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ลอ่งเรอื MAID OF THE MIST ชมน ้ำตกไนแองกำรำ่หรอื 

ชมน ้ำตกแบบ CAVE OF THE WINDS1ใน 7 สิ่งมหศัจรรยท์ำงธรรมชำติ

ของโลกท่ีตอ้งไปสมัผสัสกัครัง้ในชีวิต 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
เดนิทางสู่ประเทศอเมริกา  โดยสายการบิน โคเรียน แอร์ 

เยอืนมหานครนิวยอร์ก นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางธุรกจิ การเงนิ การศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม 
ชมพพิธิภณัฑ์ที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก “THE SMITHSONIAN INSTITUTE” 
ช้อปป้ิงแบบจุใจกบัสินค้าแบรนด์เนมที ่“WOODBURY OUTLETS” 

 

อเมรกิำตะวนัออก 9 วนั 5 คืน 



รายละเอยีดโปรแกรม 

 
21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 สายการบิน โคเรียน แอร์ (KE) 

เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
00.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินโคเรียน แอร์  เทีย่วบินที ่KE654 
08.55 น. ถึงสนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ เพือ่รอเปลีย่นเคร่ือง 
10.00 น. ออกเดินทางสู่ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยสายการบินโคเรียน แอร์  เทีย่วบินที ่KE81 

***** เคร่ืองบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***** 
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี ้(JFK) (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 11 ชม.) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (PHILADELPHIA) (ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง) มลรัฐ
เพนซิลวาเนียซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิมการประกาศอิสรภาพในสมยัก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดป้ระกาศแยกเอก
ราชในปี ค.ศ. 1776 ค าประกาศเขียนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สัน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านชม อินดิเพน เด้นซ์  ฮอลล์ (INDEPENDENCE HALL) ศูนยก์ลาง

ของอุทยานประวติัศาสตร์แห่งชาติอินดิเพนเดนซ์ เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งอยูบ่นถนน
เชสต์นตัระหว่างถนนท่ี 5 กบั 6 ในช่วงแรก อาคารน้ีเป็นท่ีรู้จกัในฐานะสถานท่ีท่ีมีการอภิปรายแกไ้ขและลงมติ
เห็นชอบค าประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา และชม ระฆังแห่งอิสรภาพ 
(LIBERTY BELL) หรือว่า ระฆงัแตก เป็นระฆงัท่ีถูกใช้ในสมยัประกาศเอกราชระฆงัแตกคร้ังแรก เม่ือผูค้น
มาถึง ฟิลาเดลเฟีย คร้ังแรก น าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS WASHINGTON DC SW SPRINGFIELD (วอชิงตัน ดีซี) หรือ
เทยีบเท่า 

วนัทีส่อง สนามบินอนิชอน (เกาหลใีต้) (ICN) - สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี ้(JFK) - ฟิลาเดล
เฟีย - ลเิบอร์ตี ้เบลล์ - อนิดิเพน เด้นซ์ ฮอลล์ - กรุงวอซิงตัน ดี.ซี. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (BKK) 



 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (WASHINGTON, D.C.) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูร่ะหวา่งมลรัฐเวอร์จิเนีย
กบัแมร่ีแลนด์ สร้างในสมยัประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างข้ึน
เพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมยัเป็นดินแดนโพน้ทะเลขององักฤษ เป็นเมืองหน่ึงท่ีได้
ออกแบบผงัเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นท่ีตั้งท่ีท าการของรัฐบาล ส านักงานองค์การระหว่าง
ประเทศ น าท่านชม อนุสาวรีย์ โธมัสเจฟเฟอร์สัน (THOMAS JEFFERSON MEMORIAL) ถูกสร้างข้ึนเพื่อ
อุทิศใหก้บั โธมสัเจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนท่ีสามของสหรัฐอเมริกา และเป็นผูป้ระพนัธ์ค าประกาศอิสรภาพ
ของสหรัฐอเมริกา เขาจึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นบุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์โลก อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สันใช้
รูปแบบศิลปะสไตลนี์โอคลาสสิก โดยภายในเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันสีทองแดงของท่านประธานาธิบดีโธมสัเจฟเฟอร์
สัน ท่ีเปิดให้ชาวเมืองรวมทั้งนักท่องเท่ียวได้เขา้มาแสดงความเคารพต่อบุคคลผูมี้คุณูปการต่อประเทศอย่าง
มากมายท่านน้ีดว้ยในฤดูใบไมผ้ลิ บริเวณรอบๆบึงและอนุสาวรียน้ี์จะสวยมากเพราะมีดอกซากุระบานเต็มไปหมด 
ตน้ซากุระประมาณ 3,000 ตน้เป็นของขวญัจากกรุงโตเกียวในปี ค. ศ. 1912 จากนั้นน าท่านชม ท าเนียบขาว หรือ
ไวท์เฮาส์ (WHITE HOUSE) เป็นบา้นอย่าง เป็นทางการและสถานท่ีท างานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
สร้างข้ึนระหวา่ง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ดว้ยหินทราย และสีขาวในสไตล์จอร์เจียนยุคหลงั และกลายเป็นท่ีอยู่
อาศยัประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคน น าท่านชม อาคารรัฐสภา (THE CAPITOL HILL) ถือเป็นสัญลกัษณ์
ของวอชงัตนั ดี.ซี. โดยลกัษณะของตวัอาคารรัฐสภาแห่งน้ีนั้น จะก่อสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว ภายในนั้นจะตกแต่ง
ดว้ยหินอ่อนและแกะสลกัลวดลายเสาสร้างแบบกรีก มีภาพสีน ้ ามนัท่ีเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม นอกจากน้ี
อาคารรัฐสภาแห่งวอชิงตนั ดี.ซี.แห่งน้ียงัถือเป็นตึกรัฐสภาท่ีมีความสวยงามเป็นอนัดบั 1 ของโลก 

