
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อเมรกิาตะวนัออก 9 วนั 6 คนื 
 

นิวยอรค์-ฟิลาเดลเฟีย-วอชงิตนั ดซี-ีแฮรสิเบริก์-คอรน์น่ิง 
น ้าตกไนแองการา่ (ฝ่ังอเมรกิา)-บงิแฮมตนั 

ล่องเรอื Maid of the Mist ชมน ้าตกไนแองการา่ 
ชอ้ปป้ิง Woodbury Premium Outlets ชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ 

 

โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์(BR) 
 

 
 

นิวยอรค์ อดตีเมอืงหลวงเกา่ทีเ่ป็นนครแห่งความมั่งคัง่ และทนัสมยัทางดา้นสถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ี
ฟิลาเดลเฟีย เมอืงทีป่ระชาชนมสีทิธเิสรภีาพมากทีสุ่ดในอเมรกิา ตัง้อยู่ในรฐัเพนซลิวาเนีย ซึง่ถอืเป็นสถานทีก่อ่ตัง้ 

 ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
วอชงิตนั ด ีซ ี เมืองหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นเมืองทีอ่อกแบบผงัเมืองไดอ้ย่างสวยงามและเป็นระเบยีบ เป็นทีต่ ัง้ทีท่ า

การส าคญัของหน่วยงานรฐับาล   
แฮรร์สิเบริก์  เมอืงหลวงรมิฝ่ังแม่น ้าซวัควฮิานน่า เป็นทีต่ ัง้ของโรงงานชอ็คโกแลตแสนอรอ่ยทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลก 
คอรน์น่ิง เมอืงทีต่ ัง้อยู่ทางตอนใตข้องนครนิวยอรค์ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงอย่างยิง่ในดา้นการท าเคร ือ่งแกว้ 
ไนแองการา่     น าท่านล่องเรอื Maid of the Mist ฝ่ังอเมรกิาของน ้าตกไนแองการา่ ชมม่านน ้าตกทีใ่หญ่โตสวยงาม และเป็น
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วนัแรก  กรุงเทพฯ-ไทเป-นิวยอรค์ 
08.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิอวีเีอแอร ์แถว R ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เจา้หนา้ทีค่อย

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านกอ่นขึน้เคร ือ่ง  
(กรณุามาใหต้รงเวลาเน่ืองจากกฎของสายการบนิ ท่านตอ้งมาแสดงตวัของท่านเอง) 

11.40น. ออกจากกรงุเทพฯ สู่กรงุไทเป โดยสายการบนิอวีแีอร ์เทีย่วบนิที ่BR 062 
*** (เดนิทาง 17-25 พ.ย. เปลีย่นเป็นไฟลท ์BR212 เวลา 12.10-16.45) *** 

16.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป ใหท่้านแวะเปลีย่นเคร ือ่ง 
19.10 น. เดนิทางสู่มหานครนิวยอรค์ โดยสายการบนิอวีแีอร ์เทีย่วบนิที ่BR032 
       +++++++++ เครือ่งบนิท าการบนิขา้มเสน้แบ่งเวลาสากล +++++++++ 
22.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิจอหน์เอฟเคนเนดี ้มหานครนิวยอรค์ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้    
  น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง นิวยอรค์- ฟิลาเดลเฟีย-วอชงิตนั ดซี ี
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟิลาเดลเฟีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) ชมเมอืงฟิลาเดลเฟีย เมอืงที่

ประชาชนมีสิทธิเสรภีาพมากที่สุดในอเมรกิา ตัง้อยู่ในรฐัเพนซลิวาเนีย ซึง่ถือเป็นสถานที่ก่อตัง้ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ชมระฆงัแห่งเสรภีาพหรอื Liberty Bell สญัลกัษณข์องการตัง้ประเทศ ชมหอแห่งเสรภีาพ 
Independence Hall สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นศาลาว่าการรฐั ปัจจุบนัใชเ้ก็บรกัษาเอกสารอิสรภาพและตั้ง
ดนิแดนใหม่โดยใชช้ ือ่ว่า “สหรฐัอเมรกิา” (United State of America)   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ กรุงวอชงิตนั ดซี ีเมืองหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นเมืองทีอ่อกแบบผงัเมอืงไดอ้ย่าง

สวยงามและเป็นระเบยีบ เป็นทีต่ ัง้ทีท่ าการส าคญัของหน่วยงานรฐับาล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง)  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม วอชงิตนั ดซี-ีแฮรสิเบริก์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

น าท่านชม กรุงวอชงิตนัดซี ีโดยเร ิม่ตน้จากท าเนียบขาว ทีพ่ านักของประธานาธบิด ีจุดเด่นทีพ่ลาดไม่ไดอ้กี
ทีค่อื เสาสูงทีท่ าจากหนิอ่อนและตัง้ตระหง่านอย่างเห็นไดช้ดัคอื อนุสาวรยีว์อชงิตนั ซึง่มีความสูง 555 ฟุต ชม
สถาปัตยกรรมอนัสวยงามของโดมสขีาว ซึง่สรา้งเป็นทีร่  าลึกถึงประธานาธบิดีเจฟเฟอรส์นั และชมอนุสาวรยี ์
ประธานาธบิดีคนที่ 16  ของประเทศสหรฐัอเมรกิาคือ ประธานาธบิดีลินคอรน์ จากน้ันชมตึกรฐัสภาซึง่เป็นที่

ประชมุสมาชกิวุฒิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎร น าท่านชม สถาบนัสมิธโซเนียน (The Smithsonian 
Institute) ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรฐับาลส่วนหน่ึงรว่มกบัเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James 
Smithson นักวิทยาศาสตรข์ององักฤษ สถาบนัสมิธโซเนียนยงัเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลกและได ้
รวบรวมพิพิธภณัฑ ์ 13  แห่งไวด้ว้ยกนั เชน่ National Museum of Natural History ซึง่แสดงนิทรรศการ
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดูกไดโนเสาร ์หุ่นชา้งแอฟรกินัโบราณทีต่วัใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
และเพชรขนาด 45.5  กะรตั ทีเ่คยเป็นสมบตัขิองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16  ของฝร ัง่เศส ชมพพิธิภณัฑเ์คร ือ่งบนิและ
ยานอวกาศ (National Air and Space Museum) ทีม่ผูีเ้ขา้ชมสูงทีสุ่ดในโลก แสดงประวตัศิาสตรก์ารบนิมา
ตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจบุนั ประกอบดว้ย เคร ือ่งรอ่น เคร ือ่งบนิ จรวด ยานอวกาศ ซึง่เป็นของจรงิ มโีรงภาพยนตรจ์อ
ยกัษ ์(Imax) ที่ฉายภาพยนตรเ์กีย่วกบัการบินอวกาศ นอกจากนีย้งัมีทอ้งฟ้าจ าลองหินจากดวงจนัทร ์และ
เคร ือ่งบนิล าแรกของโลกจากตระกูล Wright 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เมืองรมิฝ่ังแม่น ้าซวัควฮิานน่า (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ช ัว่โมงน าท่านชม โรงงานผลติชอ็คโกแลต ชมเคร ือ่งจกัรเกา่แกท่ีใ่ชใ้นการผลติชอ็คโกแลตทีม่ี
ช ือ่เสียงระดบัโลก  และใหท่้านไดเ้ลือกซือ้ช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากที่ระลึก ณ Hershey’s 
Chocolate World 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
  จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่  แฮรสิเบริก์-คอรน์นิง่-ไนแองการา่ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอรน์น่ิง พรอ้มชมทศันียภาพบรรยากาศเมอืงและชวีติแบบอเมรกินั ซึง่ตัง้อยู่ทางตอน
ใตข้องนครนิวยอรก์ ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปีค.ศ.1890 ซึง่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าเชมุง เป็นเมืองทีม่ีช ือ่เสยีงทางดา้นการท า



 

เคร ือ่งแกว้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) น าท่านชม โรงงานเครือ่งแกว้ Glass Museum มีช ือ่สยีง
ในดา้นเคร ือ่งแกว้ของอเมรกิา ใหท่้านชมขัน้ตอนการท าเคร ือ่งแกว้ต่างๆ พรอ้มใหท่้านเลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตไินแองการา่ฝ่ังอเมรกิา ทีถ่อืว่าเป็นสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตสิิง่หน่ึง

ของโลก และเป็นสถานทีด่ืม่น ้าผึง้พระจนัทรย์อดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมรกินั (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ช ัว่โมง)  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้  น า้ตกไนแองการา่ (ฝ่ังอเมรกิา) - บงิแฮมตนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากน้ันน าทุกท่านเดนิทางสู่ น ้าตกไนแองการา่ อนัยิง่ใหญ ่ชืน่ชมความงดงามของน ้าตกทีส่รรคส์รา้งขึน้โดย
ธรรมชาต ิและถอืว่าเป็นน ้าตกทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลกทีคุ่ณท่านตอ้งมาสมัผสั น าท่าน ล่องเรอืเมด 
ออฟ เดอะ มสิต ์(Maid of the Mist) ทวนกระแสน ้าเขา้สู่สายน ้าอนัเช ีย่วกรากทีห่ลั่งไหลโถมเทมาจาก
เบือ้งสูงสุดทีจ่ะตืน่เตน้และตืน่ตาตืน่ใจ สมัผสัประสบการณค์ร ัง้ยิง่ใหญใ่นการชมน ้าตกไนแองการา่อย่างใกลช้ดิ 
ท่านจะไดพ้บกบัความยิง่ใหญ่ของน ้าตกทีม่ีบรเิวณน ้ามากมายมหาศาลกอ่ใหเ้กดิเสยีงดงัสน่ันหวั่นไหว สมัผสั
ถึงละอองไอน ้าทีส่รา้งความสดชืน่ไปทั่วบรเิวณอย่างใกลช้ดิทีสุ่ด (กรณีทีส่ภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยต่อการ
ล่องเรอื จะน าท่านชม Cave of The Winds ท่านจะไดช้มความความงดงามของน ้าตกยกัษไ์นแองการา่แห่งนี้

