
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กําหนดการเดินทาง :  

26 ก.ย. - 3 ต.ค., 3 - 10 ต.ค., 17 – 24 ต.ค., 14 – 21 พ.ย. และ 5 – 12 ธ.ค. 58 

 
 

08.30น. คณะพร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู 8เคาน์เตอร์Sสายการบินไชน่า

แอร์ไลน์โดยมีเจา้หนา้ทีจากบริษทัคอยตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
11.00น. เหิรฟ้าสู่สนามบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เทียวบินทีCI 834 

15.55 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) เพอืแวะเปลยีนเครือง 

17.30 น. ออกเดินทางต่อสู่มหานครนิวยอร์กโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เทียวบินทีCI012 

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 12 ชม.)หลงัจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรนาํท่านเดินทางเข้าสู่นิวยอร์ก... หรือทีนิยมเรียกกนัว่า นิวยอร์กซิตี (NEW 

YORK CITY - NYC) เป็นเมืองทีมีประชากรมากทีสุดในสหรัฐอเมริกา และจดัไดว้่าเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การเงิน วฒันธรรม บนัเทิง ทีสาํคญัทีสุดของโลก 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั EMPIRE MEADOWLANDS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) - มหานครนิวยอร์ก   

 

 

 

 
 

อาหารทังหมด 14 มือ!!!  บริการท่านด้วยอาหารหลากหลาย ไม่จําเจ (ไทย-จีน-ญีปุ่ น-ท้องถิน) 

ชมพพิธิภัณฑ์ทีใหญ่ทีสุดในโลก“THE SMITHSONIAN INSTITUTE” 

ช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนมในเอาท์เล็ตทีดีและใหญ่ทีสุดของนิวยอร์ก  “WOODBURY OUTLETS” 

ชมสถานที และระฆงัทีใช้ตอนประกาศอิสรภาพสมัยก่อตังประเทศสหรัฐอเมริกา 

“อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์-ลิเบอร์ตีเบลล์” 

บินโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์Boeing 777–300ER ทีมีประสิทธิภาพมากทีสุดในโลก 



 

 
 

 

 

 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมอืงฟิลาเดลเฟีย (PHILADELPHIA CITY)มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึงเป็นเมืองทีริเริมการ

ประกาศอิสรภาพในสมยัก่อตงัประเทศสหรัฐอเมริกา ชมอินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ซึงเป็นสถานทีประกาศ

อิสรภาพตงัอยู่ในสวนทีเมืองฟิลาเดลเฟีย ซึงไดป้ระกาศเอกราชไวใ้นปี ค.ศ 1776 คาํประกาศเขียนโดย

โธมสัเจฟเฟอร์สัน แถลงว่าอาณานิคมอเมริกา 13 แห่งขอแยกตวัจากองักฤษ และชมระฆังแห่งอิสรภาพ 

หรือ ลเิบอร์ตเีบลล์ทีไดล้นัเมือวนัประกาศก็อยูที่สวนสาธารณะแห่งนีดว้ย 

 
 

 

เทียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตงัอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนีย

กบัแมรีแลนด์ สร้างในสมยัประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูก

สร้างขึนเพือทดแทนฟิลาเดเฟียทีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมยัเป็นดินแดนโพน้ทะเลขององักฤษ เป็น

เมืองหนึงทีไดอ้อกแบบผงัเมืองไดอ้ยา่งสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นทีตงัทีทาํการของรัฐบาล สาํนักงาน

องค์การระหว่างประเทศ จากนันนาํท่านสู่สถาบันสมิธโซเนียน(THE SMITHSONIAN INSTITUTE)

ก่อตงัในปีค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึงร่วมกบัเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ JAMES SMITHSON 

นักวิทยาศาสตร์ขององักฤษสถาบนัสมิธโซเนียนยงัเป็นพิพิธภณัฑ์ทีใหญ่ทีสุดในโลกและได้รวบรวม

พิพิธภณัฑ์ 13 แห่งไวด้ว้ยกนั นาํท่านชมพิพิธภัณฑ์เครืองบินและยานอวกาศ (NATIONAL AIR AND 

SPACE MUSEUM)พิพิธภณัฑอ์ากาศยานและยานอวกาศทีมีผูเ้ขา้ชมสูงทีสุดในโลกแสดงประวติัศาสตร์

วนัทีสอง เมืองฟิลาเดเฟีย–อินดีเพนเด้นท์ฮอลล์–ลิเบอร์ตเีบลล์–กรุงวอซิงตนัดีซี-สถาบันสมธิโซเนียน 

(พพิธิภณัฑ์เครืองบินและยานอวกาศ-พพิธิภณัฑ์ประวตัศิาสตร์ธรรมชาตแิห่งชาต)ิ-อาคาร

รัฐสภา-ทําเนียบขาว 



 
การบินมาตงัแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย เครืองร่อนเครืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซึงเป็นของจริงตงั