 
 

วนัทีส่าม กรุงวอซิงตัน ดี.ซี. - อนุสาวรีย์ โธมสัเจฟเฟอร์สัน - ท าเนียบขาว - อาคารรัฐสภา - 
สถาบันสมธิโซเนียน - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - รีเฟลคช่ัน พูล - อนุสรณ์ลนิคอร์น - 
อนุสรณ์สถานร าลกึถึงสงครามโลก - เมอืงแฮริสเบิร์ก 



เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน (THE SMITHSONIAN INSTITUTE) 

ก่อตั้งในปีค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหน่ึงร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ  JAMES SMITHSON 
นกัวิทยาศาสตร์ขององักฤษสถาบนัสมิธโซเน่ียนยงัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและไดร้วบรวมพิพิธภณัฑ ์
13 แห่งไวด้้วยกนั น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองบินและยานอวกาศ (NATIONAL AIR AND SPACE 
MUSEUM) พิพิธภณัฑอ์ากาศยานและยานอวกาศท่ีมีผูเ้ขา้ชมสูงท่ีสุดในโลกแสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่
ตน้จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย เคร่ืองร่อนเคร่ืองบิน จรวด ยานอวกาศ ซ่ึงเป็นของจริงตั้งแสดงนอกจากน้ียงัมี
ท้องฟ้าจ าลองหินจากดวงจนัทร์และเคร่ืองบินล าแรกของโลกจากตระกูล WRIGHT น าท่านชม พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ(NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) ซ่ึงแสดงนิทรรศการ
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นชา้งแอฟริกาโบราณท่ีตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก และ
เพชรขนาด 45.5 กะรัต ท่ีเคยเป็นสมบติัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ของฝร่ังเศส (หมายเหตุ: การท่องเทีย่วในสถาบันสมิธโซ
เนียนขึน้อยู่กบัเวลาทีเ่อือ้อ านวยต่อการเข้าชมแต่ละสถานที)่ 

  
ชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) และ รีเฟลคช่ัน พูล (REFLECTION POOL) เป็น
อนุสาวรียท่ี์สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา เป็นเคร่ืองหมายแห่ง
ประชาธิปไตยของคนอเมริกนั มีลกัษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์ ท าดว้ยหินอ่อน หินแกรนิต และหินทราย สูง 169 
เมตร เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในวอชิงตนั ดี.ซี. ซ่ึงใช้เวลาสร้างนานถึง 36 ปี เหตุผลท่ีเกิดการสร้างมายาวนาน
ขนาดน้ีก็คือ เน่ืองจากเงินบริจาคหมด ประกอบกบัการเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกนั น าท่านชม อนุสรณ์ลิ
นคอร์น (LINCOLN MEMORIAL) อนุสรณ์สถานแด่ผูย้ิ่งใหญ่รัฐบุรุษท่ีคนทั้งอเมริการัก และเคารพ สัญลกัษณ์
ของความกล้า ความรักชาติ ความเป็นอเมริกนั อนุสาวรีย์ อบัราฮมั ลินคอล์น จุดเร่ิมต้นต านานความรัก ชาติ 
เคร่ืองหมายเพื่อเชิดชูเสรีภาพ วีรกรรมท่ีต่างตอ้งยกย่อง สุนทรพจน์ ค าปราศรัยแห่งประวติัศาสตร์ ถูกรวบรวม
ผา่นจิตรกรรมฝาผนงัภายใน อนุสาวรียลิ์นคอลน์ ท่ีสุดทา้ยแห่งการร าลึกถึง เพื่อให้คนรุ่นหลงัไดรั้บรู้ถึงความรู้สึก 
อารมณ์ส่วนลึกท่ีเขามีต่อประเทศ ต่อประชาชน และต่อความเสมอภาค และ อนุสรณ์สถานร าลึกถึงสงครามโลก 
ของทหารอเมริกนั 3 แห่ง ไดแ้ก่ อนุสรณ์สถานทหารผา่นศึกเวียดนาม ,อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี และ
อนุสรณ์สถานสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 