ไดอ้ย่างใกลช้ดิจรงิๆ โดยลงลฟิทส์ู่เบือ้งล่างสุดตรงบรเิวณหนา้ผาตดิกบัน ้าตกสมัผสักบักระแสน ้าทีส่่งเสยีงดงั
กกึกอ้งไปทั่วทัง้บรเิวณ) จากน้ันน าท่านแวะเปลีย่นอิรยิาบถที ่แฟคตอรีเ่อาทเ์ล็ท ใหท่้านไดม้ีเวลาซือ้ของ
อย่างจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัในราคาโรงงาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองบิงแฮมตนั (Binghamton) ทางใตข้องรฐันิวยอรค์ โดยมีอาณาเขตอยู่ใกลก้บัชายแดน

เพนซลิวาเนียในหุบเขารูปชามอนัเป็นทีบ่รรจบกนัของ Susquehanna และแม่น ้า Chenango ซึง่บงิแฮมตนั
ถือว่าเป็นเมืองหลกั และเป็นศูนยว์ฒันธรรมของมหานครบิงแฮมตนัอีกดว้ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 
ช ัว่โมง) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  บงิแฮมตนั-วูด๊บวิร ีพ่รเีมีย่มเอาทเ์ล็ท-นิวยอรค์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ วูด๊บิวร ี ่พรเีมีย่ม เอา๊ทเ์ล็ท (Woodbury Outlets) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 
ช ัว่โมง)  อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิง ณ แหล่งชอ้ปป้ิงทีด่ทีีสุ่ดในอเมรกิา โดยมีรา้นคา้มากกว่า 220 รา้นคา้ในราคาที่

ถูกอย่างไม่น่าเช ือ่ และสินคา้ก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทั่วไปจนถึงแบรนดเ์นม อาทิ เช่น Burberry, Gucci, 
Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani 
และอืน่ๆ อกีมากมาย 
 ***เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาในการชอ้ปป้ิง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 

บ่าย เดินทางสู่ มหานครนิวยอรค์ ผ่านสถานทีส่ าคญัต่างๆ เชน่ ตึกสหประชาชาต,ิ หอสมุดประชาชน, เซ็นทรลั
พารค์ สวนสาธารณะทีด่งัทีสุ่ดในนิวยอรก์ หรอือาจจะเรยีกว่าดงัทีสุ่ดในสหรฐั คงหนีไม่พน้สวนเซน็ทรลัพารค์ 
สวนใจกลางแมนฮตัตนั ทีเ่ปิดสู่สาธารณะตัง้แต่ ปีค.ศ.1859 กวา้งเท่ากบัถนน 3 บล็อก จากถนน 5th avenue 
ถึง 8 avenue และยาวถึง 47 บล็อก จากถนน 59th street ถึง 106 street เป็นแหล่งกจิกรรม จุดพกัผ่อน
หย่อนใจ จดุถ่ายหนังนับจ านวนไม่ถว้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว  หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็ นิวยอรค์ – ชมเมอืง- ล่องเรอืชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากน้ันน าท่านชม มหานครนิวยอรค์ อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่ง และทนัสมยัทางดา้น
สถาปัตยกรรม และเทคโนโลย ีเร ิม่ตัง้แต่ ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบัสะพานบรูค๊ลนิ ซึง่เป็นสะพานแขวนทีเ่กา่แก่
ทีสุ่ดในโลก และสวยงามมากเป็นทีโ่ด่งดงัในการถ่ายละครต่างๆ น่ังรถผ่านชม Ground Zero เป็นบรเิวณทีค่ร ัง้
หน่ึงเคยเป็นตกึ World Trade Center ทีสู่งทีสุ่ดในอเมรกิา แต่ตอนนีเ้หลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจ า หลงัจาก
การสูญเสียคร ัง้ใหญ่ ในปี 2001 ผ่านชมย่านไชน่าทาวน ์จากน้ันน าท่าน ขึน้ชมววิบนตกึเอ็มไพรส์เตท 
(Empire State Building) ตัง้อยู่บนเกาะแมนฮตัตนั นครนิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นหน่ึงในอาคารทีม่ี
ช ือ่เสยีงมากทีสุ่ดในโลก  ตวัอาคารสรา้งจากคอนกรตีเสรมิเหล็กอย่างด ีมีความสูงทัง้สิน้ 102 ช ัน้ ตกแต่งดว้ย



 

ศลิปะอารต์เดคโค มเีนือ้ทีใ่ชส้อยทัง้หมดประมาณ 2,158,000 ตารางฟุต เร ิม่สรา้งเมือ่ ค.ศ. 1929 แลว้เสรจ็เมือ่ 
ค.ศ. 1931 ชือ่ตกึหลงันีไ้ดม้าจากชือ่เล่นของนครนิวยอรก์ และหลงัจากสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.1931 ตกึเอ็มไพร ์
สเตทเป็นอาคารทีสู่งทีสุ่ดในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปัจจุบนัมีความสูงเป็นอนัดบัที ่14 ของโลก และยงัเป็น
สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรข์องฮอลลวีูดหลายเร ือ่ง น ามาใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าฉากส าคญัๆ อาท ิSleepless in 
Seattle, King Kong เป็นตน้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่าน ล่องเรอืสู่เกาะลิเบอรต์ี ้เพื่อชมทิวทศันข์องฝ่ังเมืองแมนฮตัตนั ชม เทพีแห่งสนัติภาพ หรอื เทพี

