
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ฟิลาเดลเฟีย / วอชิงตนั ดซีี / ท าเนียบขาว / สถาบันสมิธโซเนียน / แอตแลนตกิ ซิตี ้/ แฮรีสเบิร์ก  
โรงงานช๊อคโกแลต HERSHEY’S / คอร์นน่ิง / น า้ตกไนแองการ่า / ล่องเรือชมน า้ตก   

  เมืองสแครนตนั/ นิวยอร์คเบอร์แฮมตั้น นิวยอร์ค สะพานบรูคลนิ / ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ  
 ขึน้ตกึเอม็ไพร์สเตท / วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เลท 

ก าหนดเดนิทาง 

 13-22 ต.ค. // 17-26 พ.ย. // 01-10 ธ.ค. 2560 // 19-28 ม.ค. // 16-25 ก.พ.  
09-18 ม.ีค. // 23 ม.ีค.-01 เม.ย. // 27 เม.ย.-06 พ.ค.  // 04-13 พ.ค. 2561 
(กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 



วนัที่1 กรุงเทพฯ – โดฮา  
16.30 น. พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์สายการบินการ์ต้า แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทวัน 

เวลิด์ ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวก 
20.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยเทีย่วบินที ่QR835 

วนัที่2 โดฮา – ฟิลาเดลเฟีย – ล่องเรือชมเทพเีสรีภาพ  
23.45 น. เดินทางถึงโดฮา ประเทศการ์ต้า เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบิน 
01.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที ่ QR727 
08.00 น. เดินทางถึง เมืองฟิลาเดเฟีย (PHILADEPHIA) น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกรเมืองฟิลา

เดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวำเนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีริเร่ิม
กำรประกำศอิสรภำพในสมัยก่อตั้ งประเทศ
สหรัฐอเมริกำชมระฆังแห่งอิสรภาพ หรือลิเบอร์
ตี้  เ บ ล ล์   จัด เ ป็นระฆัง ท่ี มี ค ว ำมหมำ ย ต่ อ  
ประวติัศำสตร์ชำติอเมริกนั เพรำะเป็นระฆงัใบท่ี
ส่งเสียงกอ้งกงัวำลหลงัประกำศอิสรภำพไม่ข้ึน
ตรงต่อจกัรภพองักฤษ ในปี 1776 เหตุท่ีเลือกใช้
ระฆงัใบน้ีเพรำะรอบๆระฆงัจำรึกข้อควำมท่ีมี
ควำมหมำยจบัใจเก่ียวกับเสรีภำพไวว้่ำ “ขอให้เสรีภำพจงมีแด่คนทุกคนท่ีอำศยัอยู่บนผืนแผ่นดินน้ี” ซ่ึง
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของกำรประกำศอิสรภำพพอดี ระฆงัเสรีภำพใบน้ีมีน ้ ำหนัก 2,080 ปอนด์ เร่ิม
แขวนเป็นระฆงัประจ ำเมืองฟิลำเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใชตี้ยำมมีกำรประชุมหรือเหตุกำรณ์ส ำคญั ก่อนจะใช้
ในกำรตีเพื่อประกำศเอกรำช หลงัจำกนั้นก็จะตีไวอ้ำลยัในอสัญกรรมของคณะผูก้อบกู้อิสรภำพทุกๆคน 
ระฆงัเร่ิมปรำกฏรอยร้ำวในปี 1835 และแตกปริหลงักำรตีฉลองวนัเกิดประธำนำธิบดีจอร์จ วอชิงตนั ท ำให้
ทำงกำรสหรัฐยกเลิกกำรตีระฆังพร ่ ำเพร่ือ เพื่อยืดอำยุของระฆงัให้ยำวนำนท่ีสุด / ชม อินดีเพนเด้นซ์
ฮอลล์ สถำนท่ีประกำศอิสรภำพ ตั้งอยูใ่นสวนท่ีเมืองฟิลำเดลเฟีย ซ่ึงไดป้ระกำศเอกรำชไวใ้นปี ค.ศ 1776 ค ำ
ประกำศเขียนโดยโธมัส  เจฟเฟอร์สัน แถลงว่ำ 
อำณำนิคมอเม ริกำ  13 แห่ง  ขอแยกตัวจำก
องักฤษ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย  เดินทางสู่ นครนนิวยอร์ค น าท่านล่องเรือชมเกาะ