แสดงนอกจากนียงัมีทอ้งฟ้าจาํลองหินจากดวงจนัทร์และเครืองบินลาํแรกของโลกจากตระกลู WRIGHT 

 
  นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ(NATIONAL MUSEUM OF NATURAL 

HISTORY)ซึงแสดงนิทรรศการเกียวกบัสิงแวดลอ้มของมนุษย ์ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นชา้ง

แอฟริกาโบราณทีตวัใหญ่ทีสุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ทีเคยเป็นสมบติัของพระเจา้หลุยส์ที 16 

ของฝรังเศส 

 
  (หมายเหตุ: การท่องเทียวในสถาบันสมิธโซเนียนขึนอยู่กับเวลาทีเอืออํานวยต่อการเข้าชมแต่ละสถานท)ี 

   จากนันนําท่านชมอาคารรัฐสภา (THE CAPITOL HILL)ถือเป็นสัญลกัษณ์ของวอชังตนั ดี.ซี. โดย

ลกัษณะของตวัอาคารรัฐสภาแห่งนีนนั จะก่อสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว ภายในนนัจะตกแต่งดว้ยหินอ่อนและ

แกะสลกัลวดลายเสาสร้างแบบกรีก  มีภาพสีนาํมนัทีเป็นสถาปัตยกรรมทีสวยงาม นอกจากนีอาคารรัฐสภา

แห่งวอชิงตนั ดี.ซี.แห่งนียงัถือเป็นตึกรัฐสภาทีมีความสวยงามเป็นอนัดบั 1 ของโลก จากนันนาํท่านชม 

ทําเนียบขาว หรือไวท์เฮาส์ (WHITE HOUSE) เป็นบ้านอย่าง เป็นทางการและสถานทีทาํงานของ

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สร้างขึนระหว่าง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ดว้ยหินทราย และสีขาวในสไตล์

จอร์เจียนยคุหลงั และกลายเป็นทีอยูอ่าศยัประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคน 

 
คาํ   รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั HOLIDAY INN CHANTILLY HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 
 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านชม อนุสาวรีย์ โธมสัเจฟเฟอร์สัน (THOMAS JEFFERSON MEMORIAL)ถูกสร้างขึนเพืออุทิศ

ให้กับ โธมสัเจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนทีสามของสหรัฐอเมริกา และเป็นผูป้ระพนัธ์ คาํประกาศ

อิสรภาพของสหรัฐอเมริกา เขาจึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์โลก อนุสรณ์สถาน

เจฟเฟอร์สันใช้รูปแบบศิลปะสไตล์นีโอคลาสสิค โดยภายในเป็นทีตังของรูปปันสีทองแดงของท่าน

ประธานาธิบดีโธมสัเจฟเฟอร์สัน ทีเปิดให้ชาวเมืองรวมทังนักท่องเทียวได้เขา้มาแสดงความเคารพต่อ

บุคคลผูมี้คุณูปการต่อประเทศอยา่งมากมายท่านนีดว้ยในฤดูใบไมผ้ลิ บริเวณรอบๆบึงและอนุสาวรียนี์จะ

สวยมากเพราะมีดอกซากุระบานเต็มไปหมด ตน้ซากุระประมาณ 3,000 ตน้เป็นของขวญัจากกรุงโตเกียวใน

ปี ค. ศ. 1912ชมอนุสาวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT)เป็นอนุสาวรียที์สร้างเพือเป็น

เกียรติแก่จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา เป็นเครืองหมายแห่งประชาธิปไตยของ

คนอเมริกัน มีลกัษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์ ทาํดว้ยหินอ่อน หินแกรนิต และหินทราย สูง 169 เมตร เป็น

สิงก่อสร้างทีสูงทีสุดในวอชิงตนั ดี.ซี. ซึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 36 ปี เหตุผลทีเกิดการสร้างมายาวนานขนาด

นีก็คือ เนืองจากเงินบริจาคหมด ประกอบกบัการเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกนั 

 

 

 

 

 

ช

ม อนุสรณ์ลินคอร์น (LINCOLN MEMORIAL)อนุสรณ์สถานแด่ผูย้ิ งใหญ่ รัฐบุรุษทีคนทงัอเมริการัก 

และเคารพ สัญลกัษณ์ของความกลา้ ความรักชาติ ความเป็นอเมริกัน อนุสาวรีย ์อบัราฮัม ลินคอล์น 

จุดเริมตน้ตาํนานความรัก ชาติ เครืองหมายเพือเชิดชูเสรีภาพ วีรกรรมทีต่างตอ้งยกย่อง สุนทรพจน์ คาํ