เสรภีาพ ทีป่ระเทศฝร ัง่เศสมอบใหก้บันครนิวยอรก์ ท่านจะไดเ้ห็นทวิทศันข์องแมนฮตัตนัของมหานครนิวยอรค์ และ
นิวเจอรซ์ ีไ่ดจ้ากจุดนี ้และน าทุกท่านไปย่าน ไทมส์แควร ์Times Square หน่ึงในสถานทีเ่ป็นหวัใจของนิวยอรก์ 
ใหอ้สิระทุกท่านในการถ่ายรปู เดนิซือ้ของกบับรรยากาศทีม่แีสง ส ีเสยีง งามเลศิ  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิจอหน์ เอฟ เคเนดี ้ 

วนัทีแ่ปด นิวยอรค์-ไทเป 
00.20 น. เดนิทางออกจากมหานครนิวยอรค์ โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เทีย่วบนิที ่BR031 

****** บนิขา้มเสน้แบ่งเขตวนัสากล ****** 

วนัทีเ่กา้ ไทเป-กรุงเทพฯ 
05.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 
08.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เทีย่วบนิที ่BR067 

*** (เดนิทาง 21-29 ก.ย. เปลีย่นเป็นไฟลท ์BR211 เวลา 08.25-11.10) *** 
11.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ.... 

 

++++++++++++++ 
 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิหรอื
มผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานทีปิ่ดโดย
มไิดร้บัแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  บรษิทัฯ ขออนุญาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชน์

ของคณะเป็นส าคญั 

 
ก าหนดการเดนิทาง  21-29 ก.ย. / 09-17 ต.ค. / 17-25 พ.ย.  04-12 ธ.ค. 2562 / 26 ธ.ค. 2562-3 ม.ค. 2563 
 

 

 

อเมรกิาตะวนัออก 9 วนั / BR 
นิวยอรค์ – ฟิลาเดเฟีย – วอชงิตนั – ไนแองการา่ 

อตัราคา่บรกิาร 

21-29 กนัยายน 9-17 ตลุาคม 17-25 พฤศจกิายน 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 82,300 80,900 80,900 

เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 21  ท่าน )ไม่มเีตยีงเสรมิ(  71,600 71,300 71,300 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 12,900 12,900 12,900 

ราคาทวัรไ์ม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิ 51,000 50,600 50,600 

อเมรกิาตะวนัออก 9 วนั / BR 
นิวยอรค์ – ฟิลาเดเฟีย – วอชงิตนั – ไนแองการา่ 

อตัราคา่บรกิาร 

04-12 ธนัวาคม 26 ธ.ค. 2562-3 ม.ค. 2563 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 89,300 92,900 

เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 21  ท่าน )ไม่มเีตยีงเสรมิ(  79,900 82,000 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 12,900 12,900 

ราคาทวัรไ์ม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิ 50,000 51,900 



 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 
**ไม่รวมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารท่านละ 7,800 บาท //  

และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท    เรยีกเกบ็และช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง** 
**บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั** 

 

หมายเหต 
• การเดินทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน หากผูโ้ดยสารมีจ านวนต ่ากว่า

จ านวนดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางและเปลีย่นแปลงอตัราค่าเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลง
โปรแกรมการเดนิทาง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

• การด าเนินการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงัน้ันจงึขอความรว่มมือในการจดัเตรยีม
เอกสารส าหรบัการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบูรณ ์ทัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซา่
และทุกท่านจะตอ้งไปแสดงตวัต่อเจา้หนา้ทีส่ถานทูตพรอ้มถ่ายภาพและสแกนนิว้ 

• กรณีท่านทีม่ตี ั๋วของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไม่ใชต้ั๋วโดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหนา้เน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 

 

ส าคญัมาก ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา มกัจะไม่มเีตยีงเสรมิหรอืเตยีงทีส่าม กรณีทีเ่ป็น
ผูใ้หญ่ และตอ้งการพกั 3 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง หรอืเด็กทีพ่กักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง จะตอ้งพกัดว้ยกนัโดยไม่มี
เตยีงเสรมิ ท ัง้นี้ เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิเพลงิไหมใ้นหอ้งพกั ซึง่เป็นเง่ือนไขส าคญัมากส าหรบัโรงแรมในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา  
** ต ัว๋โดยสารไม่สามารถเลือ่นวนักลบัได ้และกรณีทีอ่อกต ัว๋แลว้ไม่สามารถท ารฟัีนดไ์ด ้กรณีทีบ่างท่านตอ้งการ
อยู่ต่อในลอสแองเจลสิ หรอืตอ้งการเดนิทางในช ัน้ธุรกจิ ตอ้งท าเป็นต ัว๋เดีย่วเท่านั้น เน่ืองจากราคานี้เป็นราคา
โปรโมช ัน่ต ัว๋แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลีย่นแปลงวนัและเวลาเดนิทางได ้ตอ้งไปและกลบัพรอ้มคณะเท่านัน้ 
 

