ฟิ ลาเดลเฟี ย / วอชิงตัน ดีซี / ทาเนียบขาว / สถาบันสมิธโซเนียน / แอตแลนติก ซิตี้ / แฮรีสเบิร์ก
โรงงานช๊ อคโกแลต HERSHEY’S / คอร์ นนิ่ง / นา้ ตกไนแองการ่ า / ล่องเรื อชมนา้ ตก

เมืองสแครนตัน/ นิวยอร์ คเบอร์ แฮมตั้น นิวยอร์ ค สะพานบรูคลิน / ล่องเรื อชมเทพีเสรีภาพ
ขึน้ ตึกเอ็มไพร์ สเตท / วู้ดเบอร์ รี่ เอาท์ เลท

กาหนดเดินทาง

25 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561
(กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

กรุงเทพฯ – โดฮา

16.30 น.
20.40 น.

พร้ อมกัน ณ เคาน์ เตอร์ สายการบินการ์ ต้า แถว Q ประตู 8 สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยมีเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ คอย
อานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศการ์ ต้า โดยเทีย่ วบินที่ QR835

วันที่2

โดฮา – ฟิ ลาเดลเฟี ย – ล่องเรื อชมเทพีเสรีภาพ

23.45 น.
01.10 น.
08.00 น.

เดินทางถึงโดฮา ประเทศการ์ ต้า เพื่อแวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองฟิ ลาเดเฟี ย สหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ QR727
เดินทางถึง เมืองฟิ ลาเดเฟี ย (PHILADEPHIA) นำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรเมืองฟิ ลา
เดลเฟี ย มลรัฐเพนซิ ลวำเนีย ซึ่ งเป็ นเมืองที่ริเริ่ มกำรประกำศอิสรภำพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริ กำชม
ระฆังแห่ งอิสรภาพ หรื อลิเบอร์ ตี้ เบลล์ จัดเป็ นระฆังที่มีควำมหมำยต่อ ประวัติศำสตร์ ชำติอเมริ กนั เพรำะ
เป็ นระฆัง ใบที่ ส่ ง เสี ย งก้องกัง วำลหลัง ประกำศอิ ส รภำพไม่ ข้ ึ นตรงต่ อจัก รภพอัง กฤษ ในปี 1776 เหตุ ที่
เลือกใช้ระฆังใบนี้เพรำะรอบๆระฆังจำรึ กข้อควำมที่มีควำมหมำยจับใจเกี่ยวกับเสรี ภำพไว้วำ่ “ขอให้เสรี ภำพ
จงมีแด่คนทุกคนที่อำศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ ” ซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรประกำศอิสรภำพพอดี
ระฆังเสรี ภำพใบนี้มีน้ ำหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่ มแขวนเป็ นระฆังประจำเมืองฟิ ลำเดลเฟี ย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียำม
มีกำรประชุ มหรื อเหตุ กำรณ์ สำคัญ ก่ อนจะใช้ในกำรตีเพื่อประกำศเอกรำช หลังจำกนั้นก็จะตีไว้อำลัยใน
อสัญกรรมของคณะผูก้ อบกู้อิสรภำพทุกๆคน ระฆังเริ่ มปรำกฏรอยร้ ำวในปี 1835 และแตกปริ หลังกำรตี
ฉลองวันเกิ ดประธำนำธิ บดี จอร์ จ วอชิงตัน ทำให้ทำงกำรสหรัฐยกเลิกกำรตีระฆังพร่ ำเพรื่ อ เพื่อยืดอำยุของ
ระฆังให้ยำวนำนที่สุด / ชม อินดีเพนเด้ นซ์ ฮอลล์ สถำนที่ประกำศอิสรภำพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิ ลำเดล