  
 
 
 
 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES HARRISBURG W – MECHANICSBURG  
(แฮริสเบิร์ก) หรือเทยีบเท่า 

 

 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจกัรช๊อคโกแลตท่ีเป็นเหมือนกบั เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ 

คอมเพล็กซ์ มีทั้งส่วนพิพิธภณัฑ ์ ช๊อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือช็อคโก
แลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นน่ิง (CORNING) (ใช้เวลา
ประมาณ 3 ชม.) พร้อมชมทศันียภาพบรรยากาศเมืองและชีวติแบบอเมริกนั ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนใตข้องนครนิวยอร์ค 
ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค .ศ . 1890 ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น้าํเชมุง เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท าเคร่ืองแกว้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว (CORNING MUSEUM OF GLASS) เป็น

พิพิธภณัฑ์ท่ีอุทิศให้กับงานศิลปะประวติัศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของแก้ว ก่อตั้งข้ึนในปีพ. ศ. 2494 โดย  
CORNING GLASS WORKS และปัจจุบนัมีคอลเล็กชนัของวตัถุแกว้มากกวา่ 45,000 ช้ิน ซ่ึงมีอายุมากกวา่ 3,500 
ปี น าท่านชมการจดัแสดงเคร่ืองแกว้ และสาธิตวิธีการเป่าแกว้ ณ โรงงานเคร่ืองแกว้ทีบีไอเมืองคอร์นน่ิง ให้ท่าน
เลือกซ้ือเคร่ืองแกว้ ท่ีรังสรรค์ออกแบบมาหลากหลายชนิดและหลากหลายดีไซน์ เป็นของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น า้ตกไนแองการ่า (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

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

วนัทีส่ี่ เมอืงแฮริสเบิร์ก - HERSHEY'S CHOCOLATE WORLD - เมอืงคอร์นน่ิง - 
พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว - น า้ตกไนแองการ่า 



  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม เกาะ GOAT ISLAND ท่ีประกอบดว้ยน ้ าตก 3 แห่งถดั ๆ กนั คือ น ้ าตกเกือกมา้ (HORSESHOE 

FALLS หรือน ้ าตกแคนาดา) สูง 158 ฟุต, น ้ าตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน ้ าตกขนาดเล็กกวา่ท่ีอยูติ่ดกนั คือน ้ าตก 
BRIDAL VEIL ชมความงามของ น ้าตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS) ซ่ึงเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์อง
โลกทางธรรมชาติ ท่านจะไดพ้บกบัความงาม และความยิง่ใหญ่ของน ้าตก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารจากรับประทานอาหารกลางวนั น าท่าน ล่องเรือเมดออฟเดอะมิส (MAID OF THE MIST) เพื่อชม
น ้าตกไนแอการ่าอยา่งใกลชิ้ด สัมผสักระแสน ้ าปริมาณน ้ ามหาศาลท่ีทิ้งตวัลงจากทะเลสาบอีร่ี เป็นจุดท่ีอยูใ่กลต้วั
น ้าตกมากท่ีสุด สัมผสัไดถึ้งความสวยงามพร้อมกบัความน่ากลวัดว้ยปริมาณน ้ า 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีท่ีตกลง
กระทบกนัท าให้เกิดเสียงดงักึกกอ้งไปนบัพนัไมล์ ท าให้เกิดละอองน ้ าปกคลุมไปทัว่บริเวณทอดผา่นดว้ยสายรุ้ง
โคง้รับกบัตวัน ้ าตก ขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม เห็นสายรุ้งท่ีเกิดจากละอองน ้ าอยู่ เหนือน ้ าตกในวนัท่ีสภาพ
อากาศอ านวย หรือน าท่านลงลิฟต์ เคฟ ออฟ เดอะ วินดส์ (CAVE OF THE WINDS) ลงสู่เบ้ืองล่างของน ้ าตก
ยกัษ ์คร้ังหน่ึงในชีวิต ท่านจะไดช้มความความงดงามของน ้ าตกยกัษไ์นแองการ่าแห่งน้ีไดอ้ยา่งใกลชิ้ดจริงๆ และ
ท่านจะไดย้นิเสียงของมวลน ้าท่ีมากมายมหาศาลไหลถาโถมลงมาจากเบ้ืองสูง กึกกอ้งไปทัว่ทั้งบริเวณ จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่เมือง สแครนตัน (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม.) 

