตนั ด.ี ซี (ระยะทางประมาณ 301 ก.ม.) กรุงวอรช์ิงตนั ดี. ซี.  

 เมืองหลวงของประเทศสหรฐัอเมริกา ติดต่อกบัรฐัเวอรจ์ิเนียและ รฐัแมริแลนด ์โดย วอชิงตนั ดี.ซี. อยูใ่นเขตฝัง

ซา้ยของแม่นําพอตอแมก (Potomac River)  เมืองนีสรา้งในสมยั ประธานาธิบดี จอรจ์ วอชิงตันประธานาธิบดี

ท่านแรกของสหรฐัอเมริกาของสหรฐั สรา้งขึนแทน ฟิลาเดลเฟียทีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรฐัสมยัเป็นดินแดน

โพน้ทะเลขององักฤษ 

เทียง รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นําชม  เดอะแคปปิตอล  อาคารรฐัสภาสูงของสหรฐั  ใหท่้านไดเ้ก็บภาพถ่ายจากดา้นนอก จากนันชม แม่นาํโป
โตแม็ค แม่นําสายสาํคญัของ ดี. ซี.,  อนุสาวรีย ์วอรชิ์งตนั ทีเป็นหินอ่อนซึงนํามาจาก อิตาลี  ชมรูปปันของ

อดีตประธานาธิบดี อบับลาฮมั ลินน ์คอนน ์วีรบุรุษผูย้งิใหญ่แหง่สงครามกลางเมืองเหนือ-ใต ้และไม่ไกลจาก

กนัเท่าไรนัก นําท่านชืนชมอดีตประธานาธิบดีอีกท่านหนึงทีสรา้งคุณงามความดีแก่ประเทศชาติเช่นกนั คือ

ประธานาธิบดี  จอรจ ์วอรชิ์งตนั  และจากนันนําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ครอืงบินและยานอวกาศ  ทีมีผูเ้ขา้ชม

สูงทีสุดในโลก แสดงประวติัศาสตรก์ารบินมาตงัแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย เครืองร่อน เครืองบิน จรวด 

ยานอวกาศ ซึงเป็นของจริงตงัแสดง มีโรงภาพยนตจ์อยกัษ์ (Imax) ทีฉายภาพยนตเ์กียวกบัการบิน อวกาศ 

นอกจากนียงัมีทอ้งฟ้าจาํลอง หินจากดวงจนัทร ์และเครืองบินลาํแรกของโลกจากตระกูล Wright ความยงิใหญ่

ของนําตกทีมีบริเวณนํามากมายมหาศาลก่อใหเ้กิด เสียงสนันหวนัไหว สมัผสัถึงละอองไอนําทีสรา้งความสดชืน

ไปทัวบริเวณอยา่งใกลชิ้ดทีสุด 

คาํ       รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  จากนันนําท่านเขา้สู่ทีพกั  HOTEL SHERATON หรือเทียบเท่า 

   
 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําคณะเดินทางสู่  พิพิธภณัฑ ์สมิธโซเนียน (National Museum of Natural History) จดัเป็นพิพิธภณัฑแ์ละ

ศูนยว์ิจยัทีดีทีสุดในโลก พิพิธภณัฑมุ์่งเน้นไปทีการกระตุน้ใหผู้เ้ยยีมชมเกิดความอยากรูอ้ยาก เห็น การคน้พบ 

และการเรียนรูเ้กียวกบัธรรมชาติของโลก ผ่านการ วจิยั การจดัแสดงงานและโครงการทางการศึกษาต่างๆ ในแต่

ละปีมีผูเ้ยยีมชมหลายลา้นคน พิพิธภณัฑแ์หง่นีเป็นฉากสาํคญัหนึงของภาพยนต ์Night at The Museum ทีโด่งดงั

ทัวโลกและจากนันนําท่านสู่ ทาํเนียบขาว อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพทีระลึก ดา้นหน้า  
หมายเหต.ุ หากในวันทีมีพิธีการ หรือวันทีมีการรกัษาความปลอดภยัสูง จะไม่สามารถลงถ่ายรูปได ้

เทียง รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนันนําคณะเดินทางขา้มแม่นํา โปโตแม็ค   สู่ฝัง อารลิ์งตนั (Arlington)   นําท่านผ่านชมเดอะ เพนตากอ้น 