ปราศรัยแห่งประวติัศาสตร์ ถกูรวบรวมผา่นจิตรกรรมฝาผนงัภายใน อนุสาวรียลิ์นคอลน์ ทีสุดทา้ยแห่งการ

รําลึกถึง เพือให้คนรุ่นหลงัไดรั้บรู้ถึงความรู้สึก อารมณ์ส่วนลึกทีเขามีต่อประเทศ ต่อประชาชน และต่อ

ความเสมอภาค 

วนัทีสาม อนุสาวรีย์ โธมัสเจฟเฟอร์สัน - อนุสาวรีย์วอชิงตนั - อนุสรณ์ลนิคอร์น - อนุสรณ์สถานรําลึกถึง

สงครามโลก - เมืองแฮริสเบิร์ก - HERSHEY'S CHOCOLATE WORLD - เมืองคอร์นนิง 



 

 
ชม อนุสรณ์สถานรําลึกถึงสงครามโลกของทหารอเมริกัน 3 แห่ง ได้แก่ อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึก

เวียดนาม (VIETNAM VETERANS MEMORIAL)อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี (KOREAN WAR 

VETERANS MEMORIAL)และ อนุสรณ์สถานสงครามโลกครังทีสอง (NATIONAL WORLD WAR II 

MEMORIAL) 

 
เทียง  รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร 

 หลงัอาหารกลางวนันําท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์กเมืองหลวงริมฝั งแม่นําซัวควิฮานน่านําท่านชม

เครืองจกัรเก่าแก่ทีใชใ้นการผลิตช็อคโกแลตทีมีชือเสียงระดบัโลก และใหท่้านไดแ้วะซือช็อคโกแลตนานา

ชนิดเพือเป็นของฝากของทีระลึก ณ HERSHEY'S CHOCOLATE WORLDจากนันนาํท่านเดินทางสู่ 

เมอืงคอร์นนิงซึงอยูท่างตอนใตข้องนครนิวยอร์ก ก่อตงัขึนเมือปี ค.ศ. 1890 ซึงตงัอยู่บนฝังแม่นาํเชมุงเป็น

เมืองทีมีชือเสียงทางดา้นการทาํเครืองแกว้ 

 
คาํ   รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร   

  นําท่านเข้าสู่ทีพกั HOLIDAY INN EXPRESS HORSEHEADS  หรือเทยีบเท่า 



 

 
 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชมพิพิธภัณฑ์เครืองแก้ว CORNING GLASS MUSEUMเป็นโรงงานทีมีชือเสียงในดา้นเครือง

แกว้ทีสุดแห่งหนึงของอเมริกา ให้ท่านชมขนัตอนการทาํเครืองแกว้ต่าง ๆ และเลือกซือเป็นของฝากหรือ

ของทีระลึก จากนันนาํท่านเดินทางสู่เมืองบัฟฟาโร่ซึงตงัอยู่ทางทิศตะวนัตกของนิวยอร์กมีประชากร

ประมาณ 1.1 ลา้นคนเป็นเมืองทางด้านอุตสาหกรรมพนัธุ์พืช ศูนยก์ลางทางวฒันธรรม การศึกษา และ

การแพทย ์และไดรั้บการคดัเลือกจากหนังสือ Reader’sDigest ให้เป็นเมืองทีมีความสะอาดเป็นอนัดบั 3 

ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกา และแคนาดา โดยมีแม่นาํไนแองการ่าขวางกนัซึง

เป็นจุดกาํเนิดของนาํตกยกัษไ์นแองการ่า 

 
เทียง  รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร  

  เดินทางถึงเมืองบฟัฟาโร่ จากนนันาํท่านชมนําตกไนแอการ่า ซึงเป็นหนึงในเจ็ดสิงมหัศจรรยข์องโลกทาง

ธรรมชาติ ท่านจะไดพ้บกบัความงามและความยงิใหญ่ของนาํตกใหท่้านถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นทีระลึก จากนนั

นําท่านล่องเรือเมดออฟเดอะมิส (MAID OF THE MIST) เพือชมนาํตกไนแอการ่าอย่างใกลชิ้ด สัมผสั

กระแสนาํปริมาณนาํมหาศาลทีทิงตวัลงจากทะเลสาบอีรี เป็นจุดทีอยู่ใกลต้วันาํตกมากทีสุด สัมผสัไดถึ้ง

ความสวยงามพร้อมกบัความน่ากลวัดว้ยปริมาณนาํ 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีทีตกลงกระทบกนัทาํให้เกิด

เสียงดงักึกกอ้งไปนบัพนัไมล ์ทาํให้เกิดละอองนาํปกคลุมไปทวับริเวณทอดผ่านดว้ยสายรุ้งโคง้รับกบัตวั