เทีย่ ง
บ่ำย

ค่า

เฟี ย ซึ่ งได้ประกำศเอกรำชไว้ในปี ค.ศ 1776 คำประกำศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์ สัน แถลงว่ำ อำณำนิ คม
อเมริ กำ 13 แห่ง ขอแยกตัวจำกอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ นครนนิวยอร์ ค นาท่ านล่ องเรื อชมเกาะชมเทพีเสรี ภาพ เดิมมีชื่อว่ำ Liberty Enlightening The
World ตั้งอยู่ ณ เกำะเบคโล ปำกอ่ำวฮัดสัน เป็ นของขวัญที่ชำวฝรั่งเศสมอบ เป็ นของขวัญแก่ชำวอเมริ กนั ใน
วันที่อเมริ กำเฉลิมฉลองวันชำติครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม ปี 1876 โดยส่ งมอบอย่ำงเป็ นทำงกำร โดยมี
ประธำนำธิ บดีโกรเวอร์ คลิฟแลนด์เป็ นผูร้ ับมอบในวันที่ 28 ตุลำคม 1886 เทพีเสรี ภาพ เป็ นประติมำกรรม
โลหะ สำริ ด รู ปเทพีห่มเสื้ อคลุม มือขวำชูคบเพลิง มือซ้ำยถือแผ่นจำรึ กคำประกำศอิสรภำพของสหรัฐฯ และ
ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้เมื่อปี 1984 ผ่ำนชม GROUND ZERO สถำนที่ ๆ
เคยเป็ นที่ ต้ งั ของตึ กเวิร์ดเทรดถู กเรี ยกว่ำ ทันทีที่ สิ้นสุ ดกำรวินำศกรรมในครั้ง นั้น หน่ วยงำนภำครัฐของ
สหรัฐอเมริ กำ และหน่ วยงำนของเอกชนร่ วมกันตำเนิ นกำรปรับปรุ งพื้นที่ดงั กล่ำวให้เป็ นสถำนที่ระลึกถึ ง
เหยือ่ จำกวินำศกรรม 9/11
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: APA WOODBRIDGE HOTEL
หรื อเทียบเท่ า
วันที่3 นิวยอร์ ค – วู้ดเบอร์ รี่ เอาท์ เลท – เมืองบิงแฮมตั้น
เช้ า

ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ WOODBURY OUTLETS ซึ่ งเรี ยกได้วำ่ เป็ นเอำท์เลทที่ดีที่สุดใน อเมริ กำ ตั้งอยูบ่ นเนื้อที่
ขนำดใหญ่ ประกอบด้วยร้ ำนค้ำแบรนด์เนมกว่ำ 250 ร้ำนค้ำ นำเสนอในรำคำที่ชวนให้เลือกสรรมำกมำย
หลำกหลำยแบรนด์ อำทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS
SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอื่นๆอีกมำกมำย อิสระให้
ท่ำนได้เดินเล่นหรื อจะเลือกนัง่ จิบชำ กำแฟ ที่มำจำหน่ำยหลำกหลำยจุดในเอำท์เลทแห่งนี้
*** อิสระอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง ***
หลังจำกนั้น/เดินทำงสู่ เมืองบิงแฮมตั้น (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชม.)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Holiday Inn Binghamton Hotel
หรื อเทียบเท่ า
วันที่4 บิงแฮมตัน – นา้ ตกไนแองการ่ า – อิสระชมเมือง - นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมนา้ ตกฯ

( ไม่ รวมในรายการทัวร์ )
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ำย

ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานแห่ งชาติไนแองการ่ า ฝั่งอเมริ กาา ที่ถือว่ำเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติส่ิ งหนึ่ ง
ของโลก และเป็ นสถำนที่ดื่มน้ ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสู งสุ ด 1 ใน 3 ของคู่บ่ำวสำวชำวอเมริ กนั น้ ำตกไนแอง
กำร่ ำเกิ ดจำกบริ มำณน้ ำ ที่ไหลมำจำกทะเลสำบทั้ง 5 และเป็ นพรมแดนระหว่ำงประเทศสหรัฐอเมริ กำกับ
ประเทศแคนำดำ น้ ำ ตกไนแอกำรำประกอบด้ว ยน้ ำ ตกสำมแห่ ง ที่ แ ยกออกจำกกัน คื อ น้ ำ ตกเกื อ กม้ำ
(Horseshoe Falls บำงครั้งก็เรี ยก น้ ำตกแคนำดำ) สู ง 158 ฟุต, น้ ำตกอเมริ กำสู ง 167 ฟุต, และน้ ำตกขนำดเล็ก
กว่ำที่อยูต่ ิดกัน คือน้ ำตก Bridal Veil
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินเข้ำสู่ จุดชมวิว ที่สำมำรถมองเห็นน้ ำตกไนแองกำร่ ำได้อย่ำงชัดเจน มีเวลำให้ท่ำนเก็บภำพควำม
ประทับใจ ได้อย่ำงเต็มที่ ท่ านสามารถซื้อทัวร์ นั่งเฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER) เพื่อชมความ
งามของน้าตกไนแองการ่ าในมุมมองที่น่ำตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่ำนพลำดโอกำสในกำรเก็บภำพสวยๆในแต่ละ
มุม ควรเตรี ยมกล้องถ่ำยรู ปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ข้ ึนเฮลิคอปเตอร์ โดยทัวร์ น้ ี จะเริ่ มต้นด้วยกำรชมโรงผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนน้ ำ (The Sir Adam Beck Generating Plant), The Niagara Parks Commission School of
Horticulture, หมายเหตุ การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ขึน้ อยู่สภาพอากาศ และหากสภาพอากาศไม่ เอื้ออานวย ไม่ รวม
กับค่ าทัวร์ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมท่านล่ะ 150 USD และต้ องชาระเป็ นเงินสดเท่านั้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Holiday Inn Express Niagara Falls
หรื อเทียบเท่ า
วันที่5 ไนแองการ่ า – CAVE OF THE WINDS - FASHION OUTLET - คอร์ นนิ่ง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเข้ำชม CAVE OF THE WINDS เป็ นกำรทดแทน เป็ นกำรชมน้ ำตกไนแองกำร่ ำอย่ำงใกล้ชิด โดยลง
ลิฟท์ลึกลงเบื้องล่ำงบริ เวณหน้ำผำใกล้น้ ำตก สัมผัสกับกระแสน้ ำ เสี ยงดังกึ กก้องกัมปนำทสนัน่ หวัน่ ไหว)
เป็ นจุดที่อยูใ่ กล้ตวั น้ ำตกมำกที่สุด ท่ำนสำมำรถสัมผัสได้ถึงควำมสวยงำมพร้อมกับควำมน่ำกลัวด้วยปริ มำณ
น้ ำ 6 แสนแกลลอนต่อวินำทีที่ตกลงกระทบกันทำให้เกิดเสี ยงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ และทำให้เกิดละออง
น้ ำปกคลุมไปทัว่ บริ เวณทอดผ่ำนด้วยสำยรุ ้งโค้งรับกับตัวน้ ำตกขนำดมหึ มำสร้ำงควำมสวยงำม น่ำประทับใจ
แก่ผมู ้ ำเที่ยวชมไม่รู้ลืม หลังจำกนั้น Fashion Outlet of Niagara Falls ให้ท่ำนได้อิสระเลือกซื้ อสิ นค้ำ