เป็นอาคารทีทําการของกระทรวงกลาโหมสหรฐัอเมริกา  รูปทรงการก่อสรา้งเป็นรูปหา้เหลียมซึงเป็นสญัลกัษณ์

ทางการทหารของสหรฐัอเมริกา จากนันนําท่านเดินทางสู ่เมืองฮารร์ิสเบรกิ (ระยะทางประมาณ193ก.ม.) เป็น

เมืองหลวงของรฐัเพนซิลเวเนีย สหรฐัอเมริกา ตงัอยูริ่มฝังตะวนัออกของ เดินทางถึงเมืองฮารร์ีสเบิรก์  นําท่าน

วนัทสีาม แอต๊แลนดต์กิ ซิต-ีวอชิงตนั ดี.ซี. (ซิต ีทวัร)์       

วนัทสี ี วอรชิ์งตนั ดี.ซี.  - พิพิธภณัฑ ์สมิธโซเนียน - ฮารร์ิสเบรกิ 
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เยยีมชมโรงงานชอ๊กโกแลต เฮอรชี์ อนัโด่งดงั ชมตวัอยา่งขนัตอนการผลิตพรอ้มลิมรสชาติ อีกทงัท่านยงั

สามารถหาซือเป็นของฝากใหบุ้ตรหลานหรือญาติสนิทมิตรสหายไดอี้กดว้ย 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  จากนันนําท่านเขา้สู่ทีพกั HAMPTON  หรือ เทียบเท่า 

 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนนิง นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ครอืงแกว้ (Corning Glass Museum)  ทีรวบรวม

เครืองแกว้กวา่ 40,000 ชินในรูปแบบ  ทีแตกต่างกนัไปและสีสนัอนัสวยสดงดงาม  สาธิตขนัตอนการทาํเครือง

แกว้ซึงถือวา่ผลิตภณัฑที์ดีทีสุดของสหรฐัอเมริกาและมีชือเสียงโด่งดงัไปทวัโลก ขอเชิญท่านหาซือผลิตภณัฑข์อง

พิพิธภณัฑแ์หง่นีหากถูกอกถูกใจ 

เทียง รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนันเดินทางสู่ ไนแองการา่ (ระยะทางประมาณ 236 ก.ม.) เดินทางถึง ไนแองการา่  

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  จากนันนําท่านเขา้สู่ทีพกั HOTEL  SHERATON หรือ เทียบเท่า 

  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําคณะเดินทางถึง นาํตกไนแองการา่ นาํชมนาํตก ทางฝังอเมริกา ชมนําตกทีมีปริมาณมวลนําวนิาทีละ 

750,000 แกลลอนไหลเวียนมากมายมหาศาลทีไหลมาจากทะเลสาบอีรีทิงตวัลงก่อใหเ้กิดเสียงดงัสนัน

 หวนัไหว  

เทียง รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนันนําท่านสู่ Fashion Outlet of  Niagara   อิสระใหท่้านไดจ้บัจ่ายหาซือสินคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ เช่น 

 Coach,  DKNY, American Eagle  ฯลฯ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมือง เอลไมรา(ELMIRA) 

 (ระยะทางประมาณ 266 ก.ม.) 

 
คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัาตาคาร  จากนันนําท่านเขา้สู่ทีพกั HOTEL HOLIDAY INNหรือ เทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู ่Woodbury Premium Outlet แหล่งชอ้ปปิงทีดีทีสุดในอเมริกา โดยมีรา้นคา้มากกวา่ 220 

รา้นคา้ ในราคาถูก สินคา้คุณภาพดี ตงัแต่สินคา้ทวัไปจนถึงแบรนดเ์นมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, 

Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A / X เชิญท่านอิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

 (ระยะทางประมาณ 308 ก.ม.)  

วนัทเีจ็ด อสิระชอ้ปปิงที Woodbury Premium Outlet – นิวยอรก์ 

วนัทหีา้ ฮารร์ิสเบรกิ- คอนนิง -ไนแองการา่ 

วนัทีหก ไนแองการา่ (ล่องเรอืชมนาํตกฝังอเมริกา)-ชอ้ปปิงเอา้ทเ์ลท 
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 อิสระอาหารเทียงเพอืเป็นการไม่รบกวนท่านในการชอ้ปปิง 

เย็น สมควรแก่เวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู ่มหานครนิวยอรก์ (ระยะทางประมาณ 82.7ก.ม.)  