นาํตก ขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม เห็นสายรุ้งทีเกิดจากละอองนาํอยู่ เหนือนาํตกในวนัทีสภาพอากาศ

อาํนวยหรือนําท่านลงลฟิต์เคฟ ออฟ เดอะ วนิดส์ (CAVE OF THE WINDS)ลงสู่เบืองล่างของนาํตกยกัษ ์

วนัทีสี พพิธิภณัฑ์เครืองแก้ว - เมืองบัฟฟาโร่ –นําตกไนแองการ่า- ล่องเรือเมดออฟเดอะมสิหรือเคฟออฟ

เดอะวนิดส์ 



 
ครังหนึงในชีวิต ท่านจะไดช้มความความงดงามของนาํตกยกัษไ์นแองการ่าแห่งนีไดอ้ยา่งใกลชิ้ดจริงๆ และ

ท่านจะไดย้นิเสียงของมวลนาํทีมากมายมหาศาลไหลถาโถมลงมาจากเบืองสูง กึกกอ้งไปทวัทงับริเวณ 

 
 

 

 

 
 

 

คาํ    รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร   

  นําท่านเข้าสู่ทพีกั FOUR POINTS BY SHERATON NIAGARA FALLS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดินทางกลบัสู่นิวยอร์ก‘มหานครเอกของโลก’นครแห่งความมงัคงั ทันสมัยยงัจัดได้ว่าเป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วฒันธรรม บนัเทิง ทีสาํคญัทีสุดของโลกและยงัเป็นทีตงัของสาํนักงาน

ใหญ่ องคก์ารสหประชาชาติอีกดว้ย 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร  

 ก่อนเขา้นิวยอร์กใหท่้านไดแ้วะชอ้ปปิงวู้ดเบอร์รี เอาท์เลท็ (WOODBURY OUTLETS)อิสระใหท่้านชอ้ป

ปิง แหล่งช้อปปิงทีดีทีสุดและใหญ่ทีสุดในตะวนัออก!!โดยมีร้านคา้ มากกว่า 220 ร้านคา้ ในราคาทีถูกอย่าง

ไม่น่าเชือ และสินค้าก็มีคุณภาพดี ตังแต่ทั วไปจนถึงแบรนเนมอาทิ เช่น BURBERRY, GUCCI, 

CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISSSIXTY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, 

EMPORIA,ARMANI และอืนๆอีกมากมาย 

วนัทีห้า  วู้ดเบอร์รี เอาท์เล็ท 

หมายเหตุ : การล่องเรือเมดออฟเดอะมสิขนึอยู่กบัความเออือาํนวยของสภาพอากาศ และความปลอดภัย

ของนักท่องเทียว หากสภาพอากาศไม่เออือาํนวยทางบริษทัฯ จะจดัโปรแกรมเทียวทีเหมาะสมให้แทน 



 
 

 

 

 

 

 

เยน็ อสิระอาหารเยน็เพอืความสะดวกแก่การช้อปปิง.... 

นําท่านเข้าสู่ทีพกัHOTEL WOODBRIDGE AT METROPARKหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านชมเมืองนิวยอร์ก นาํท่านผา่นชมสถานทีสาํคญัต่างๆของนิวยอร์ก เช่นตึกสหประชาชาติ, หอสมุด

ประชาชน,ไชน่าทาวน์,เซ็นทรัลปาร์คสวนสาธารณะทีดงัทีสุดในนิวยอร์กสวนใจกลางแมนฮัตตนัเป็น

แหล่งกิจกรรม จุดพกัผอ่นหยอ่นใจจุดถ่ายหนังนับจาํนวนไม่ถว้น จากนันนาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพือลง

เฟอร์รีไปยงั เกาะลเิบอร์ตซึีงเป็นทีตงัของ อนุสาวรีย์เทพเีสรีภาพ ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ สัญลกัษณ์

แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกนัทีแสดงใหเ้ห็นถึงว่าเป็นดินแดน ทีทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียม

กัน เทพีเสรีภาพนี ประเทศฝรั งเศสได้มอบให้เป็นของขวญัเนืองในโอกาสทีอเมริกาก่อตังประเทศ 

ครบรอบ 100 ปี 

 
เทียง    รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร 

  นาํท่านผา่นชม GROUND ZEROเป็นบริเวณทีครังหนึงเคยเป็นตึกแฝด WORLD TRADE CENTERทีสูง

ทีสุดในอเมริกา แต่ตอนนีเหลือทิงไวเ้พียงแต่ความทรงจาํ และการก่อสร้างตึกใหม่ หลงัจากการสูญเสียครัง

ใหญ่ในปี2001นาํท่านชม ตกึเอม็ไพรสเตท(EMPIRE STATE) เป็นอาคารทีสูงทีสุดในโลกนานกว่า 40 ปี 