ช ม เ ท พี เ ส รี ภ า พ   เ ดิ ม มี ช่ื อ ว่ ำ  Liberty 
Enlightening The World ตั้งอยู่ ณ เกำะเบคโล 
ปำกอ่ำวฮดัสัน เป็นของขวญัท่ีชำวฝร่ังเศสมอบ 
เป็นของขวญัแก่ชำวอเมริกนั ในวนัท่ีอเมริกำเฉลิมฉลองวนัชำติครบ 100 ปีเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎำคม ปี 1876  
โดยส่งมอบอย่ำงเป็นทำงกำร โดยมีประธำนำธิบดีโกรเวอร์ คลิฟแลนด์เป็นผูรั้บมอบในวนัท่ี 28 ตุลำคม 
1886 เทพเีสรีภาพ เป็นประติมำกรรมโลหะ ส ำริด รูปเทพีห่มเส้ือคลุม มือขวำชูคบเพลิง มือซ้ำยถือแผน่จำรึก



ค ำประกำศอิสรภำพของสหรัฐฯ และไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโกเ้ม่ือปี 1984 
ผำ่นชม GROUND ZERO สถำนท่ี ๆ เคยเป็นท่ีตั้งของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรียกวำ่ ทนัทีท่ีส้ินสุดกำรวินำศกรรม
ในคร้ังนั้น หน่วยงำนภำครัฐของสหรัฐอเมริกำ และหน่วยงำนของเอกชนร่วมกนัต ำเนินกำรปรับปรุงพื้นท่ี
ดงักล่ำวใหเ้ป็นสถำนท่ีระลึกถึงเหยือ่จำกวนิำศกรรม 9/11   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: APA WOODBRIDGE HOTEL                     หรือเทียบเท่า 
วนัที่3 นิวยอร์ค – วู้ดเบอร์ร่ี เอาท์เลท – เมืองบิงแฮมตั้น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ WOODBURY OUTLETS ซ่ึงเรียกไดว้ำ่เป็นเอำทเ์ลทท่ีดีท่ีสุดใน  อเมริกำ ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี
ขนำดใหญ่ ประกอบด้วยร้ำนค้ำแบรนด์เนม
กว่ำ 250 ร้ำนค้ำ น ำเสนอในรำคำท่ีชวนให้
เลือกสรรมำกมำยหลำกหลำยแบรนด์ อำทิ 
BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, 
COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, 
ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, 
EMPORIO ARMANI และอ่ืนๆอีกมำกมำย 
อิสระให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นหรือจะเลือกนัง่จิบชำ 
กำแฟ ท่ีมำจ ำหน่ำยหลำกหลำยจุดในเอำท์เลท
แห่งน้ี 

*** อสิระอาหารกลางวนัภายใน OUTLET เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
หลงัจำกนั้น/เดินทำงสู่ เมืองบิงแฮมตั้น (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชม.) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Holiday Inn Binghamton Hotel                                      หรือเทียบเท่า 
วนัที่4       บิงแฮมตนั – น า้ตกไนแองการ่า – อสิระชมเมือง - น่ังเฮลคิอปเตอร์ ชมน า้ตกฯ  
                 ( ไม่รวมในรายการทัวร์ ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า 
ฝ่ังอ เมริกา า  ท่ี ถือว่ำ เ ป็น ส่ิงมหัศจรรย์ทำง
ธรรมชำติส่ิงหน่ึงของโลก และเป็นสถำนท่ีด่ืม
น ้ ำผึ้ งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่
บ่ำวสำวชำวอเมริกนั น ้ำตกไนแองกำร่ำเกิดจำกบ
ริมำณน ้ ำ ท่ีไหลมำจำกทะเลสำบทั้ง 5 และเป็น



พรมแดนระหวำ่งประเทศสหรัฐอเมริกำกบัประเทศแคนำดำ น ้ ำตกไนแอกำรำประกอบดว้ยน ้ ำตกสำมแห่งท่ี
แยกออกจำกกนั คือ น ้ ำตกเกือกมำ้(Horseshoe Falls บำงคร้ังก็เรียก น ้ ำตกแคนำดำ) สูง 158 ฟุต, น ้ ำตก
อเมริกำสูง 167 ฟุต, และน ้ำตกขนำดเล็กกวำ่ท่ีอยูติ่ดกนั คือน ้ำตก Bridal Veil  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินเขำ้สู่จุดชมวิว ท่ีสำมำรถมองเห็นน ้ ำตกไนแองกำร่ำไดอ้ยำ่งชดัเจน มีเวลำให้ท่ำนเก็บภำพควำม