 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

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

หมายเหตุ : การล่องเรือเมดออฟเดอะมิสขึน้อยู่กบัความเอือ้อ านวยของสภาพอากาศ และความปลอดภัยของ
นักท่องเทีย่ว หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมเที่ยวทีเ่หมาะสมให้แทน 

วนัทีห้่า เกาะ GOAT ISLAND - น า้ตกไนแองการ่า - ล่องเรือเมดออฟเดอะมสิ หรือ เคฟออฟ
เดอะวนิดส์ - เมอืงสแครนตัน 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เล็ท (WOODBURY OUTLETS) (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) อิสระให้ท่านช้

อปป้ิงอยา่งเตม็อ่ิมกบั แหล่งช้อปป้ิงทีด่ีทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดในตะวนัออก โดยมีร้านคา้ มากกวา่ 220 ร้านคา้ ในราคา
ท่ีถูกอย่างไม่น่าเช่ือ และสินค้าก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทัว่ไปจนถึงแบรนด์เนม อาทิเช่น BURBERRY, GUCCI, 
CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISSSIXTY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIA, 
ARMANI และอ่ืนๆอีกมากมาย 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่นิวยอร์ก...หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ นิวยอร์กซิตี ้(NEW YORK CITY) (ใช้เวลา

ประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา และจดัได้ว่าเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ 
การเงิน วฒันธรรม บนัเทิง ท่ีส าคญัท่ีสุดของโลก น าท่านชมย่าน ถนนสายที่ห้า (FIFTH AVENUE) ซ่ึงเป็น
แหล่งช้อปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดในนิวยอร์ก พร้อมชมบรรยากาศแสนโรแมนกับถนนทั้ งสาย และชม APPLE 
STORE ตวัร้านอยูใ่ตดิ้น บนพื้นดินมีกระจกใสทรงลูกบาศกข์นาดใหญ่ตั้งอยูเ่พียงเท่านั้น มีสัญลกัษณ์ “แอปเปิล” 
เรืองแสงขนาดใหญ่ และ “บนัไดแกว้” ส าหรับเดินลงไปยงัตวัร้านชั้นล่าง จ าหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที 
น าท่านชม ตึกเอ็มไพรสเตท (EMPIRE STATE) (ไม่รวมค่าขึน้ตึก) เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกนานกวา่ 40 ปี 
โดยปัจจุบนัมีความสูงเป็นอนัดบัท่ี 14 ของโลกซ่ึงปรากฏในภาพยนตร์ต่างๆมากมายมากมาย เช่น AN AFFAIR 
TO REMEMBER, KING KONG, THE DAY AFTER TOMORROW, PERCY JACKSON & THE 
OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF 

 
ชม ตึกร็อคกีเ้ฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ (ROCKEFELLER CENTER) (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) เป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่กลาง
แมนฮตัตนัซ่ึงรวบรวมอาคารส านกังาน ร้านคา้ ภตัตาคาร สวนหยอ่ม สถานีโทรทศัน์ และสถานบนัเทิง กวา้งจาก
ถนน FIFTH AVE. ไปจด SIXTH AVE. ถ้าคุณชอบงานยุคอาร์ตเดโค ท่ีน่ีเป็นอีกจุดหน่ึง ท่ีคุณจะได้ชมทั้ง

วนัทีห่ก วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เลท็ - นิวยอร์ก - แอปเปิล สโตร์ - ถนนสายทีห้่า - ตึกเอมไพร์เสตท - 
ร็อคกีเ้ฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ - ย่านไทม์สแควร์ 



สถาปัตยกรรมและงานประดบัตกแต่งในหลายๆจุด เช่น WISDOM ประติมากรรมนูนต ่าเหนือประตูทางเขาตึก 
และพิเศษกวา่น้ีบนชั้น 70 ของตึก มีจุดชมวิวท่ีเรียกวา่ TOP OF THE ROCK OBSERVATION DECK เปิด
ให้บริการทุกวนั เพื่อให้ชมทิวทศัน์แสนสวยของตึกเอ็มไพร์สเตทและอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพท่ีอยู่ทางตอนใต ้
รวมทั้งสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คท่ีอยูท่างตอนเหนือ จากนั้นน าท่านสู่ ย่านไทม์สแควร์ (TIMES SQUARE) 
ย่านการคา้ในกลางนครท่ีประชนัป้ายโฆษณานบัร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ตน้ก าเนิดของ
ละครบรอดเวยศิ์ลปะการแสดงท่ีทัว่โลกยอมรับ จากนั้นอิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลก 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก FAIRFIELD INN EAST RUTHERFORD MEADOWLANDS HOTEL (นิวยอร์ก) หรือ
เทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากรับประทานอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อลงเฟอร์ร่ีเพื่อล่องเรือ LIBERTY CRIUSE ไปยงั 
เกาะลิเบอร์ตี้ (LIBERTY ISLAND) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (LIBERTY STATUE) ชมความ
สง่าของเทพีเสรีภาพ สัญลกัษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกนัท่ีแสดงให้เห็นถึงวา่เป็นดินแดน ท่ีทุกคนมี
สิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกนั เทพีเสรีภาพน้ี ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบให้เป็นของขวญัเน่ืองในโอกาสท่ีอเมริกา
ก่อตั้งประเทศ ครบรอบ 100 ปี 