โดยปัจจุบันมีความสูงเป็นอนัดบัที 14 ของโลกซึงปรากฏในภาพยนตร์ต่างๆมากมายมากมาย เช่น AN 

AFFAIR TO REMEMBER, KING KONG, THE DAY AFTER TOMORROW, PERCY JACKSON & 

THE OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF(ไม่รวมค่าขึนราคา1,000 บาท / ท่านเนืองจากบางกรณีที

วนัทีหก  นิวยอร์ก - ตึกสหประชาชาติ - หอสมุดประชาชน - ไชน่าทาวน์ – เซ็นทรัลปาร์ค - เกาะลิ

เบอร์ต ี(อนุสาวรีย์เทพเีสรีภาพ) - GROUND ZERO – ตกึเอ็มไพรสเตท -ตึกร็อคกีเฟลเลอร์ 

เซ็นเตอร์- ย่านวอลล์สตรีท - โบสถ์ทรินิต ี- ย่านไทม์สแควร์ - ถนนสายทีห้า 



 
สภาพอากาศอาจไม่เอืออํานวยแก่การขึนชมทําให้ไม่สามารถมองเห็นทัศนียภาพวิวตึกของมหานครนิวยอร์กได้)

หรือ สามารเลือกซือทัวร์เสริม (OPTION TOUR)ขึนตึกร็อคกีเฟลเลอร์ เซ็นเตอร์(ROCKEFELLER 

CENTER)คอมเพล็กซ์ใหญ่กลางแมนฮตัตนัซึงรวบรวมอาคารสาํนักงาน ร้านคา้ ภตัตาคาร สวนหย่อม 

สถานีโทรทศัน์ และสถานบนัเทิง กวา้งจากถนน FIFTH AVE. ไปจด SIXTH AVE. ถา้คุณชอบงานยุค

อาร์ตเดโค ทีนีเป็นอีกจุดหนึง ทีคุณจะไดช้มทงัสถาปัตยกรรมและงานประดบัตกแต่งในหลายๆจุด เช่น 

WISDOM ประติมากรรมนูนตาํเหนือประตูทางเขาตึก  และพิเศษกว่านีบนชนั 70 ของตึก มีจุดชมวิวที

เรียกว่าTOP OF THE ROCK OBSERVATION DECKเปิดใหบ้ริการทุกวนั เพือใหช้มทิวทศัน์แสนสวย

ของตึกเอม็ไพร์สเตทและอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพทีอยูท่างตอนใต ้รวมทงัสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คทีอยู่

ทางตอนเหนือ(ไม่รวมค่าขึนราคา1,000 บาท / ท่าน)นาํท่านชม ย่านวอลล์สตรีท (WALL STREET) เป็น

ชือของถนนในเกาะแมนแฮตตนั ถนนเสน้นีเป็นถนนเก่าแก่เสน้หนึงของเมือง ซึงเป็นศนูยก์ลางทางการเงิน

แห่งหนึง และตลาดหลักทรัพยนิ์วยอร์คเริมตังต้นอยู่บนถนนสายนี จากนันนําท่านชม โบสถ์ทรินิตี

(TRINITY CHURCH)เป็นโบสถที์มีความเก่าแก่และมีชือเสียงมากแห่งหนึงของเมืองแมนฮตัตนั นาํท่าน

ผ่านชม ย่านไทม์สแควร์(TIMES SQUARE) ย่านการคา้ในกลางนครทีประชนัป้ายโฆษณานับร้อยป้าย 

ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกาํเนิดของละครบรอดเวยศิ์ลปะการแสดงทีทั วโลกยอมรับ 

จากนนัอิสระใหท่้านเดินชอ้ปปิง สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลก ย่าน ถนนสายทีห้า (FIFTH AVENUE)ซึง

เป็นแหล่งชอ้ปปิงทีหรูหราทีสุดในนิวยอร์ก พร้อมชมบรรยากาศแสนโรแมนกบัถนนทงัสาย 

 
คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) 

 
 

01.35 น.  เหิรฟ้าสู่สนามบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เทียวบินทีCI 11 

 

 

.................................... บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล .................................... 
 

 

 
 

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) เพอืแวะเปลยีนเครือง 

07.20น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เทียวบินทีCI 833 

10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ........ 