อตัรานีร้วม 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เสน้ทางกรงุเทพฯ-ลอสแองเจลสิ-กรงุเทพฯ ช ัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple Room) 

กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่หรอืพกัหอ้งละ 3 ท่านโดย
ไม่มเีตยีงเสรมิ 

• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ และ ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่ารถรบัส่งและระหว่างการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ  
•  ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าทปิคนขบั (หากประทบัใจในบรกิารสามารถใหท้ปิเพิม่ได)้ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสูงสุดไม่เกนิ 1,000,000 บาท เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ

เกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
• ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่30 เม.ย. 

2562 หากมีเพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสาย
การบนิ   

• ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
อตัรานีไ้ม่รวม 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัต่อ 1 ใบ (จ ากดั 2 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าวซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หากตอ้งการใหท้างเจา้หน้าทีท่วัรย์ืน่ใหค้ดิค่าบรกิาร 7,800 บาท / ท่าน โดย

เรยีกเกบ็เพิม่จากมดัจ าคา่ทวัรป์กต ิ
• คา่ทปิมคัคเุทศกห์รอืหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ โดยปกตปิระมาณ 1,000 บาทตอ่ท่าน โดยเรยีกเก็บ

พรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย  
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี  
• ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ิไดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซีา่ หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอื

อืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเก็บค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม 
• ค่าน ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ ไม่มแีจกกระเป๋า หรอืของทีร่ะลกึ 



 

• ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถ และไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นช ัว่โมง 
• ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  
การช าระเงิน  
กรุณาช าระเงินมดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรบัการจองทวัร ์กรุณาช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อน
เดนิทาง 21 วนัท าการ มฉิะน้ันทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิมดัจ าค่าทวัรท์ ัง้หมด 
การยกเลกิ 
• หากมกีารยกเลกิมากกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิมดัจ าค่าตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ (เงือ่นไขตามทีท่าง

สายการบนิเรยีกเก็บ) และหากมกีารด าเนินการในการยืน่วซีา่แลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ท่าน
ละ 7,800 บาท 

• หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิมดัจ าค่าทวัร ์
• หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
• หากผูโ้ดยสารท่านใดยื่นวีซ่าแลว้และไม่ไดร้บัการอนุมัติ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามัดจ าที่ 20,000.- บาท และค่า 

ธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ท่านละ 7,800 บาท 
• หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดั

จ า กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิบรษิทัจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณต์่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ

ท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสีย หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมือง
พจิารณาแลว้ ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซึง่จะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรอืเสียหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

o ในประเทศสหรฐัอเมรกิามกีารรณรงคเ์ร ือ่งการงดสูบบุหร ี ่บนรถโคช้ โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมีขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเร ือ่ง
การสูบบุหร ี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่ทัง้นีเ้น่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เด็ก และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่

สถานทีเ่ขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัจะสลบัรายการเพือ่ใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้
ชมน้ัน ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทางบรษิทั supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่าง
การเดนิทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัจะไม่มีการคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากได ้
ช าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร ์ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ันขอให ้
พจิารณากอ่นการจองทวัร ์

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะ
ไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่
กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ท่าน  



 

2. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และไม่มอี่างอาบน า้ 
ซ ึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 

+++++++++++++++++++ 
 

** หมายเหตสุ าคญั ส าหรบัท่านทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ่ หลงัจากจบโปรแกรมทวัร ์** 
    (กรุณาแจง้เจา้หน้าทีฯ่กอ่นว่าไม่กลบัพรอ้มคณะ ต ัง้แตค่ร ัง้แรกทีต่ดิตอ่) 
1. ต ัว๋ภายในประเทศอเมรกิา ทีท่่านจะใชเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืงอืน่หลงัจากจบโปรแกรมแลว้น้ัน ท่านสามารถทีจ่ะเลอืกซือ้เอง 

หรอื ใหบ้รษิทัจดัการใหไ้ด ้แต่กรณุาสอบถามบรษิทักอ่นว่าควรซือ้ไดห้รอืยงั คอื ตอ้งรอใหบ้รษิทัคอนเฟิรม์ว่าทุกอย่าง
เรยีบรอ้ยก่อน และยนืยนัว่าออกต ัว๋ภายในอเมรกิาของคุณได!้!!  เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได ้
เชน่ เปลี่ยนเป็นกลบัสู่กรุงเทพฯ จากเมืองอื่นๆ ที่ไม่ตรงตามโปรแกรม ดงันั้นถา้ท่านไปซือ้ต ัว๋ภายในประเทศของ
อเมรกิา โดยทีบ่รษิทัยงัไม่ไดค้อนเฟิรม์ว่าทุกอย่างเรยีบรอ้ย ความเสยีหายต่างๆ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ใดๆ ท ัง้สิน้   