ประทบัใจ ไดอ้ยำ่งเต็มท่ี ท่านสามารถซ้ือ
ทั ว ร์ น่ั ง เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร์  ( NIAGARA 
HELICOPTER) เพ่ือชมความงามของ
น ้าตกไนแองการ่าในมุมมองท่ีน่ำต่ืนเตน้ 
เพื่อไม่ให้ท่ำนพลำดโอกำสในกำรเก็บ
ภำพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้อง
ถ่ำยรูปไวใ้ห้พร้อมตั้งแต่ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ 
โดยทวัร์น้ีจะเร่ิมตน้ด้วยกำรชมโรงผลิต
ไฟฟ้ำ จำกพลงังำนน ้ ำ (The Sir Adam Beck Generating Plant), The Niagara Parks Commission School of 
Horticulture, หมายเหตุ การน่ังเฮลคิอปเตอร์ ขึน้อยู่สภาพอากาศ และหากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย ไม่รวม
กบัค่าทวัร์มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมท่านล่ะ 150 USD และต้องช าระเป็นเงินสดเท่าน้ัน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Holiday Inn Express Niagara Falls                                             หรือเทียบเท่า  
วนัที่5 ไนแองการ่า – CAVE OF THE WINDS - FASHION OUTLET - คอร์นน่ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเขำ้ชม CAVE OF THE WINDS เป็นกำรทดแทน เป็นกำรชมน ้ ำตกไนแองกำร่ำอยำ่งใกลชิ้ด โดยลง
ลิฟท์ลึกลงเบ้ืองล่ำงบริเวณหนำ้ผำใกลน้ ้ ำตก สัมผสักบักระแสน ้ ำ เสียงดงักึกกอ้งกมัปนำทสนัน่หวัน่ไหว)  
เป็นจุดท่ีอยู่ใกลต้วัน ้ ำตกมำกท่ีสุด ท่ำนสำมำรถ
สัมผสัไดถึ้งควำมสวยงำมพร้อมกบัควำมน่ำกลวั
ดว้ยปริมำณน ้ำ 6 แสนแกลลอนต่อวินำทีท่ีตกลง
กระทบกนัท ำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพนั
ไมล์ และท ำให้เกิดละอองน ้ ำปกคลุมไปทั่ว
บริเวณทอดผ่ำนด้วยสำยรุ้งโคง้รับกบัตวัน ้ ำตก
ขนำดมหึมำสร้ำงควำมสวยงำม น่ำประทบัใจแก่

ผูม้ำเท่ียวชมไม่รู้ลืม หลงัจำกนั้น Fashion Outlet of Niagara Falls ให้ท่ำนไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคำ้แฟชัน่
มำกมำย อำทิ เช่น American Eagle Out, Burberry ,Clark’s, Coach, Converse , DKNY,Foot locker Outlet, 
Forever 21 ,Fossil ,  Gap Outlet , Guess , Hugo Boss Outlet ,Kate Spade,Kenneth Cole,Levi’s,Michael 
Kors,Sunglasses,Skechers,Polo Ralph Lauren,Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin world ฯลฯ 

*** อสิระอาหารกลางวนัภายใน OUTLET เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 



บ่ำย  หลังจากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นน่ิง ระหว่ำงทำงชมทศันียภำพบรรยำกำศเมืองและชีวิตแบบ
อเมริกนั เมืองคอร์นน่ิงตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1890 อยูบ่นฝ่ังแม่น ้ำเชมุง เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทำงดำ้นกำรท ำเคร่ือง
แกว้  น ำท่ำน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว (GLASS MUSEUM) ท่ีเมืองคอร์นน่ิงท่ีมีช่ือเสียงในดำ้นเคร่ือง
แกว้ของอเมริกำพร้อมใหท้่ำนเลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึกตำมอธัยำศยั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Ramada Painted Post Hotel                                                       หรือเทียบเท่า 
วนัที่6    คอนน่ิง – แฮรีสเบิร์ก – โรงงานช๊อคโกแลต HERSHEY’S - วอชิงตนั ดซีี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม  
  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่กรุงวอชิงตัน ดีซี ระหว่างทางแวะเที่ยวชมเมืองแฮรีสเบิร์ก เยี่ยมชม โรงงาน 