วนัทีเ่จ็ด ล่องเรือ ลเิบอร์ตี ้ครุยส์ - เกาะลเิบอร์ตี ้(อนุสาวรีย์เทพเีสรีภาพ) - สวนสาธารณะ 
BATTERY PARK - รูปป้ันววักระทงิ - ย่านวอลล์สตรีท - อาคารตลาดหลกัทรัพย์ - 
โบสถ์ทรินิตี ้- GROUND ZERO - วนั เวลิด์ เทรด เซ็นเตอร์ - สะพานบรูคลนิ 



 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลังจากรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านชมสวนสาธารณะ BATTERY PARK ชม รูปป้ันวัวกระทิง 
(CHARGING BULL) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีหมายถึง เศรษฐกิจดี เป็นสัญลกัษณ์ของชาวอเมริกา เป็นการสร้าง
ก าลงัใจในช่วงท่ีหุน้ตกอยา่งหนกัในช่วงพศ. 2550 สาเหตุท่ีใชส้ัญลกัษณ์ววักระทิง เน่ืองจากเวลาท่ีหุ้นข้ึน คนใน
ตลาดหุน้จะร้องวา่ "BULL" เป็นการโห่ร้องแสดงความยนิดี น าท่านชม ย่านวอลล์สตรีท (WALL STREET) เป็น
ช่ือของถนนในเกาะแมนแฮตตนั ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเก่าแก่เส้นหน่ึงของเมือง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางการเงินแห่ง
หน่ึง และตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์กเร่ิมตั้งตน้อยูบ่นถนนสายน้ี น าท่านชม อาคารตลาดหลักทรัพย์ (NEW YORK 
STOCK EXCHANGE) เป็นอาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งแรกในนครนิวยอร์ก จากนั้นน าท่านชม โบสถ์ทรินิตี ้
(TRINITY CHURCH) เป็นโบสถท่ี์มีความเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของเมืองแมนฮตัตนั 

 
จากนั้นใหท้่านถ่ายรูปคู่กบั วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ (ONE WORLD TRADE CENTER) ตึกใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึน
แทนตึกเวลิรด์ เทรด เซนเตอร์หลงัเดิมท่ีเกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในสหรัฐฯ ดว้ยระดบัความสูง 
1,176 ฟุต คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นตึกสูงและท่ีพกัยา่นชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า "วนั เวิลด์ เทรด 
เซ็นเตอร์" ในนครนิวยอร์คเป็นตึกสูงท่ีสุดของสหรัฐ ดว้ยระดบัความสูง 1,176 ฟุต เหนือกวา่ ตึก"วิลล์ ทาวเวอร์" 
(WILLIS TOWER) แชมป์เก่า ตั้งอยูใ่นกรุงชิคาโก ้ท่ีมีความสูง 1,451 ฟุต รายงานระบุวา่ ตึก"วนั เวิลด์ เทรด เซ็น
เตอร์" ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงท่ีสุดของสหรัฐ จากเสาอากาศบนตวัอาคาร ท่ีมีความสูง 408 ฟุต น าท่านชม
บริเวณ GROUND ZERO (9/11 MEMORIAL) เดิมเป็นท่ีตั้งของตึกแฝด WORLD TRADE CENTER ท่ีสูงท่ีสุด
ในอเมริกา แต่ตอนน้ีเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า และการก่อสร้างตึกใหม่ หลงัจากการสูญเสียคร้ังใหญ่ใน
วนัท่ี 9 ก .ย. คศ. 2001 ประกอบไปด้วยสระน ้ าตกสองแห่ง ซ่ึงตั้งอยู่บนฐานท่ีตั้งของตึกแฝดเหนือและใตข้อง
ตึกเวิร์ลด์เทรดเซนเตอร์เดิม มีลกัษณะเป็นสระน ้ าตกส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ มีความกวา้ง และความยาวเท่ากบัตวั
อาคารเดิม โดยท่ีตรงกลางของบ่อเป็นหลุมส่ีเหล่ียมลึกลงไปใตดิ้น ขณะเดียวกนัก็รายรอบไปดว้ยกระจก และ
ตน้ไม ้ดา้นนอกของสระน ้ าตกมีการจารึกรายช่ือผูท่ี้เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรมเกือบ 3,000 รายช่ือ น าท่านชม 
สะพานบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1883 เคยเป็นสะพานแขวนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
และเป็นสะพานแขวนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1825 เมตร ทอดขา้มแม่น ้ าอีสต์ เช่ือมระหว่าง