บ่ำย

ค่า

แฟชัน่ 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
*** อิสระอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง ***
หลังจากนั้ น นาท่ า นเดิ นทางสู่ เมื อ งคอร์ นนิ่ ง ระหว่ำ งทำงชมทัศ นี ย ภำพบรรยำกำศเมื องและชี วิตแบบ
อเมริ กนั เมืองคอร์ นนิ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 อยูบ่ นฝั่งแม่น้ ำเชมุง เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงทำงด้ำนกำรทำเครื่ อง
แก้ว นำท่ำน เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว (GLASS MUSEUM) ที่เมืองคอร์ นนิ่ งที่มีชื่อเสี ยงในด้ำนเครื่ อง
แก้วของอเมริ กำพร้อมให้ท่ำนเลือกซื้ อเป็ นของที่ระลึกตำมอัธยำศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Ramada Painted Post Hotel
หรื อเทียบเท่ า
วันที่6 คอนนิ่ง – แฮรีสเบิร์ก – โรงงานช๊ อคโกแลต HERSHEY’S - วอชิงตัน ดีซี
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ำย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าของโรงแรม
น ำท่ ำ นออกเดิ น ทำงสู่ ก รุ ง วอชิ ง ตัน ดี ซี ระหว่ า งทางแวะเที่ ย วชมเมื อ งแฮรี ส เบิ ร์ ก เยี่ ย มชม โรงงาน
HERSHEY’S CHOCOLATE โรงงานช็ อคโกแล็ตแสนอร่ อยที่มีชื่อเสี ยงดังไปทั่วโลก ที่มีเครื่ องจักรเก่ าแก่
ทีใ่ ช้ ในการผลิตช็ อคโกแลต HERSHEY’S และให้ ท่านได้ แวะซื้อช็ อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็ นของฝากของ
ทีร่ ะลึก ได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางต่ อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางถึงกรุ งวอชิ งตัน ดี ซี Washington DC นาท่ านชม กรุ งวอชิ งตัน ดีซี เมื อ งหลวงของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีชื่อเต็มว่ำ DISTRICT OF COLUMBIA หรื อใช้ตวั กันว่ำ D.C. กรุ งวอชิงตัน ดีซี สร้ำงในสมัย
ของประธำนำธิ บดี จอร์ จ วอชิ งตัน ประธำนำธิ บดีคนแรกของสหรัฐอเมริ กำ สร้ำงขึ้นแทนฟิ ลำเดลเฟี ยที่เคย
เป็ นเมืองหลวงของสหรัฐฯ สมัยเป็ นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ เป็ นเมืองหนึ่ งที่ได้รับกำรออกแบบผัง
เมืองได้อย่ำงสวยงำมเป็ นระเบียบ และเป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงำนรัฐบำลที่สำคัญๆ โดย กรุ งวอชิงตัน ดีซี นั้นติด
กับรัฐเวอร์ จิเนี ยและรัฐแมรี แลนด์ อยูใ่ นเขตฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำพอตอแมก (POTOMAC RIVER) แวะถ่ำยรู ป
กับทาเนียบขาว (WHITE HOUSE) ที่พำนักของประธำนำธิ บดี สหรัฐอเมริ กำ นำท่ำนชมและถ่ ำยรู ปกับ
อนุสาวรีย์วอชิ งตัน (WASHINGTON MONUMENT) ที่มีลกั ษณะเป็ นแท่งโอบิลิสก์ สู ง 169 เมตร สร้ำงขึ้น