วนัทีเจด็  นิวยอร์ก    

วนัทีแปด  สนามบินไทเป (ประเทศไต้หวนั) - สนามบินสุวรรณภูม ิ



 
………….หมายเหต:ุ โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการดินทาง 

ผู้ใหญ่ พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี พักเดียว 

เพิมท่านละ พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 

26 ก.ย. - 3 ต.ค. 58 79,900 79,900 74,900 15,000 

3– 10 ต.ค. 58  79,900 79,900 74,900 15,000 

17 – 24 ต.ค. 58 82,900 82,900 77,900 15,000 

14 – 21 พ.ย. 58 79,900 79,900 74,900 15,000 

5 – 12 ธ.ค. 58 82,900 82,900 77,900 15,000 
 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 

 ตวัเครืองบินไป–กลบั ชนัประหยดั รวมภาษีสนามบินและค่าภาษีนาํมนั เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าอาหารตามทีระบุไวใ้นรายการ 

 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  

 ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดลงใตท้อ้งเครือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 23 กก.  

 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจาํนวน 1 ท่าน 

 ค่าประกนัสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1.5 ลา้นบาท **พิเศษ ให้ความคุม้ครองกระเป๋าและ

ไฟลท์ดีเลย ์ทุกๆ 12 ชวัโมง จ่าย 2,000 บาท 
 

 



 
อัตราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยนืใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,900 บาท อตัราค่าธรรมเนียมอาจมกีารเปลยีนแปลง ขึนอยู่กบัเรทเงิน ณ 

วนัทีชําระ) 

 ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีเกินกว่าสายการบินกาํหนด  

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 ค่าทิปพนกังานขับรถ มาตรฐานวนัละ 3USD.X 6 วนั = 18 USD. 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวนัละ 3USD.X 8 วนั = 24 USD. 

 

 

 

เงอืนไขการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางตาํกวา่ 25 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเนืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนตามจริง

เท่านนั เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีทียืนวซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณจีองทัวร์ และให้ทางบริษัททําวซ่ีาให้ หากวซ่ีาไม่ผ่านจะมค่ีาบริการ 2,000 บาท 

 กรณจีองทัวร์ และให้ทางบริษัททําวซ่ีาให้ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธเิลอืนวนัเดนิทาง ซึง

ค่าทัวร์อาจมกีารเปลยีนแปลง ขนึอยู่กบัวนัเดินทางทีต้องการทําการจองใหม่ หรือหากต้องการยกเลกิการเดนิทาง จะมี

ค่าบริการในการทําวซ่ีา 4,000 บาท 
 

 

การชําระเงิน 

 ยืนยันการสํารองทีนังกบัเจา้หนา้ทีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง 

 ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจอง เงินมดัจาํถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือทงัหมดชาํระล่วงหนา้ 30วนัก่อนเดินทาง 



 
 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข

และขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํ 

 หลงัจากสํารองทีนงัเรียบร้อยแลว้เจา้หนา้ทีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอืนทีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพือดาํเนินการยืนขอวซ่ีา (สําหรับประเทศทีตอ้งทาํวซ่ีา) 

 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั 

 คืนเงินมดัจาํทงัหมด 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั 

 หกัเงินมดัจาํ 50%/ท่าน 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 หกัเงินมดัจาํ 100%/ท่าน 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 หกัเงินค่าทวัร์ 50%/ท่าน 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง 

กรณีตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ หรือตวัแบบ NON-REFUND 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 

 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 

 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืนขอวี

ซ่าไดท้นัตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิม คือค่าวซ่ีา และค่าเปลียนชือตวัเครืองบินเท่านนั ทงันี

ตอ้งไม่อยู่ในเงือนไขตวัทีไม่อนุญาตใหเ้ปลียนชือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนั

ทงัหมด ใหถ้ือเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บ

การพิจารณาอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานฑูต ทางบริษทัฯขอแนะนาํใหท่้านยืนวซ่ีาแบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็วกว่าการ

ยืนวซ่ีาแบบกรุ๊ป 
 

ตวัเครืองบิน 

 ตวัเครืองบินแบบหมู่คณะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนัหากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบัท่านตอ้งชาํระค่าใช้จ่ายทีสายการ

บินเรียกเก็บและการจดัทีนงัของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกาํหนดทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนาํมนัเชือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราทีทางสายการบินแจง้ ณ วนัทีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึนราคาในภายหลงัถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนทีเพิม ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ

ตามความเป็นจริงณวนัทีออกตวั 

โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (TWIN / DOUBLEROOM) ประเภทหอ้งพกัขึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรมกรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอืนๆ อาจทาํใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ  

 โดยทวัไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากทีสุด คือ 3 คนเท่านนั 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพิม

เตียงเสริมให ้(EXTRA BED)  

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน(TRIPLE ROOM)หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเดียว และตอ้ง

ชาํระค่าหอ้งพกัเดียวเพิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครืองปรับอากาศ เนืองจากเป็นประเทศทีอยู่ในแถบอุณหภูมิตาํเครืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรืองานเทศกาลต่างๆเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนทีคิดไว ้บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพือความเหมาะสมของโปรแกรม 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 