2. ส าหรบัต ัว๋ภายในประเทศของอเมรกิาทีท่่านซือ้นัน้ เทีย่วบนิของท่าน ควรเป็นเทีย่วบนิทีอ่อกเวลาทีค่ณะบนิ
กลบักรุงเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดียวกบัที่คณะจะเดินทางมาถึงสนามบินของปลายทางเพื่อจะเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
(เทีย่วบนิในประเทศของอเมรกิา ตอ้งมาใหถ้งึสนามบนิกอ่นเวลา 2 ช ัว่โมง ต่างประเทศ 3 ช ัว่โมง) ดงัน้ัน ถา้เทีย่วบนิของท่าน
ออกเดินทางก่อนเวลา ท่านจะตอ้งเสียเงินค่าน่ังแท็กซีม่าที่สนามบินเอง ประมาณ 60 เหรยีญ และท่านจะตอ้งสละสิทธิ ์

โปรแกรมต่างๆ ของทวัรท์ีท่่านไดจ้า่ยเงนิมาแลว้ 
3. เมือ่ท่านตดัสนิใจแยกกลบัหลงัคณะแลว้ ต ัว๋กลบัของท่านจากอเมรกิาสูก่รุงเทพฯ ท่านสามารถแจง้ว่ากลบัเมือ่ไร

กอ่นออกจากเมอืงไทยเท่านัน้ เพราะตั๋วของท่านไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดอ้กีหลงัจากเดนิทางแลว้ เน่ืองจากเป็นตั๋ว
ราคากรุป๊ ตอ้งเดนิทางตามวนัทีก่ าหนดเท่าน้ัน ถา้ท่านไม่เดนิทางท่านก็ตอ้งซือ้ตั๋วใหม่กลบัเอง โดยทีต่ ัว๋เก่าไม่สามารถรี
ฟันเงินคนืได ้

4. เมือ่ท่านแยกกลบัหลงัคณะแลว้ ท่านยงัมตี ัว๋กลบักรุงเทพฯ อยู่ กรณุาระวงัเสมอว่าตั๋วกลบัของท่านออกเดนิทางกลบั
จากเมืองไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร เพื่อที่ถา้ท่านตอ้งเดินทางจากเมืองอืน่เพื่อมาใชต้ั๋วกลบักรุงเทพ ท่านตอ้งมาถึง
สนามบนิทีเ่ป็นเมอืงท่ากอ่นกลบักรงุเทพ 4 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

*** หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด โปรดสอบถามเจา้หน้าทีข่องบรษิทัไดต้ลอดเวลา *** 
 

หมายเหต ุ 
ส าหรบัท่านทีไ่ม่มวีซีา่ประเทศอเมรกิา 
ส าหรบัการยืน่วซีา่ประเทศอเมรกิา ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งด าเนินการยืน่ขอดว้ยตวัเอง ซึง่เป็นกฎของทางสถานทูต ท่านสามารถเขา้
ไปท าการสมคัรเพือ่ขอยืน่วซีา่ไดท้ี ่ 
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
ผูย้ืน่ค ารอ้งทีม่อีายุมากกว่า 20 ปีขึน้ไป จะตอ้งมคีุณสมบตัขิองตวัเองในการทีจ่ะไดร้บัวซีา่ช ัว่คราวประเภทธรุกจิหรอืท่องเทีย่ว 
ขอ้มูลท ัว่ไป 
1. วซีา่ไม่ใชเ่คร ือ่งหมายรบัประกนัการเขา้สหรฐัฯ เจา้หนา้ทีข่องส านักงานตรวจคนเขา้เมืองและสญัชาตขิองสหรฐัฯ (USCIS) 

ณ ด่านตรวจจะเป็นผูต้ดัสนิว่า ท่านสามารถเดนิทางเขา้สหรฐัฯ ไดห้รอืไม่ รวมถงึระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านักในสหรฐัฯ  
2. อายขุองวซีา่ คอื ระยะเวลาทีท่่านสามารถใชเ้พือ่เดนิทางไปสหรฐั แต่ไม่ไดห้มายความว่าผูข้อวซีา่จะสามารถพ านักในสหรฐัฯ 

ไดต้ามก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นวีซา่ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการตดัสินของเจา้หนา้ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมืองและสญัชาติ
สหรฐัฯ ในการก าหนดระยะเวลาทีท่่านสามารถพ านักไดใ้นสหรฐั 

3. ในระหว่างการเดินทาง บรษิทัสายการบิน หรอืบรษิทัเรอืท่องเทีย่วจะใหท่้านกรอกแบบฟอรม์ I-94 สีขาวขนาดสัน้ ซึง่จะ
เกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของท่าน ท่านจะตอ้งกรอกและลงชือ่ก ากบัในแบบฟอรม์นี ้เมือ่ท่านเดนิทางเขา้สหรฐัฯ แบบฟอรม์นี้