HERSHEY’S CHOCOLATE โรงงานช็อคโกแล็
ตแสนอร่อยที่มีช่ือเสียงดังไปทั่วโลก  ที่มีเคร่ืองจักร
เก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลต HERSHEY’S 
และให้ท่านได้แวะซ้ือช็อคโกแลตนานาชนิดเพ่ือเป็น
ของฝากของที่ระลึก ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทาง
ต่อ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย  เดินทางถึงกรุงวอชิงตัน ดีซี Washington DC น าท่านชม กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีช่ือเตม็วำ่ DISTRICT OF COLUMBIA หรือใชต้วักนัวำ่ D.C. กรุงวอชิงตนั ดีซี สร้ำงในสมยั 
ของประธำนำธิบดีจอร์จ วอชิงตนั ประธำนำธิบดี
คนแรกของสหรัฐอเมริกำ สร้ำงข้ึนแทนฟิลำเดล
เฟียท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐฯ สมัยเป็น
ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ เป็นเมืองหน่ึงท่ี
ได้รับกำรออกแบบผงัเมืองได้อย่ำงสวยงำมเป็น
ระเบียบ และเป็นท่ีตั้ งของหน่วยงำนรัฐบำลท่ี
ส ำคัญๆ โดย กรุงวอชิงตัน ดี ซี  นั้ นติดกับรัฐ
เวอร์จิเนียและรัฐแมรีแลนด์ อยู่ในเขตฝ่ังซ้ำยของแม่น ้ ำพอตอแมก (POTOMAC RIVER)  แวะถ่ำยรูปกบั
ท าเนียบขาว (WHITE HOUSE) ท่ีพ  ำนักของประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ น ำท่ำนชมและถ่ำยรูปกับ
อนุสาวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) ท่ีมีลกัษณะเป็นแท่งโอบิลิสก ์สูง 169 เมตร สร้ำงข้ึน
เพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตนั ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ ชม อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น 
(LINCOLN MEMORIAL) ใจกลำงกรุงวอชิงตัน ดีซี ร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถำนท่ีระลึกถึงอดีต
ประธำนำธิบดี  ลินคอล์น ตั้งอยูใ่นบริเวณสวนสำธำรณะอนัใหญ่โตภำยในตวัเมือง ชม อนุสรณ์สถานทหาร
ผ่านศึกเวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ท่ีบนก ำแพงสีด ำ มีรำยช่ือของชำวอเมริกนัท่ี
เสียชีวิตในสงครำมเวียดนำมกว่ำ 58,000 คน ชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี (KOREAN WAR 
VETERANS MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลักท่ีเป็นรูปทหำร ชม อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน 



(JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถำนท่ีสวยงำมและส ำคญัแห่งหน่ึงในกรุงวอชิงตนั ดีซี มีรูปป้ัน
ของประธำนำธิบดีเจฟเฟอร์สันอยูด่ำ้นใน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: MARRIOTT BETHESDA HOTEL                                               หรือเทียบเท่า 
วนัที่7 วอชิงตนั ดซีี – สถาบันสมิธโซเนียน – แอตแลนตกิ ซิตี ้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซ่ึงเป็นสถำบนัวิจยั  ก่อตั้งข้ึนตำม
ควำมประสงคข์องนกัวิทยำศำสตร์ชำวองักฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAMES SMITHSON)   ซ่ึงระบุในพินยักรรม
ว่ำหำกหลำนชำยของเขำ เฮนร่ี เจมส์ ฮังเกอำร์ ฟอร์ด ไม่มีทำยำท ก็ให้ยกมรดกทั้ งหมดให้แก่รัฐบำล
สหรัฐอเมริกำเพื่อก่อตั้ งองค์กรท่ีสำมำรถ 
“เพิ่มพูนและเผยแพร่ควำมรู้” ให้แก่มนุษยชำติ 
เข้ำชม  พิพิธภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน  
(NATIONAL AIR AND SPACE 
MUSEUM) ชมเคร่ืองบินหลำยยุคหลำยสมัย 
รวมทั้ง KITTY HAWK FLYER  เคร่ืองบินล ำ
แรกของโลกของพี่นอ้งตระกูล WRIGHT ยำนอ
พอลโล 11 จรวดล ำแรกท่ีโคจรไปกลบัโลก – ดวงจนัทร์ ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (NATIONAL 
MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกบักำรชมหุ่นสตฟัฟ์ชำ้งป่ำแอฟริกนัตวัใหญ่ท่ีสุดในโลก 
นอกจำกนั้นท่ียงัมีห้องท่ีมีซำกดึกด ำบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสำร์ ยืนตระหง่ำนอยู่ มีไฮไลท์ท่ีส ำคญัคือ 
เพชรโฮ้ป (HOPE DIAMOND) อนัเป็นเพชรสีน ้ำเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีประวติัวำ่น ำแต่  เครำะห์ร้ำยมำ
ใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจำ้ของเสมอ จนกระทัง่เจำ้ของคนสุดทำ้ยส่งมำใหแ้ก่สถำบนัสมิธโซเนียน  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ ดินแดนแห่งคาสิโน ท่ีข้ึนช่ืนท่ีสุดด้ำนฝ่ังตะวนัออก (ลำสเวกัส