 นาํหนักกระเป๋าสัมภาระทีโหลดลงใตท้อ้งเครือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ นําหนักไม่เกิน 23กิโลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชนั ECONOMY CLASS) หากสัมภาระมีนาํหนกัเกิน สายการบินมีสิทธิเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมได ้

 กระเป๋าสัมภาระทีสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองไดต้อ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง+ยาว+สูงไม่เกิน 115 

เซนติเมตรหรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) X 46 เซนติเมตร (18 นิว)  

 ** เงือนไขขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน 

 

เอกสารประกอบการยืนวซ่ีาอเมริกา 

ผูที้ประสงคย์นืคาํร้องขอวีซ่า ต้องมาสถานฑูตด้วยตวัเอง  เพือเขา้รับการสมัภาษณ์ตามเวลาทีสถานทูตนดัหมาย 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ 5,900 บาท (ไม่รวมในราคาทวัร์) อตัราค่าธรรมเนียมอาจมกีารเปลยีนแปลง ขนึอยู่กบัเรทเงิน 

ณ วนัทีชําระ) 

 หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ทีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งสําหรับติดหน้าวีซ่าเป็น

อย่างนอ้ย 2 หนา้ หากมี หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพือประโยชน์ในการอนุมติัวีซ่า

จากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิว (เป็นสีเหลียมจตุัรัส) จาํนวน3 รูป พืนหลงัสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ ม (เห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 

50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขดูขีด รอยแมก๊เยบ็กระดาษ หรือเปือนนาํหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) เป็นรูปทีถ่ายจากร้าน

เท่านนั (ไม่อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์  

 หลกัฐานส่วนตวั – สําเนาทะเบียนบา้น, สําเนาบตัรประชาชน, สําเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส

เสียชีวติ), สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) กรณีเป็นเดก็อายุตาํกวา่ 15 ปีใชส้ําเนาใบสูติบตัร 



 
 หลกัฐานการทาํงาน– หนงัสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั ให้ระบุตาํแหน่ง, วนัเริมทาํงาน, อตัราเงินเดือน(เป็น

ภาษาอังกฤษเท่านัน),กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไม่เกิน 3 เดือน), 

กรณีเป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน) 

 หลกัฐานการเงิน–หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) เอกสารตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั ก่อน

วนันดัสมัภาษณ์, สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน แสดงยอดล่าสุดก่อนยืนวซ่ีา ภายใน 7 วนั (หากเล่มปัจจุบนัไม่ถึง 6 

เดือน ตอ้งถ่ายสําเนาเล่มเก่าดว้ย) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน (นําสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงไปในวัน

สัมภาษณ์ด้วย) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยู่ภายใตก้ารอุปการะเลียงดู เช่น ภรรยาทีไม่ไดท้าํงานให้แสดงเอกสารขา้งตน้ทงัหมดของสามี หรือผู ้

เดินทางทีมีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทงัหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

 กรณีทีเดก็อายุตาํกวา่ 18ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง ตอ้งทาํหนงัสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ 

จากอาํเภอหรือเขตทีท่านอยู่ และแสดงเอกสารขา้งตน้ทงัหมดของบิดา-มารดาดว้ย 

 กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีขึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สําหรับผูสู้งอายุ 

ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าบริการ) 
 

 

หมายเหตุ 

1. ก่อนวนัสมัภาษณ์วีซ่า 1 วนั จะมีเจา้หนา้ทีแผนกวีซ่าโทรไปนดัเรืองเวลา-สถานที เพืออธิบายขอ้มูลและรับเอกสารใน

การสมัภาษณ์ 

2. ในวนัสมัภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย (ไม่จาํเป็นต้องมาก่อนเวลา เนืองจากสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลา

นัดในเอกสาร) 

 

ข้อมูลส่วนตวั (สําหรับขอวซ่ีาอเมริกา) 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการขออนุมัตวิซ่ีา 

PASSPORT NUMBER........................................................................................................................................................... 

พาสปอร์ตเคยหายหรือถกูขโมยหรือไม่   ใช่   ไม่ใช่เหตุผล .................................................................................... 

ชือ (ไทย) ...................................................................... นามสกุล (ไทย.................................................................................. 

ชือ (ENG) ...................................................................... นามสกุล (ENG) ............................................................................. 

ชือ-นามสกุล เดิม (ในกรณีเคยเปลียนชือ) (ENG) ................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเกิด (ENG) ................................................................................................................................................................ 

ทีอยูปั่จจุบนั (ENG) ................................................................................................................................................................ 

สถานภาพ   โสด  แต่งงาน  หยา่ร้าง 

ชือสถานทีทาํงานปัจจุบนั (ENG) ........................................................................................................................................... 

ทีอยูที่ทาํงานปัจจุบนั (ENG) .................................................................................................................................................. 