จะถูกตดิดว้ยลวดเย็บกระดาษลงในหนังสอืเดนิทางของท่าน โดยจะมีหมายเหตุจาก ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาติ
สหรฐัฯ ทีแ่จง้เกีย่วกบัระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านักอยู่ในสหรฐัฯ 
*** หากท่านประสงคจ์ะอยู่นานกว่าน้ัน ท่านจะตอ้งยืน่ค ารอ้งขอ ยืดเวลาการพ านักกบัส านักงานตรวจคนเขา้เมืองและสญัชาติ
สหรฐัฯ โดยการยืน่ค ารอ้งของท่านไม่ไดเ้ป็นเคร ือ่งหมายรบัประกนัว่า ระยะเวลาทีท่่านมสีทิธพิ านักอยู่ในสหรฐัฯ จะถูกยดืออกไป 
** ลูกจา้งทีต่อ้งการขอวซีา่เพือ่รว่มเดนิทางไปสหรฐัฯ พรอ้มกบันายจา้ง จะตอ้งส่งส าเนาการจา้งงานพรอ้มกบัเอกสารค ารอ้งขอวี
ซา่ ** 

ขอ้มูลเบือ้งตน้และหลกัฐานการท าวซีา่สหรฐัอเมรกิา 
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ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทุกท่านตอ้งยืน่เอกสารประกอบค ารอ้งขอวซีา่ดงัต่อไปนี ้หากยืน่ค ารอ้งไม่ครบถว้น ค ารอ้งของ
ท่านจะไม่ถูกพจิารณา.. 
1. หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน  นับจากวนัเดนิทาง        

(กรณุาน าหนังสอืเดนิทางฉบบัเกา่ทีม่วีซีา่เขา้ประเทศสหรฐัฯ มาแสดงดว้ย ถา้ม)ี 
2. รปูถ่ายหนา้ตรงส ีขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน รปูถ่ายจะตอ้งเป็น

พืน้หลังสีขาวเท่าน้ัน เปิดหู หา้มสวมแว่นตาด าหรอืหมวก สดัส่วนใบหน้าตอ้งเกิน 90 
เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีรู่ปถา่ย   

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น - บตัรประจ าตวัประชาชน (เด็กใชส้ าเนาสูตบิตัร) – ทะเบยีนสมรสหรอืใบหย่า 
4. หลกัฐานการท างาน 

a. กรณีเป็นลูกจา้ง จะตอ้งยืน่จดหมายจากทีท่ างานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชดุ โดยระบุวนัทีเ่ร ิม่ท างานเมือ่ใด ต าแหน่งอะไร 
เงนิเดอืนเท่าไร ไดล้าหยุดพกัจากวนัทีเ่ท่าไรถงึวนัทีเ่ท่าไร เอกสารออกไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่ 

b. กรณีประกอบธรุกจิของตนเอง ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบธรุกจิการคา้ เชน่ ใบทะเบยีนการคา้ ใบทะเบยีนพาณิชย ์หนังสอื
รบัรองบรษิทัทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการอยู่ คดัส าเนาไม่เกนิ 3 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่ 

c. กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 1 ชดุ เอกสารออกไม่เกนิ 1 เดอืนนับ
จากวนัยืน่วซีา่ 

d. กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี ถา้ผูป้กครองท่านใดท่านหน่ึงไม่ไดเ้ดินทางดว้ย ใหท่้านผูป้กครองที่ไม่ไดเ้ดินทางท าหนังสือ
ยนิยอมจากอ าเภอ หรอืเขตทอ้งทีอ่าศยั 

e. กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี และถา้บิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางดว้ย ใหบ้ิดาและมารดาท าหนังสือยินยอมจาก อ าเภอ หรอืเขต
ทอ้งทีอ่าศยั และระบุใหเ้ด็กเดนิทางไปกบับุคคลใด 

5. หลกัฐานการเงิน ถ่ายส าเนาสมุดเงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดทไม่เกนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ จดหมาย
รบัรองจากธนาคาร 1 ชดุ หรอืหากมทีรพัยส์นิอย่างอืน่ใหเ้ตรยีมมาดว้ย 

 

******************************* 
 

ขัน้ตอนการใหข้อ้มูลและการนดัยืน่และนดัสมัภาษณ ์
ท่านจะตอ้งกรอกกขอ้มูลและรายละเอยีดในใบค ารอ้งนีด้ว้ยตวัท่านเองก่อนท าการยืน่วซีา่ หากท่านไม่สามารถกรอกไดเ้อง ทาง
บรษิทัทวัรย์ินดใีหค้ าปรกึษาและบรกิาร โดยจะมีค่าบรกิาร ซึง่ไม่รวมในราคาทวัร ์กรุณาแจง้ความจ านงต่อเจา้หนา้ทีบ่รษิทั และ
กรอกขอ้มูลใหพ้รอ้มก่อน เน่ืองจากขอ้มูลส่วนใหญ่น้ันเป็นขอ้มูลของผูเ้ดนิทางแต่ละท่าน ท่านจะตอ้งใส่รายละเอยีดใหค้รบถว้น
สมบูรณ ์ทางบรษิทัจงึจะด าเนินการต่อใหท่้านได ้จากน้ันจงึจะท าการนัดวนัและเวลาในการยืน่ และท่านสามารถเตรยีมเอกสารตาม
ขอ้มูลเบือ้งตน้ พรอ้มกบัค่าวซีา่ น ามาในวนัยืน่เอกสารขอวซีา่ และพบเจา้หนา้ทีเ่พือ่ขอค าแนะน าเพิม่เตมิ 
*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก
ปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ 
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัขอความรว่มมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทัง้นี ้ทางบรษิทัจะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม ทาง
บรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ีซา่แลว้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
*** เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะขอถือว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
*** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัใหท้ราบล่วงหนา้ แต่หากกรณีท่านทีต่อ้ง
ใชห้นังสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยืน่วีซา่และท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงไดท้นั ท่านน้ันจะตอ้งยืน่เดีย่วและแสดงสมุด
บญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทูตดว้ย  
*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การ
ปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์น
การคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ และจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                     
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กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศอเมรกิา 
ตอบเป็นภาษาองักฤษทุกขอ้ตวัพมิพใ์หญ่ ABC 