ตะ วัน ออก )  ด้ ว ย ทิ วทัศ น์ อัน ง ด ง ำ ม  ท ำ ใ ห้
นกัท่องเท่ียวทัว่โลก ต่ำงใฝ่ฝันท่ีจะมำเส่ียงโชค  ณ 
เมืองน้ี อิสระให้ท่ำนไดส้นุกสนำนกบักำรเส่ียงโชค
ท่ีคำสิโน หรืออิสระเท่ียวชมเลือกซ้ือสินคำ้ ณ ถนน
บอร์ดวอค  ซ่ึ ง เ ป็นถนนสำย เ ก่ ำแ ก่ของ เ มือง
แอตแลนติก ซิต้ี สร้ำงข้ึนในปี 1870 ในอดีตมีควำม
กวำ้งเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบนัมีควำมกวำ้งถึง 40 ฟุต 
และมีควำมยำวถึง 4.5 ไมล์ ซ่ึงตลอดสำยเต็มไปดว้ย
ร้ำนคำ้ต่ำงๆมำกมำย รวมไปถึงร้ำนคำ้ ซ่ึงมีช่ือเสียงระดบัโลกก็ตั้งอยูบ่นถนนเส้นน้ี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Bally’s Atlantic City Hotel                                                                             หรือเทยีบเท่า 



วนัที8่   แอตแลนตกิ ซิตี ้– นิวยอร์ค – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – โดฮา    
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม 
  หลังจากน้ันเดินทางสู่นครนิวยอร์ค ผ่านชมสะพานบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) เป็นสะพำนแขวนท่ี

เก่ำแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกำ มีควำมยำว 1825 เมตร 
ทอดขำ้มแม่น ้ ำอีสต์ เช่ือมระหว่ำงนิวยอร์กซิตี แมน
ฮตัตนั และบรูคลิน / น ำท่ำนเดินชม ย่านไทม์สแควร์ 
(TIME SQUARE) แหล่งรวมป้ำยโฆษณำขนำด
มหึมำ ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ชั้นน ำของอเมริกำ  

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย ท่านสามารถเลือกซ้ือตั๋วขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์

สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็น
ตึกที่สูงที่สุดในโลก  ปัจจุบนัสูงเป็นอันดับ 14 ของ
โลก มีทั้งหมด 102 ชั้ น ตึกน้ียงัเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำ
ภำพยนตร์ของฮอลลีวูด้หลำยเร่ืองมำใช้เป็นสถำนท่ี
ถ่ำยท ำฉำกส ำคญั ๆ อำทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, 
KING KONG เป็นตน้ (หมายเหตุ ราคาทัวร์จะไม่รวม
ค่าขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านล่ะ 
ประมาณ 40 USD) / น่ังรถชมตัวมหานครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮตตนั ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ 
อำทิ ย่านวอลล์สตรีท (WALL STREET) เป็นช่ือของถนนในเกำะแมนแฮตตนั ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเก่ำแก่
เส้นหน่ึงของเมือง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรเงินแห่งหน่ึง และตลำดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ค เร่ิมตั้งตน้อยู่ บน
ถนนสำยน้ี ผำ่นชม ย่านเรดิโอ ซิตี ้มิวสิค ฮอลล์ (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภำพยนตร์และโรง
คอนเสิร์ต จุท่ีนัง่ได้ 6,500 ท่ีนั่ง น ำท่ำนสู่ ย่านฟิฟธ์ อเวนิว (FIFTH AVENUE) ย่ำนท่ีเป็นศูนยร์วมของ
สินคำ้ ยี่ห้อชั้นน ำและแฟชัน่ทนัสมยั อีกทั้งยงัมีห้ำงสรรพสินคำ้ช่ือดงั MACY ตั้งอยู ่ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำน
เดินทำงสู่สนำมบิน 

22.00 น. ออกเดินทางสู่โดฮา โดยเทีย่วบินที ่QR702 

วนัที่9   โดฮา – กรุงเทพฯ 
17.35 น. เดินทางถึงโดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเทีย่วบิน 
20.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที ่QR822 

วนัที่10 กรุงเทพฯ 
07.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 



อตัราค่าบริการ  
ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
 

13-22 ตุลาคม 2560  79,900 79,900 79,900 25,900 

พ.ย. 60- พ.ค. 61 73,900 73,900 73,900 25,900 

หมายเหต ุ!!! โรงแรมในแคนาดา และ อเมรกิา ไมม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 คน(TRIPLE  ROOM) 
กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที ่

 

อตัรานีร้วม 
1.ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นทศันำจร สำยกำรบิน และ ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ี  ระบุในรำยกำร 
2. ค่ำพำหนะท่ีระบุในรำยกำร พร้อมคนขบัรถ  
3. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำง ๆ และค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
4. ค่ำท่ีพกัโรงแรมท่ีระบุในรำยกำร พกัหอ้งละ 2 ท่ำน พร้อมอำหำรเชำ้ 
5. หวัหนำ้ทวัร์ผูช้  ำนำญ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000.- บำท และค่ำรักษำพยำบำล  
   ตลอดกำร เดินทำง วงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์  

7. ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 2 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กิโลกรัมต่อ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าใบเลก็  
   อยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมท ำหนงัสือเดินทำง 

2. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเข้าอเมริกา ท่านล่ะ 8,500 บาท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่ำเคร่ืองด่ืมมินิบำร์ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