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   
 จากนันนําท่านเขา้สู่ทีพกั HOTEL SHERATON  หรือ เทียบเท่า   
 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านขนึชมทัศนียภาพบนตึกระฟ้า เอ็มไพร ์ สเตท ทีระดบัความสูงชนัที 86 (จาํนวนชนัทงัหมด102 ชนั) 

 ความสูงทงัสิน 1,250 ฟิต สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1930)แลว้นําท่านแวะชมสถาบนั  ร็อคกี เฟลเลอร ์ เซ็น

 เตอร ์ซึงหากในฤดูหนาวจะมีลานสเก็ตนําแข็งใหช้าว  นิวยอรก์เกอร ์มาฝึกเล่นกนัเป็นที สนุกสนาน   

เทียง รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านชมสถานทีสาํคญัของเมืองนิวยอรก์ อาทิเช่น บริเวณยา่นธุรกิจ ไทม ์สแควร,์เมดิสนั สแควร ์การเ์ดน้ท์ 

 สปอรต์ อารีน่า,ยา่นไชน่า ทาวน์ แหล่งรวบคนจีนโพน้ทะเล, ถนนสายเศรษฐกิจ “ เดอะ ฟิวท ์ อเวนู ”จากนัน

 อิสระชอ้ปปิงเป็นการส่งทา้ยในหา้งสรรพสินคา้ MACY สมควรแก่เวลา ทุกท่านพบกนั ณ บริเวณทีนัดหมาย 

คาํ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 จากนันนําท่านเดินทางสู่สนามบิน จอนห ์เอฟ เคนนาดี    
 
 
 

0020 ออกเดินทางจากสนามบิน จอนห ์เอฟ เคนนาด ี โดยเทียวบินที  BR 031/067 
 (0020-0530/0900-1150) แวะเปลียนเครืองทีไทเป 

 
 

 

1150 กลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ … และประทับใจ… 

อตัราค่าบรกิาร  USA 03  :  อเมริกาตะวันออก 10 วนั 7 คนื 
กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ พกัคู ่ เด็กเสริมเตยีง เด็กไม่เสรมิเตียง พกัเดียวเพิม 

25 ธ.ค.’17 – 03 ม.ค.‘18 109,900.- 105,900.- 102,900.- 27,900.- 
 ราคาเด็ก สาํหรบัเด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน   // หกัค่าตวั 35,000.-บาท 

 เด็ก 1 พกักบัผูใ้หญ่ 1 ราคาท่านละ 109,900.- 

 

*** ในการเดินทางในแต่ละครงั จะตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทาง 20 ท่านขนึไป *** 
*** กรณีผูเ้ดินทางในคณะมีไม่ถึง 20 ท่าน อาจมีการปรบัเปลยีนราคา *** 

*** โปรแกรมนีไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางใหน้ะคะ *** 
 
 

 
 

วนัทแีปด ตกึเอ็มไพร ์สเตท – รอ๊กกี เฟลเล่อร ์เซ็นเตอร ์- นิวยอรก์ - ไทม ์สแควร ์-  
  เมดิสนั สแควร ์- การเ์ดน้ท สปอรต์ อารน่ีา - เดอะ ฟิทว ์อเวนู– ชอ๊ปปิง 
  สนามบนิเ เจ.เอฟ.เค. 

วนัทเีกา้ ไทเป - กรุงเทพฯ  

วนัทสีิบ กรุงเทพฯ 
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อตัรานีรวม - ค่าตวัเครืองบิน ไป-กลบั ชนัทศันาจร ตามรายการ - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

- ค่าทีพกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามรายการ  - ค่าพาหนะนําเทียวตามรายการ  

- ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการ   - ค่าอาหารทุกมือตามรายการ 

- ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญบริการตลอดการเดินทาง  

- ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000/1,000,000.-บาท 
 

อตัรานีไม่รวม - ค่าใชจ้่ายอืนๆนอกเหนือจากทีระบุในรายการ เช่น ค่าอาหารทีสงัเพมินอกเหนือรายการการ , 

     ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั ฯลฯ  

- ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%   และภาษีมลูค่าเพมิ 7% 

- ค่าระวางนําหนักกระเป๋า เกิน 20 กิโลกรมั 

  - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ชินละ 3 เหรียญยูเอส/ครงั 

- ค่าวซี่า อเมริกา บริษัทฯสามารถแนะนําใหท่้านดาํเนินการดว้ยตนเอง หรือ หากมีความประสงคจ์ะให ้  

   ทางบริษัทฯดําเนินการให ้คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมท่านละ 7,800-บาท (ขนึอยูก่บัอตัรา   

   แลกเปลียนเงินสกุล) 

- ค่าทิปพนักงานขบัรถในอเมริกา 25 เหรียญยเูอส ตลอดทริป  

- ค่าทิปมคัคุเทศก ์30 เหรียญยูเอสตลอดทริป 

หมายเหต ุ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางตาํกวา่ 20 ท่าน โดยทีจะแจง้ให ้

ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 20 วนั และยินดีทีจะจดัหาคณะทวัรอื์นทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ  
 ในกรณีทีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ทีจะไม่รบัผิดชอบ 

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะปกติการเดินทางท่องเทียวกบัคณะจะใช้

หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือสิงของหา้ม

นําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที

กองตรวจคนเขา้เมืองไดพ้ิจารณาแลว้บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ ไม่วา่จาํนวนทงัหมด หรือบางส่วน และ

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีทางสถานฑูต งดออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างดา้วทีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพกัใน

ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่สามารถ
ทีจะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใชบ้ริการนนัทีทางทวัรจ์ดัให ้ ยกเวน้จะตกลง
กนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยทีเกิดขึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางใน
กรณีทีมีผูเ้ดินทางตาํกว่า 15 ท่าน โดยทีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 10 วัน  
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เงือนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  
 กรุณาจองทวัร ์ก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มมดัจาํเป็นจาํนวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

 กรุณาจองทวัร ์ก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 45 วนั พรอ้มมดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

      (ช่วง ปีใหม่,สงกรานตแ์ละช่วงตลุาคม) 
 กรณีทีลูกคา้พกัอาศัยอยูต่า่งจงัหวดัใหแ้จง้กับทางบรษิัทใหท้ราบตงัแต่ทาํการจองหากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้ง

ออกตวัเครืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหท้างบริษัททราบก่อนออกตวั มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทงัสิน 

 ค่าทัวรส์่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวรท์งัหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 21 วนัทําการ หรือก่อนออกตวั

เครืองบิน มิฉะนันทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวีซ่าไม่ทนักาํหนด และทางบริษัทฯตอ้งออกตวักบัทางสายการบินทาง
ลกูคา้จะตอ้งจา่ยเงินค่าทวัรท์งัหมดก่อนการออกตวัเครอืงบิน มิฉะนนัทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิก
การใหบ้ริการ  

การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์ช่วงเดือนตลุาคม ตอ้งยกเลิกล่วงหนา้ก่อน 45 วัน  

จะไม่เก็บค่ามดัจาํ 
 กรุณาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัทําการ มิฉะนัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจาํ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทงัหมด 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด 

  หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ ไม่ทนักาํหนดการออกตวักบัทางสายการ
บินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทงัหมด 

หลกัฐานการประกอบวีซ่า อเมริกา 
โปรดเตรยีมเอกสารล่วงหนา้ 1 เดือน ก่อนการเดินทาง 

 (การขอวีซ่าประเทศอเมริกาผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้ง ณ สถานทูตประเทศอเมริกา ถนนวิทยุ ) 
1.หนังสือเดินทางทีมีอายุการใชง้านเหลือไม่ตาํกวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ และมีหน้าเหลือไม่ตาํกวา่ 3หน้า  
  หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าไม่วา่จะมีวซี่ากลุ่มเชงเกน้หรือประเทศอืน ตอ้งนําไปแสดงดว้ย 
  จะเป็นประโยชน์อยาํงยงิในการยนืคาํร๎องขอวซีาํ 