นิวยอร์กซิตี แมนฮัตตัน และบรูคลิน จากนั้ นน าท่านผ่านชมสถานท่ีส าคัญต่างๆของนิวยอร์ก เช่น ตึก
สหประชาชาติ, หอสมุดประชาชน, ไชน่าทาวน์, เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะท่ีดงัท่ีสุดในนิวยอร์กสวนใจกลาง
แมนฮตัตนัเป็นแหล่งกิจกรรม จุดพกัผอ่นหยอ่นใจจุดถ่ายหนงันบัจ านวนไม่ถว้น 

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

หลงัรับประทานอาหารค ่าสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี ้(JFK) 

 
00.50 น. ออกเดินทางจาก สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี ้(JFK) นิวยอร์ก ซิตี ้เทีย่วบินที ่KE86 

***** เคร่ืองบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***** 

 
05.15 น. ถึงสนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ เพือ่รอเปลีย่นเคร่ือง 
09.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทีเ่ทีย่วบิน KE657 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

...............หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม............... 
 

อตัราค่าบริการ (ราคา/ท่าน) 

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มเีตยีง 

16 - 24 ต.ค. 60 89,000 89,000 85,000 18,000 

10 - 18 พ.ย. 60 89,000 89,000 85,000 18,000 

5 - 13 ธ.ค. 60 89,000 89,000 85,000 18,000 

 
 
 

วนัทีเ่ก้า สนามบินอนิชอน (เกาหลใีต้) (ICN) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (BKK) 

วนัทีแ่ปด สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี ้(JFK) 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั รวมภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนั เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,920 บาทต่อท่านอตัราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัเรท

เงิน ณ วันทีช่ าระ) และค่าบริการ 1,500 บาทต่อท่าน 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ มาตรฐานวนัละ 3 USD. 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ มาตรฐานวนัละ 3 USD. 
 ค่าขึน้ตึกเอม็ไพรสเตท (EMPIRE STATE) ราคา 1,500 บาท  
 ค่าขึน้ตึกร็อคกีเ้ฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ (ROCKEFELLER CENTER) ราคา 1,500 บาท 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะ

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณจีองทวัร์ และให้ทางบริษัทท าวซ่ีาให้ หากวซ่ีาไม่ผ่านจะมีค่าบริการ 1,500 บาท 



 กรณจีองทวัร์ และให้ทางบริษัทท าวซ่ีาให้ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทาง ซ่ึง
ค่าทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัวันเดินทางทีต้่องการท าการจองใหม่ หรือหากต้องการยกเลกิการเดินทาง จะมี
ค่าบริการในการท าวซ่ีา 2,500 บาท 

การช าระเงนิ 
 ยนืยนัการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 25,000 บาทภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหนา้ 30วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

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

 คืนเงินมดัจ าทั้งหมด  
 

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

 หกัเงินมดัจ า 50%/ท่าน 
 

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

 หกัเงินมดัจ า 100%/ท่าน 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 หกัเงินค่าทวัร์ 50%/ท่าน 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง 
กรณีตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หรือตัว๋แบบ NON-REFUND 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ี
ตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนั
ทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บ
การพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯขอแนะน าใหท่้านยื่นวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าอเมริกา 
ผูท่ี้ประสงคย์ืน่ค  าร้องขอวซ่ีา ต้องมาสถานฑูตด้วยตัวเอง  เพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์ตามเวลาท่ีสถานทูตนดัหมาย 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประมาณ 5,920 บาท และค่าบริการ 1,500 บาท (ไม่รวมในราคาทวัร์) อตัราค่าธรรมเนียมอาจมกีารเปลีย่นแปลง 
ขึน้อยู่กบัเรทเงนิ ณ วนัทีช่ าระ) 

 หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างส าหรับติดหนา้วีซ่าเป็นอย่างนอ้ย 2 หนา้ หากมี 
หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพ่ือประโยชนใ์นการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 น้ิว (เป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส) จ านวน3 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (เห็นสัดส่วนใบหนา้เกิน 
50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขดูขีด รอยแม๊กเยบ็กระดาษ หรือเป้ือนน ้าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้าน
เท่านั้น (ไม่อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์  

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรณีเป็นเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปีใชส้ าเนาใบสูติบตัร 

 หลกัฐานการท างาน– หนงัสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั ให้ระบุต าแหน่ง, วนัเร่ิมท างาน, อตัราเงินเดือน(เป็น
ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน),กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไม่เกิน 3 เดือน), 
กรณีเป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