4. ค่าทปิคนขับรถ ตลอดการเดินทาง (4 USD / ต่อวนัต่อคน) 
5. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตลอดการเดินทาง (100 บาท / ท่าน / วนั) 
6. ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำในโรงแรม 
7. กระเป๋ำเดินทำง 
8. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 

 
การจองและช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก  40,000  บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทำง และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ี
เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 15 
ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 15 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 



 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตจุ ำเป็น สุดวสิยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิยั
บำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำง
บริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

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

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบั

สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 30,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  15 วนั  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์     
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-14 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

หมายเหตุ 
 ทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปอเมริกำและแคนำดำ กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และ
ครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสีย 
 ค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้

- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
- ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือ
จะคืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั(ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

- ค่าห้องพกัในอเมริกาและแคนาดา ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 
คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้
ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึ 
 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือ 



ต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

  

เอกสารย่ืนวซ่ีาอเมริกา 
 

(ใช้เวลาย่ืนประมาณ 12 วนัท าการ) (ทางบริษัททวัร์ด าเนินการย่ืนให้และรวมค่าวซ่ีาแล้ว) 
1. แบบฟอร์มค าร้องขอวซ่ีา และ แบบฟอร์มเกีย่วกบัครอบครัว (กรุณากรอกให้ครบถ้วน) 

(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที่ทางบริษัทฯ ทวัร์ให้กรอกข้อมูล เพ่ือท าวซ่ีาออนไลน์) 
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ทีเ่หลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึน้ไป และมีหน้าส าหรับติดวซ่ีา อย่างน้อย 3 หน้า หากมี

หนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย 
3. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 1.37 x 1.77 นิว้ จ านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน 
4. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (แปลเป็นภาษาองักฤษ)  
5. ส าเนาบัตรประชาชน  
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
7. สูติบัตร (ส าหรับเด็กต ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องย่ืนเอกสารเพิม่เติมดังนี้ 
7.1 เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยทีว่่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

และให้ระบุว่า ยนิยอมให้เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
7.2 เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยทีว่่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และให้ระบุว่า 

มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
7.3 เด็ก เดินทางกบัมารดา บดิาต้องท าหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยทีว่่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และให้ระบุว่า 

บิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน ต้องท าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

    จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) 
 กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของกจิการ: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ 
 กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณชิย์ทีม่ีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
 กรณีทีเ่ป็นพนักงานบริษัทฯ: ใช้จดหมายรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
 กรณีทีเ่ป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
 กรณเีกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
 กรณเีป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันว่าก าลังศึกษาอยู่ระบุช้ันปีทีศึ่กษา 
 กรณเีป็นแม่ค้า, ท าธุรกจิส่วนตัว, ท าอาชีพอสิระ ต้องพมิพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
9. หลกัฐานการเงิน 

จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ทีอ่อกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To whom it may concern (ไม่ต้องระบุ
สถานฑูต) ซ่ึงต้องเป็นฉบับจริงเท่าน้ัน พร้อมทั้ง ส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF


9.1 กรณเีงินฝากออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก / สะสมทรัพย์ ท่าน ต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือน โดย
การปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันทีจ่ะย่ืนวีซ่า 30 วนั  
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการย่ืนวซ่ีา 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงิน
สม ่าเสมอ ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการย่ืนวซ่ีาเด็ดขาด!!) 
 

9.2 กรณเีงินฝากประจ า (ซ่ึงไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคาร
ระบุว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจ า (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และในการขอหนังสือรับรอง 
ต้องมีอายุไม่เกนิ 30 วนั นับจากวนัทีไ่ด้คิวย่ืนวซ่ีา เช่น หากท่านได้คิวย่ืนวซ่ีาวนัที ่21 มีนาคม 2556 หนังสือรับรอง
การเงินจากทางธนาคารทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีา ต้องออกให้ หลังวนัที ่ 21 กุมภาพนัธ์ 2556 และ ให้แนบส าเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจ ามาด้วย 

10. ในกรณีทีม่ีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิม่เติมดังนี้ 
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
- หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผู้เดินทางกบัผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพ่ือนและสามีภรรยาที่มิได้จด

ทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สำมำรถ
รับรองค่ำใชจ่้ำยใหบุ้ตรได ้/ สำมี ภรรยำ ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ สำมี-ภรรยำท่ีไม่จดทะเบียนสมรส
ไม่สามารถรับรองใหก้นัและกนัได ้/ ปู่, ยำ่, ตำ, ยำย ไม่สามารถรับรองค่ำใชจ่้ำยให้หลำนได)้ 

- กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อก าหนดในข้อ 9 ทีจ่ะใช้ย่ืนวซ่ีา 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย 
11. กรณนีายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
หนังสือรับรองเงินฝากทีอ่อกโดยธนาคารต้องระบุช่ือลูกจ้างทีต้่องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ 9)    
ผู้สูงอายุทีม่ีอายุเกนิกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการย่ืนวี
ซ่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



**กรณุากรอกแบบฟอรม์สว่นตวั เพือ่ย ืน่วซีา่อเมรกิา *** 
 

1. ชือ่.........................................................นามสกลุ...................................................... 
นามสกลุเดมิ (หากแตง่งาน หรอืเปลีย่น นามสกลุ)...........................................................  