2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จาํนวน 2 ใบ ฉากหลงัสีขาว ขนาดใบหน้าวดัจาก ศรีษะถึง   

  คาง 3 ซม. ควรมีอายุไม่เกิน 6  เดือน และตอ้งไม่ซาํกับรูปทีมีในเล่มหนังสือเดินทาง 

3.สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ชุด และ สาํเนาทะเบียน
สมรส / ใบหย่า (ถา้มี)  
4.หลกัฐานแสดงฐานะการทาํงาน 1 ชุด เป็นภาษาองักฤษ 
หนังสือรบัรองการทา้งาน หรือเอกสารบ่งชีการมีอาชีพและมีรายไดข้องผูเ้ดินทาง  
- กรณีลกูจา้ง พนักงานบริษัทใช๎ใบรบัรองการทาํงานของบริษัททีทํางานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน (ตัวจริง) โดยมี

รายละเอียดการเขา๎ทํางาน, อตัราเงินเดือน, ตาํแหนํงงาน เป็นต๎น (เอกสารตอ้งออกไมเํกิน 1 เดือนนับจากวนัยนืวซีาํ 

เชน่ ยนืวซีาํ 22 ม.ค. เอกสารต๎องออก 22 ก.พ. เป็นตน้ไป)  

-  กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใช๎หนังสือรบัรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่นัน (ตัวจริง) โดยระบุตาํแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั,  วนัเดือนปีทีเริมทาํงานกบัหนํวยงาน หรือ องคก์ร สาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 
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(เอกสารตอ้งออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยนืวซี่า เช่น ยนืวซีา่ 22 ม.ค. เอกสารตอ้งออก 22 ก.พ. เป็นตน้ไป) ** 
สาํเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายยอ้นหลงัไม่ตาํกว่า 3 เดือน  
- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้หรือ สาํเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ สาํเนาหนังสือรบัรองความ

เป็นเจา้ของกิจการ  พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัท, หนังสือจดทะเบียนหา้งหุน่สวํน 

(คดัสาํเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัยนืวซีา่) ทีมีชือของผูที้จะยนืวซีา่อยูใํนเอกสารดว้ย 

- เจา้ของรา้นคา้   ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403 ทีมีชือของผูที้จะยนืวซีา่อยูใ่นเอกสารดว้ย  

- กรณีท่านทีเป็นแม่บา้น   หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดง

สาํเนาทะเบียนสมรส  หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบียน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงสาํเนา

ทะเบียนสมรสพรอ้มแสดงสาํเนาสูติบตัรบุตร ทังนีเพือแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควร

คดัหนังสือชีแจงเกียวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิได๎จดทะเบียน  

- กรณีท่านทีว่างงาน ไม่มีรายได ้จะตอ้งมีผูส้นับสนุนค่าใช๎จา่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐานทางดา้น

การเงินของผูร้บัรอง พรอ้มชีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแจงการรบัรองค่าใชจ้า่ยให๎แก่ผูเ้ดินทาง

พรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบืองตน้ ควรมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกชิ้ด (กรณีนีหากความสมัพนัธไ์ม่สามารถ

สืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ทํานอาจถูกปฏิเสธการยนืคาํรอ้งขอวซี่านี) (เอกสารตอ้งออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยนืวี

ซ่า เช่น ยนืวซีา่ 22 ม.ค. เอกสารตอ้งออก 22 ก.พ. เป็นตน้ไป)  

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา  
- ใชห้นังสือรบัรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั เป็น  

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ สาํเนาสมุดรายงานประจาํตัวนักเรียนหรือสาํเนาบตัรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  

- กรณีเกษียณอาย ุใช๎สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ  

- ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพจ์ดหมายรบัรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พรอ้มหลกัฐานแสดงอาชีพ

ตวัเอง เช่น ภาพถ่าย , สญัญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซือขาย , เอกสารการเสียภาษี  

** ในการออกจดหมายรบัรอง กรุณาระบ ุ“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชชื้อของแต่ละสถานทตู** 
5. สมุดบญัชีคู่ฝากตวัจริง นําไปวนัยนืวซี่า และตอ้งมีปรบัใหเ้ป็นยอดปัจจุบนัและมีจาํนวนไม่ตาํกวา่ 6 หลกั เพือใหเ้ห็นวา่มี

ฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดือดรอ้นเมือกลบัสู่ภูมิลาํเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครวั

หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึงในการยนืขอวีซ่าตอ้งออกหนังสือรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย 
 
6.เด็ก สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด และหนังสือรบัรองจากโรงเรียน เป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด* กรณีทีบิดาหรือ มารดาคนใดคน

หนึงมิไดเ้ดินทางพรอ้มบุตร * โปรดเพิม หนังสือยินยอม ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศโดยทางอาํเภอเป็นผูอ้อกให ้ 

พรอ้มกบัสาํเนาบตัรประชาชน, สาํเนาทะเบียนบา้น ,หลกัฐานการงานและการเงิน ของผูที้ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มเด็ก 
* การพิจารณาวา่จะไดร้บัการอนุมติัวซี่าหรือไม่นัน เป็นดุลยพินิจของแต่ละสถานทูต การเตรียมเอกสารทีดีและถูกตอ้งจะ

ช่วยใหก้ารพิจารณาง่ายขนึ 
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รายละเอยีดขอ้มลูการกรอกแบบฟอรม์ขอวซีา่อเมรกิา 
(กรณุากรอกเป็นภาษาองักฤษใหค้รบทงัหมดทกุขอ้) 

***กรณกีรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นระบบจะไมส่ามารถดําเนนิการตอ่ได*้** 
1.ชือ – นามสกุล 

(ภาษาองักฤษ)………………………………………………………………………….………………………….. 

   ชือ – นามสกุล (ภาษาไทย) 

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

2.คุณมีการเปลียนชือ-นามสกุลหรือไม่ (ถา้มีโปรดระบุชือ-นามสกุล) …………………………………………… 

3.สถานนะสมรส ………………………………………. 

4.วนั-เดือน-ปี เกิด……………………………..สถานทีเกิด…………………………….ประเทศทีเกิด……………… 

5.สัญชาติปัจจุบนั…………………………….คุณมีสัญชาติอืนหรือไม(่ถา้มีโปรดระบุ)…………………………… 

6.หมายเลขบตัรประชาชน13หลกั…………………………………………………………………………………… 

7.ทีอยูปั่จจุบนั เลขที………..หมู่………..ซอย……………………….หมู่บา้น/ถนน………………………………… 

แขวง……………………………เขต………………………………….จงัหวดั…………………………

รหสัไปรษณีย…์…………....... 

  เบอร์โทรศพัทบ์า้น…………………………………ทีทาํงาน……………………,……….มือถือ………………… 

  อีเมลล ์…………………………………………………………………… 

8.หมายเลขหนงัสือเดินทาง……………………………….สถานทีออกหนงัสือเดินทาง…………………………… 

  วนัทีออกหนงัสือเดินทาง…………………………………วนัทีหมดอาย…ุ……………………............................  

  หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า…………………………สถานทีออกหนงัสือเดินทาง…………………………… 

  วนัทีออกหนงัสือเดินทาง………………………………….วนัทีหมดอาย…ุ………………………………………. 

  คุณเคยทาํหนงัสือเดินทางหายหรือไม่……………………………. 

9.จุดประสงคใ์นการเดินทาง………………………………………………………………………………………… 

   กรุณาระบุชือบุคคลหรือองคก์รทีติดตอ่ในอเมริกา………………………………………………………………… 

  ความสัมพนัธ์……………..ทีอยูโ่ดยละเอียพร้อมเบอร์โทรศพัท…์………...…………………………………… 

  คุณมีกาํหนดการเดินทางทีแน่นอนหรือไม…่………วนัทีเดินทางเขา้…………………..เดินทางโดยเทียวบิน……… 

  เมืองทีเดินทางเขา้เมือมาถึงอเมริกา…………………….วนัทีเดินทางออก………………เดินทางโดยเทียวบิน…...… 

  เมืองทีเดินทางออกจากอเมริกา……………………………..จาํนวนวนัทีพกันกัอยูใ่นอเมริกา…………………………. 