 หลกัฐานการเงิน–หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) เอกสารตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั ก่อน
วนันดัสัมภาษณ์, ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน แสดงยอดล่าสุดก่อนยื่นวีซ่า ภายใน 7 วนั (หากเล่มปัจจุบนัไม่ถึง 6 
เดือน ตอ้งถ่ายส าเนาเล่มเก่าดว้ย) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน (น าสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงไปในวัน
สัมภาษณ์ด้วย) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยู่ภายใตก้ารอุปการะเล้ียงดู เช่น ภรรยาท่ีไม่ไดท้ างานให้แสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของสามี หรือผู ้
เดินทางท่ีมีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทั้งหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

 กรณีท่ีเดก็อายุต ่ากว่า 18ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของบิดา-มารดาดว้ย 

 กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์ส าหรับผูสู้งอาย ุ
ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

 
หมายเหตุ 
1. ก่อนวนัสัมภาษณ์วซ่ีา 1 วนั จะมีเจา้หนา้ท่ีแผนกวีซ่าโทรไปนดัเร่ืองเวลา-สถานท่ี เพื่ออธิบายขอ้มูลและรับเอกสารใน

การสัมภาษณ์ 
2. ในวนัสัมภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย (ไม่จ าเป็นต้องมาก่อนเวลา เน่ืองจากสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลา

นัดในเอกสาร) 
3. การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 
 
 



ข้อมูลส่วนตัว (ส าหรับขอวซ่ีาอเมริกา) 
กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมผีลกบัการขออนุมตัิวีซ่า 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Given names / ช่ือตน้ ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

4. Have you ever used other names (i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ช่ืออ่ืน ๆ ถา้มี (เช่น 
นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปล่ียนช่ือ นามสกุล) 
ช่ือเก่า: 

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

นามสกุลเก่า: 

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

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยูร่่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หยา่ร้าง 

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

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

                     Separated / แยกกนัอยู ่  

                     Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 



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

8. City of Birth / เมืองหรือเขตท่ีเกิด………………………………………………………………………………. 

9. State / Province of Birth / รัฐหรือจงัหวดัท่ีเกิด ………………………………………………………………. 
10. Country of Birth / ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………………………. 

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 ถา้มีสัญชาติอ่ืน คือประเทศ : 
………………………………………………………… 
ไดถื้อหนงัสือเดินทางของประเทศท่ีไดร้ะบุไวห้รือไม่          ใช่              ไม่ 
ถา้มี ระบุหมายเลขของหนงัสือเดินทาง : 
……………………………………………………………………………….. 

3. National Identification Number / เลขท่ีบตัร
ประชาชน…………………………………………………………….. 

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

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

Address and Phone Information 

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

………………………………………………………………………………………
.......................................................Postal zone/
รหสัไปรษณีย…์……………………………………………………………………………………………                                                         

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

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

          ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากท่ีอยูใ่นขอ้ 1  
....................................................................................................... 



            Postal zone/

รหสัไปรษณีย…์…………………………………………………………………………………………….                                                           

         4 . Home Phone Number / โทรศพัท์

บา้น…………………………………………………………………………………… 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท่ี์ท างาน 

………………………………………………………………………………. 

         6. Work Fax Number / โทรสารท่ี

ท างาน…………………………………………………………………………………… 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทมื์อถือ 

………………………………………………………………………… 

         8. Email Address / ท่ีอยูอี่เมล 

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

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั 

…………………………………………………………….. 

         2. Passport Book Number / หมายเลขท่ีปรากฏบนแถบบาร์โคด๊ดา้นหลงัหนงัสือเดินทาง 

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

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือ

เดินทาง……………………………. 

         4. Where was the passport issued? สถานท่ีออกหนงัสือเดินทาง 

…………………………………………………………… 

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

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

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยท าหนงัสือเดินทางสูญหาย 

หรือถูกขโมยหรือไม่ 

        Yes / *เคย                      No / ไม่เคย 

* ถา้เคยหาย โปรดระบุเลขหนงัสือเดินทาง / Passport Number ……………………………………………… 



เหตุผลท่ีหนงัสือเดินทางหาย / 

Explain………………………………………………………………………………. 

Travel Information 

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

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

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาท่ีตอ้งการพ านกัในสหรัฐอมริกา…………….. Day(s)/วนั 
4. Address where you will stay in U.S./ ท่ีอยูใ่นสหรัฐท่ีท่านตั้งใจจะไปพ านกั 

Street Address / ท่ี

อยู…่…………………………………………………………………………………………………… 

City / เมือง………………………………. 

State / รัฐ………………………………… 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์……………………………. 