2. วนั/เดอืน/ปี เกดิ........................................... 
3. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ตอ้งระบ ุทกุชอ่ง) 

บา้นเลขที.่............... ...........................หมูบ่า้น.............ถนน..................... 
ต าบล/แขวง........................  
อ าเภอ/เขต.................... ..........................จงัหวดั.............. .......................... 
รหสัไปรษณีย.์.................  
โทรศพัท(์บา้น)................................................................ 
โทรศพัท(์มอืถอื)............................................ 
โทรศพัท ์(ทีท่ างาน).......................................... อเีมล ์(ถา้ม)ี .......... .....................  
 

4. ทีอ่ยูป่จัจบุนั ทีต่ดิตอ่ได ้(ตอ้งระบ ุทกุชอ่ง)  หากเหมอืนขอ้ 3 กรณุาใสเ่ครือ่งหมาย / 
เหมอืนขอ้ 3 
 หากทีอ่ยูไ่มต่รงตามทะเบยีนบา้น กรณุากรอกขอ้มลู 
บา้นเลขที.่............................หมูบ่า้น..........................................ถนน..................... 
ต าบล/แขวง..........................................................  
อ าเภอ/เขต............................................................จงัหวดั............................. 
รหสัไปรษณีย.์.........................................................  
โทรศพัท ์(บา้น).. ..................... .............................  
โทรศพัท ์(มอืถอื).................................................... 
โทรศพัท ์(ทีท่ างาน).......................................... อเีมล ์(ถา้ม)ี ................. .....................  
 

5. สถานภาพ   โสด  สมรส  หยา่รา้ง  หมา้ย 
 

6. กรณีสมรสจดทะเบยีน ชือ่-นามสกลุคูส่มรส.............. ............ .......................................  
นามสกลุเดมิ ของคูส่มรส................................................. ..................... .....................  

วนั/ เดอืน/ปี เกดิ คูส่มรส...... ....................................................... 
วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส.............เดอืน...........................ปี................. 
 

7. กรณีสมรสไมจ่ดทะเบยีน ชือ่-นามสกลุคูส่มรส... ..................... ................................. 
วนั/ เดอืน/ปี เกดิ คูส่มรส.............................. ............................... 

8. กรณีหยา่ หรอื หมา้ย 
ชือ่-นามสกลุคูส่มรส.............. ............ ............................................. ................... 
วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส วนัที.่.......เดอืน...................ปี.............. 

วนัทีจ่ดทะเบยีนหยา่ วนัที.่.......เดอืน.....................ปี............ 
9. กรณีสมรส (มบีตุร – ธดิา) ชือ่-นามสกลุ บตุร-ธดิา 

 

10. ในการเดนิทางคร ัง้นี ้คูส่มรส และ บตุร ธดิา เดนิทางพรอ้มทา่นดว้ย หรอืไม ่
เดนิทางดว้ย   ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย 

หากเดนิทาง กรณุาระบชุือ่ 
1. ....................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................... 

 
 

      ชือ่ - นามสกลุ    วนั เดอืน ปีเกดิ   สถานทีเ่กดิ       อาชพี สถานะภาพสมรส ทีอ่ยูป่จัจบุนั 

      

      

      

      



 
11. ขอ้มลูการขอวซีา่ สถานฑตู อเมรกิา / แคนาดา 

ทา่นเคยขอวซีา่สถานฑตูอเมรกิา หรอืไม ่   เคย       ไมเ่คย 
ทา่นเคยขอวซีา่สถานฑตูแคนาดา หรอืไม ่   เคย       ไมเ่คย 

หากทา่นเคยไดว้ซีา่อเมรกิา (กรณุาส าเนาวซีา่เดมิแนบมาดว้ย) 
เคยเดนิทางเขา้อเมรกิา ระหวา่งวนัที.่.................... ถงึวนัที.่..................... 
(กรณุาระบ ุวนั เดอืน ปี ทีเ่ดนิทาง) 

หากทา่นเคยไดว้ซีา่แคนาดา (กรณุาส าเนาวซีา่เดมิแนบมาดว้ย) 
เคยเดนิทางเขา้อเมรกิา ระหวา่งวนัที.่......................... ถงึวนัที.่................ 
(กรณุาระบ ุวนั เดอืน ปี ทีเ่ดนิทาง) 