 

สว่นตวั ชือ่ นามสกลุ 

ท่านเคยเปลีย่นชือ่ 
หรอืสกลุ 

เคย .......... ชือ่เดมิ............................................ สกลุเดมิ……………………………… 
ไม่เคย ………… 

สถานภาพ 
โสด แตง่งานจดทะเบยีน แตง่งานไม่จดทะเบยีน 

หย่า หมา้ย 

ทีอ่ยู่ 
 

 

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น  

เบอรม์อืถอื (ตอ้งม)ี  

E-mail  

อาชพี / ต าแหน่ง  

สถานทีท่ างานปัจจบุนั 

ชือ่สถานประกอบการ 

ทีอ่ยู่ 

โทร 

เงินเดอืน 

วนัทีเ่ร ิม่งาน 

สถานทีท่ างานสุดทา้ย 
(กอ่นท างานปัจจบุนั) 

ชือ่สถานประกอบการ 

ทีอ่ยู่ 

โทร 

เงินเดอืน 

วนัทีเ่ร ิม่งาน 

**กรณีเป็นแม่บา้น หรอืเกษยีณอายุ กรุณากรอกขอ้มูลทีท่ างานสุดทา้ย*** 

  การศกึษาช ัน้สูงสุด 

ชือ่สถานศกึษา 

ระดบัทีจ่บ 

ปีการศกึษาทีจ่บ 

คูส่มรส 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ 

สถานทีเ่กดิ 

บุตร 1 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ 

สถานทีเ่กดิ 

บุตร 2 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ 

สถานทีเ่กดิ 

 



 

 

บุตร 3 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ 

สถานทีเ่กดิ 

บดิา 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอายุ) 

สถานทีเ่กดิ 

ทีอ่ยุ่ 

มารดา 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ  (กรณีจ าไม่ไดใ้หบ้อกอายุ) 

สถานทีเ่กดิ 

ทีอ่ยู่ 

พีน้่อง 1 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ (จ าไม่ไดใ้หบ้อกอายุ) 

สถานทีเ่กดิ 

ทีอ่ยู่ 

พีน้่อง 2 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอายุ) 

สถานทีเ่กดิ 

ทีอ่ยู่ 

พีน้่อง 3 

ชือ่-สกลุ 

วนัเดอืนปี เกดิ (กรณีจ าไมไ่ดใ้หบ้อกอายุ) 

สถานทีเ่กดิ 

ทีอ่ยู่ 

วตัถปุระสงคข์องการ
เดนิทาง 

 

วนัทีเ่ดนิทาง  

จ านวนวนัทีเ่ดนิทาง  

สถานทีพ่กัหรอืโรงแรม 
ชือ่ 

โทร 

  บุคคลทีร่ว่มเดนิทางดว้ย 
ชือ่-สกลุ 

ความสมัพนัธ ์

ท่านเคยเดนิทางเขา้
ประเทศ AMERICA หรอืไม่ 

ไม่เคย....... เคย....... วนัที…่……..……..…........ 
หมายเลขวซีา่เดมิ............................ 
เหตผุลการเดนิทาง    ธุรกจิ...... ท่องเทีย่ว...... 

ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่
หรอืไม่ 

ไม่เคย ……. 
เคย ...... วซีา่ประเทศ .......................................................... 



 

 

 
 
 

 

ท่านเคยเดนิทางเขา้
ประเทศ CANADA 
หรอืไม่ 

ไม่เคย....... เคย....... วนัที…่……..……..…........ 
หมายเลขวซีา่เดมิ............................ 
เหตผุลการเดนิทาง    ธุรกจิ...... ท่องเทีย่ว...... 

ท่านมเีพือ่น/ญาต ิ
พ านกัใน อเมรกิา/แคน
นาดา หรอืไม ่

ไม่ม ี…… ม ี…… 
ชือ่-สกลุ ................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ ........................................................................................................ 
โทร มอืถอื / บา้น .................................................................................... 

ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยการ
เดนิทาง 

ชือ่-สกลุ หรอืบรษิทั 

ทีอ่ยู่ 

ประเทศทีเ่คยเดนิทางใน
ระยะเวลา 5 ปี 

 

 

 

 