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

 

 

*** ถา้มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้หรือบริษทัออกค่าใชจ่้ายให ้ใหก้รอกขอ้มูลดา้นล่างต่อไปน้ี // ถา้ไม่มีขา้มไปท่ีขอ้ 6 

ช่ือบริษทั หรือ ช่ือและนามสกุลของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้

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

Address of person / company paying for trip // ท่ีอยูข่องผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้หรือบริษทัท่ีออกค่าใชจ่้ายให ้: 

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

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

Telephone number /เบอร์โทรศพัทมื์อถือ หรือ บริษทั : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Relationship to you /ความสัมพนัธ์กบัคุณ เช่น พอ่ แม่ นายจา้ง เป็นตน้  : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Previous U.S.Travel Information 

1. ภายใน 10 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ ?       
            *Yes/เคย                        No/ไม่เคย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปน้ี 

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

Length of stay / ระยะเวลาท่ีท่านอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลาก่ีวนั………………………..Day(s)/วนั 

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

                  มี                                ไม่มี 

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

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

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

** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 

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

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา………………………………………………………………………………… 

 - Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพล์ายน้ิวมือท่ีสถานทูต U.S. แลว้หรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยท าวซ่ีา U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลท่ีท า

หาย……………………………………………………………………………….. 

 - Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วซ่ีาอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอน  หรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถา้เคย โปรดอธิบาย

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………. 



ท่านเคยถูกปฎิเสธวซ่ีาสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้สหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวซ่ีาหรือไม่      

         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 

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

 

Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ช่ือนามสกุลบิดาและวนัเดือนปีเกิด 
Surnames / นามสกุลบิดา 

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

Given Names / ช่ือบิดา 

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

Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด 

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

Is your father in the U.S.? บิดาของท่านพ านกัอยูใ่นสหรัฐใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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 / ช่ือนามสกุลมารดาและวนัเดือนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา …………………………………………………………………………………. 

Given Names / ช่ือมารดา …………………………………………………………………………………… 

Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด ……………………………………………………………………………… 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยูใ่นสหฐัใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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)? ท่านมีญาติล าดบัตน้ท่ีไม่ใช่บิดา
มารดา ( ไดแ้ก่ คู่หมั้น คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ) พ  านกัอยูใ่นสหรัฐหรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกุล……………………………………………………………………………………… 

       Given Names / ช่ือ……………………………………………………………………………………….. 

       Relationship to you / ความเก่ียวขอ้งกบัท่าน …………………………………………………………… 

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

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

               เป็นอเมริกาซิติ เช่น ไดรั้บใบเขียว ไดรั้บวซ่ีาสหรัฐชัว่คราว หรืออ่ืนๆ )…………………………………….. 

3. Do you have any other relatives in the United States  
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุ

รายละเอียด………………………………………………………………………….     

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ………………………………………………………………………….. 
2. Spouse’s Given Names / ช่ือคู่สมรส ……………………………………………………………………………. 
3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดือน ปี เกิด คู่สมรส  ………………………………………………………………. 
4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ ……………………………………………………………………………. 
5. Spouse’f Plade of Birth / สถานท่ีเกิด ……………………………………………………………………………. 
6. Spouse’s Address / ท่ีอยูคู่่สมรส  ……………………………………………………………………………. 

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

Present Work/ Education/ Training / Information 

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

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

       City / เมือง…………………State / รัฐหรือจงัหวดั…………………Zip Code / รหสัไปรษณีย…์…………………… 



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? ก่อนหนา้น้ีเคยท างานหรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                         No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษทัท่ีเคย
ท างาน………………………………………………………………………………… 

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

Telephone/เบอร์โทรศพัทท่ี์เคยท างาน 
……………………………………………………………………………….... 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน 
………………………………………………………………………………………………… 

3. Employment Date From/เร่ิมท างานตั้งแต่เม่ือไร (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 ?  

ท่านเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกวา่หรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including 

elementary schools/ถา้ใช่ โปรดกรอกขอ้มูลต่อไปน้ีเก่ียวกบัสถาบนัการศึกษาท่ีท่านเคยเขา้เรียน 

Name of Institution/ช่ือสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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 ? คุณเคยท่องเท่ียวในประเทศ อ่ืน ๆ ใน 5 ปีท่ีแลว้

หรือไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

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

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

          2. Have you ever served in the military ? คุณเคยท าหนา้ท่ีในทางทหารหรือไม่ 

            Yes / ใช่(โปรดระบุ)                   No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปน้ี 

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

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

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง…………………………………………………………………_ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร……………………………………………………….. 

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)? ท่านเป็น
โรคติดต่อใด ( เช่น วณัโรค) ท่ีเป็นภยัต่อสาธารณชนหรือไม่ 
            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

* Explain / *ถา้ใช่ โปรดระบุโรคท่ีท่านเป็น

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

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

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุ
รายละเอียด………………………………………………………………………… 