12. หากทา่นเคยยืน่ขอวซีา่สถานฑตูอเมรกิาทา่นเคยโดนปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่
เคย    ไมเ่คย 
เคยยืน่วซีา่อเมรกิา (และถกูปฎเิสธ) เม ือ่วนัที ่........................... (กรณุาตอบตามจรงิ) 

13. หากทา่นเคยยืน่ขอวซีา่สถานฑตูแคนาดา ทา่นเคยโดนปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่
เคย    ไมเ่คย 
เคยยืน่วซีา่แคนาดา (และถกูปฎเิสธ) เม ือ่วนัที ่........................... (กรณุาตอบตามจรงิ) 

14. ขอ้มลูสว่นบคุคล (ขอ้มลูบดิา – มารดา) 
14.1 ชือ่บดิา...............................นามสกลุบดิา......................... .................................. 
วนั เดอืน ปี เกดิของบดิา...........เดอืน........................ปี............. (โปรดระบ)ุ 
ไมท่ราบ วนั เดอืน ปี เกดิของบดิา 
14.2 ชือ่มารดา......................... นามสกลุมารดา.............. ....................... ................ 
วนั เดอืน ปี เกดิของมารดา...........เดอืน........................ปี............. (โปรดระบ)ุ 
ไมท่ราบ วนั เดอืน ปี เกดิของมารดา 
  

15. ทา่นมญีาต ิหรอื บคุคลในครอบครวั พ านกั ในประเทศ สหรฐัอเมรกิา / แคนาดา หรอืไม ่
ม ี(กรณุาระบขุา้งลา่ง)  ไมม่ ี

ญาต ิหรอื คนในครอบครวัทีพ่ านกัในอเมรกิา  (หากไมม่ ีกรณุาขา้ม) 
1. ชือ่-สกลุ

....................................................................................................................................... 
ทีอ่ยูใ่นอเมรกิา..................................... 
มลรฐั.................................................. 

2. ชือ่-สกลุ.............................................. 
ทีอ่ยูใ่นอเมรกิา..................................... 
มลรฐั.................................................. 

16. อาชพีปจัจบุนัของผูส้มคัรขอวซีา่ 
อาชพี (ต าแหนง่) .........................................................................................  
ชือ่บรษิทั……………………………………………………………………………………….  
ทีอ่ยูบ่รษิทั.....................................................................................................  
โทรศพัท.์.........................................................แฟกซ.์.....................................  
รายไดต้อ่เดอืน......................................... บาท (ตอ้งระบ)ุ 
เร ิม่ท างานเมือ่วนัที.่..........เดอืน........................ปี............. 
 
 *กรณีเกษยีณอาย ุและ ประวตักิารท างานในอดตีกอ่นทีท่ างานปจัจบุนั (โปรดระบ)ุ 
อาชพี (ต าแหนง่) .........................................................................................  
ชือ่บรษิทั………………………………………………………………………………….. 
ทีอ่ยูบ่รษิทั.....................................................................................................  
เร ิม่ท างานเมือ่วนัที.่..........เดอืน........................ปี............. 
 ออกจากงานเมือ่วนัที.่..........เดอืน........................ปี............. 
กรณี นกัเรยีน นกัศกึษา กรณุาระบชุือ่โรงเรยีน 
ชือ่โรงเรยีน..................................................................................................... 
 
 
 



 
 
เร ิม่เขา้ศกึษาเมือ่วนัที.่..........เดอืน........................ปี............. 
 

17. วฒุกิารศกึษาของผูส้มคัร 
ระดบัการศกีษาสงูสดุ .........................................................................................................
(โปรดระบ)ุ 
จบจากสถาบนัการศกึษา..................................................................................................... 
(โปรดระบ)ุ 
คณะ
....................................................................................................................................... 

เร ิม่ศกึษาเมือ่ วนั / เดอืน / ปี........................................................ (โปรดระบ)ุ 
จบเมือ่ วนั / เดอืน / ปี................................................................... (โปรดระบ)ุ 
 

18. ทา่นเคยเดนิทางไปหรอือยูต่า่งประเทศในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมาและอยูเ่กนิ 6 เดอืนหรอืไม ่
(โปรดระบปุระเทศและวนัทีเ่ดนิทางเขา้ออก) 
....................................................................................................................................... 

19. รายละเอยีดเกีย่วกบัพีน่อ้งในครอบครวั 

 
 

 

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

 
 

     ชือ่ - นามสกลุ     วนั เดอืน ปีเกดิ สถานทีเ่กดิ        อาชพี สถานะภาพสมรส ทีอ่ยูป่จัจบุนั 

      

      

      

      