10.วนัทีเดินทางถึงอเมริกา………………………………………..พาํนกัในอเมริกากีวนั………………………………… 

11.สถานทีพาํนกัในอเมริกา(โดยละเอียด)พร้อมเบอร์โทรศพัท…์………….…………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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12.ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการเดินทางครังนี ………………. หากท่านไม่ไดเ้ป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายดว้ยตนเอง 

     โปรดระบุผูท้ีออกค่าใช่จ่ายในการเดินทางครังนีใหแ้ก่ท่าน……………………..ความสัมพนัธ์……………………. 

     เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ…………………ทีอยูโ่ดยละเอียด…………………………………………………………… 

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

     ชือบุคคลหรือองคก์รทีติดตอ่ในอเมริกา (จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูล)……………………….ความสัมพนัธ์……………… 

     ทีอยูโ่ดยละเอียด………………………………………………………………………………………………........ 

     เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ………………………………………………. 

13.มีบุคคลอืนเดินทางไปกบัท่านหรือไม่(ถา้มีโปรดระบุรายละเอียด)……………….............................................  

    ความสัมพนัธ์…………………………..… 

    ชือ-นามสกุล………………………………………………………สัญชาติ……………….......…………………. 

    วนั-ดือน-ปี เกิด………………………สถานทีเกิด………………ประเทศทีเกิด…………………………………. 

14.คุณเคยพาํนกัอยูใ่นสหรัฐอเมริกาหรือไม…่…………………………. 

    หากท่านเคยพาํนกัอยูใ่นสหรัฐอเมริกาโปรดระบุทีอยูโ่ดยละเอียดพร้อมเบอร์โทรศพัท ์ 

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

   วนัทีเดินทางถึงอเมริกา……………………………..จาํนวนวนัทีเขา้พกั……………ความสัมพนัธ์……………… 

   คุณเคยถือใบอนุญาติขบัรถของอเมริกาหรือไม…่……………………………………. 

15.คุณเคยมีวซ่ีาสหรัฐอเมริกาหรือไม…่…………………………………หากท่านเคยมีวซ่ีาอมริกาโปรดระบุรายละเอียด 

วนัทีออกวีซ่า…………………………….วนัหมดอายวุซ่ีา………………………..หมายเลขวซ่ีา……………….........     

คุณตอ้งการขอวซ่ีาประเภทเดิมใช่หรือไม…่……………….คุณเคยไดรั้บการพิมพล์ายนิวมือแลว้หรือไม…่……....... 

16.คุณเคยถูกปฏิเสธการขอวซ่ีาสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศอนืหรือไม่ …………………………………                                    

ถา้เคยถูกปฏิเสธการขอวซ่ีา กรุณาให้ขอ้มูล ประเทศทีท่านถูกปฏิเสธ .........................................................................                          

เหตุผลในการถูกปฏิเสธวซ่ีา  ................................................................................................ 

17.ชือ-นามสกุลบิดา…………………………………………………………………สัญชาติ................................. 

วนั-เดือน-ปี เกิด……………………………สถานทีเกิด…………………………ประเทศทีเกิด…………………. 

บิดาของคุณอาศยัอยูใ่นสหรัฐอมเริกาหรือไม…่………………………………………. 

18.ชือ-นามสกุล มารดา………………………………………………………………………สัญชาติ………………… 

วนั-เดือน-ปี เกิด…………………………..สถานทีเกิด………………………….ประเทศทีเกิด……………………. 

 มารดาของคุณอาศยัอยูใ่นสหรัฐอเมริกาหรือไม…่…………………………………….. 

 คุณมีญาติคนอนืๆอยูท่ีอเมริกาหรือไม…่…………………….ถา้มีโปรระบุความสัมพนัธ์……………………………… 

 ทีอยูโ่ดยละเอียดพร้อมเบอร์โทรศพัท…์……………………………………………………………………………….... 

........................................................................................................................................................................ 
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19.ชือ-นามสกุล บุตร…………………………………………………………………………สัญชาติ……………… 

   วนั-เดือน-ปี เกิด…………………………..สถานทีเกิด………………………………...ประเทศทีเกิด………… 

   หมายเลขหนงัสือเดินทาง………………ทีอยูปั่จจุบนั…………………………………………………………… 

20.ชือ-นามสกุล บุตร………………………………………………………………………สัญชาติ…………………..... 