 
ตาํแหน่ง ........................................................................... รายไดต่้อเดือน .............................................................................

หนา้ทีทีรับผดิชอบในตาํแหน่งงาน ......................................................................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ (มือถือ) .................................................................... เบอร์ติดต่อ (ทีทาํงาน) ....................................................... 

เบอร์แฟกซ ์(ทีทาํงาน) ................................................................ อีเมล ์.................................................................................. 

ทีทํางานเดิม 

ชือสถานทีทาํงานเดิม (ENG) .................................................................................................................................................. 

ทีอยูที่ทาํงานเดิม (ENG) ........................................................................................................................................................ 

ตาํแหน่งเดิม ............................................................................................................................................................................ 

หนา้ทีทีรับผดิชอบในตาํแหน่งงาน ......................................................................................................................................... 

เบอร์ติดต่อทีทาํงานเดิม .......................................................................................................................................................... 

ชือ-นามสกุล เดิม (ในกรณีเคยเปลียนชือ) (ENG) .................................................................................................................. 

การศึกษาสูงสุด 

ชือสถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................... 

ทีอยูส่ถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................ 

สาขาวิชา (ENG)  .................................................................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี ทีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ........................................... วนั/เดือน/ปี ทีจบการศึกษา (ค.ศ) .................................... 
 

 

การศึกษาระดับมธัยมหรือสูงกว่า 

ชือสถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................. 

ทีอยูส่ถาบนั (ENG) .............................................................................................................................................................. 

สาขาวิชา (ENG)................................................................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี ทีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วนั/เดือน/ปี ทีจบการศึกษา (ค.ศ) ........................... 

ครอบครัว 

บิดา ชือ (ENG) ....................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................. 

มารดา ชือ (ENG) ..................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................ 

วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ........................................................................................................................................................... 

คู่สมรส ชือ (ENG) ................................................................... นามสกุล (ENG) .................................................................. 

วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................. 

จงัหวดัเกิดของคู่สมรส ........................................................................................................................................................... 
 

ประวตักิารเดนิทางเข้า – ออกประเทศอเมริกา 

ท่านเคยไดรั้บวีซ่า USA หรือไม่   ใช่  ไม่ใช่ 

(ถา้ใช่) ประเภทวีซ่าทีเคยไดรั้บ ............................................................. วนั/เดือน/ปี ทีเคยไดรั้บ .......................................... 



 
เลขวีซ่าทีเคยไดรั้บ .................................................................................................................................................................. 

วนัเดินทางเขา้ USA ล่าสุด ............................................................ ระยะเวลาทีเขา้พกั .......................................................... 

ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่า USA หรือไม่  ใช่  ไม่ใช่    

(ถา้ใช่) ประเภทวีซ่าทีเคยถกูปฏิเสธ ...................................................... วนั/เดือน/ปี ทีถกูปฏิเสธ ......................................... 

ท่านมีใบขบัขีที USA หรือไม่   ใช่  ไม่ใช่ 

(ถา้มี) หมายเลขใบขบัขีเลขที .......................................................... รัฐทีออกใบขบัขีให ้...................................................... 
 

ประวตักิารเดนิทาง  ประเทศทีเคยเดินทาง (ภายใน 5 ปีหลงั) 

1.     ..................................................................................................................................................................................... 

2.     ..................................................................................................................................................................................... 

3.     ..................................................................................................................................................................................... 

4.     .................................................................................................................................................................................... 

5.     ..................................................................................................................................................................................... 

ข้อมูลผู้ตดิต่อใน USA ถ้าม ี(สําคญัมากกรุณากรอกตามความเป็นจริง เนืองจากมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

ชือ (ENG) ............................................................................. นามสกุล(ENG)........................................................................ 

ทีอยู ่(ENG).............................................................................................................................................................................. 

มีความสมัพนัธเ์ป็น ................................................................................................................................................................. 

เบอร์โทรศพัท ์.............................................................. อีเมล ์.............................................................................................. 

 

ข้อมูลทัวไป 

ภาษาทีพดูได ้.......................................................................................................................................................................... 

โรคประจาํตวั (ถา้มี) 

รักษาหายแลว้ตงัแต่ปี ค.ศ. .......................................  อยูใ่นระหว่างการรักษา 

 อืน ๆ .............................................................................................................................................................. 

อาชีพอิสระทีท่านประกอบอยู.่............................................................................................................................................... 

ข้อมูลของผู้มอีปุการะคุณ       

ชือ-นามสกุล.......................................................................................................................................................................... 

ทีอยู ่......................................................................................................................................................................................

ความสมัพนัธ ์........................................................................................................................................................................ 

เบอร์โทรติดต่อ ....................................................... EMAIL ................................................................................................. 
 

 

 