    วนั-เดือน-ปี เกิด…………………………..สถานทีเกิด………………………………...ประเทศทีเกิด…………...... 

    หมายเลขหนงัสือเดินทาง………………ทีอยูปั่จจุบนั……………………………………………………………….. 

21.ชือ-นามสกุล บุตร………………………………………………………………………สัญชาติ…………………..... 

    วนั-เดือน-ปี เกิด…………………………..สถานทีเกิด………………………………...ประเทศทีเกิด…………...... 

    หมายเลขหนงัสือเดินทาง………………ทีอยูปั่จจุบนั……………………………………………………………….. 

22.ชือ-นามสกุล บุตร………………………………………………………………………สัญชาติ…………………..... 

    วนั-เดือน-ปี เกิด…………………………..สถานทีเกิด………………………………...ประเทศทีเกิด…………...... 

    หมายเลขหนงัสือเดินทาง………………ทีอยูปั่จจุบนั……………………………………………………………….. 

23.คุณมีญาติพนีอ้งพาํนกัอยูใ่นสหรัฐอเมริกาหรือไม่……………..ถา้มีโปรดระบุทีอยูโ่ดยละเอียด…………………    

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

ความสัมพนัธ์………………………………………………………………………………………………………… 

24.ชือ-นามสกุล คู่สมรส………………………………………………………………สัญชาติ…………………….. 

    วนั-เดือน-ปี เกิด……………………………สถานทีเกิด……………………………… ประเทศทีเกิด…………… 

    ทีอยูปั่จจุบนั………………………………………………………………………………………………………    

(แมห้ยา่แลว้ก็ตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น)วนัทีสมรส……………………….วนัทีสินสุดการสมรส………………    

การสมรสสินสุดลงอยา่งไร………………………………………………ประเทศทีสินสุดการสมรส…………… 

25.อาชีพปัจจุบนัของคุณคือ…………………………………………..ลกัษณะงานทีคุณทาํ………………………… 

     ชือสถานทีทาํงาน………………………………………………………….อายงุานจนถึงปัจจุบนั……………… 

     ทีอยูท่ีทาํงาน เลขที………..หมู่……......ซอย………………………………หมู่บา้น/ถนน………………..……..   

      แขวง…………………................เขต………………………………จงัหวดั……………………….

รหสัไปรษณีย…์……………      รายไดต้่อเดือน……………………………………… 

       กรณีทีทาํงานทีปัจจุบนัไม่ถึง 5 ปี กรุณาระบุทีทาํงานก่อนหนา้นนี ชือสถานทีทาํงาน…………………………… 

       ทีอยูท่ีทาํงาน เลขที………..หมู่.……….ซอย……………………………...หมู่บา้น/ถนน…………………… 

       แขวง……………………….เขต……………………………จงัหวดั……………….รหสัไปรษณีย…์……...... 

       หมายเลขโทรศพัท…์…………………….ตาํแหน่งงาน……………………อธิบายหนา้ทีของคุณ…………… 

       วนัทีเริมทาํงาน…………………………………สินสุดวนัที……………………………… 

       ชือ – นามสกุล หวัหนา้งานของคุณ(ถา้มี)……………………………………………………………………….. 
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 26. ชือสถานบนัการศึกษา…………………………………………………………………………………………… 

       ทีอยู ่เลขที…………หมู่……….ซอย……………………………………ถนน………………………………….. 

        แขวง……………………..เขต……………………….จงัหวดั…………………….รหสัไปรษณีย…์…………… 

        ประเทศ…………………………..หลกัสูตรการศึกษา………………………………………………………… 

        เขา้ศึกษาตงัแต่วนัที……..เดือน……………..ปี……....สินสุดการศึกษาวนัที……….เดือน………….…ปี……       

กรุณาระบุภาษาทีท่านสามารถพูดได…้………………………………………………………………………………. 

27. ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศภายใน 5 ปีทีผา่นมาหรือไม่……………………….(ถา้มีกรุณาระบุรายละเอียด) 

        เดินทางไปประเทศ…………………………..วนัที……………………………….ถึงวนัที…………………… 

        เดินทางไปประเทศ…………………………..วนัที……………………………….ถึงวนัที……………………. 

        เดินทางไปประเทศ…………………………..วนัที……………………………….ถึงวนัที…………………… 
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