ค่า

เพื่อเป็ นเกี ยรติแก่ จอร์ จ วอชิ งตัน ประธำนำธิ บดี คนแรกของสหรัฐฯ ชม อนุ สรณ์ สถานอับราฮัมลินคอล์ น
(LINCOLN MEMORIAL) ใจกลำงกรุ ง วอชิ ง ตัน ดี ซี ร้ ำ งขึ้ น เพื่อ เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถำนที่ ร ะลึ ก ถึ ง อดี ต
ประธำนำธิ บดี ลินคอล์น ตั้งอยูใ่ นบริ เวณสวนสำธำรณะอันใหญ่โตภำยในตัวเมือง ชม อนุสรณ์ สถานทหาร
ผ่ านศึกเวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนกำแพงสี ดำ มีรำยชื่อของชำวอเมริ กนั ที่
เสี ยชี วิตในสงครำมเวียดนำมกว่ำ 58,000คน ชม อนุ สรณ์ สถานทหารผ่ านศึ กเกาหลี (KOREAN WAR
VETERANS MEMORIAL) เป็ นรู ป แกะสลัก ที่ เ ป็ นรู ปทหำร ชม อนุ ส รณ์ ส ถานธอมั ส เจฟเฟอร์ สั น
(JEFFERSON MEMORIAL) อนุ สรณ์สถำนที่สวยงำมและสำคัญแห่ งหนึ่ งในกรุ งวอชิ งตัน ดีซี มีรูปปั้ น
ของประธำนำธิ บดีเจฟเฟอร์ สันอยูด่ ำ้ นใน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่7

MARRIOTT BETHESDA HOTEL
หรื อเทียบเท่ า
วอชิงตัน ดีซี – สถาบันสมิธโซเนียน – แอตแลนติก ซิตี้

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนี ยน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่ งเป็ นสถำบันวิจยั ก่ อตั้งขึ้ นตำม
ควำมประสงค์ของนักวิทยำศำสตร์ ชำวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAMES SMITHSON) ซึ่ งระบุในพินยั กรรม
ว่ำ หำกหลำนชำยของเขำ เฮนรี่ เจมส์ ฮัง เกอำร์ ฟอร์ ด ไม่ มี ท ำยำท ก็ ใ ห้ย กมรดกทั้ง หมดให้แก่ รั ฐบำล
สหรัฐอเมริ กำเพื่อก่อตั้งองค์กรที่สำมำรถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ ควำมรู ้” ให้แก่มนุษยชำติ เข้ำชม พิพิธภัณฑ์
ยานยนตร์ อากาศยาน (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเครื่ องบินหลำยยุคหลำยสมัย
รวมทั้ง KITTY HAWK FLYER เครื่ องบินลำแรกของโลกของพี่นอ้ งตระกูล WRIGHT ยำนอพอลโล 11 จรวด
ลำแรกที่โคจรไปกลับโลก – ดวงจันทร์ ชม พิพิธภัณฑ์ ประวัติธรรมชาติ (NATIONAL MUSEUM OF
NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับกำรชมหุ่ นสตัฟฟ์ ช้ำงป่ ำแอฟริ กนั ตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจำกนั้นที่
ยังมีหอ้ งที่มีซำกดึกดำบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสำร์ ยืนตระหง่ำนอยู่ มีไฮไลท์ที่สำคัญคือ เพชรโฮ้ ป (HOPE
DIAMOND) อันเป็ นเพชรสี น้ ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประวัติวำ่ นำแต่ เครำะห์ร้ำยมำให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้ำของ
เสมอ จนกระทัง่ เจ้ำของคนสุ ดท้ำยส่ งมำให้แก่สถำบันสมิธโซเนียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า นเดิ นทางสู่ เมื องแอตแลนติ ก ซิ ตี้ ดินแดนแห่ งคาสิ โน ที่ข้ ึ นชื่ นที่สุ ดด้ำ นฝั่ งตะวันออก (ลำสเวกัส
ตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อนั งดงำม ทำให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ โลก ต่ำงใฝ่ ฝันที่จะมำเสี่ ยงโชค ณ เมืองนี้ อิสระให้

เทีย่ ง
บ่ำย

ท่ำนได้สนุ กสนำนกับกำรเสี่ ยงโชคที่คำสิ โน หรื ออิสระเที่ยวชมเลือกซื้ อสิ นค้ำ ณ ถนนบอร์ ดวอค ซึ่ งเป็ น
ถนนสำยเก่ำแก่ของเมืองแอตแลนติก ซิ ต้ ี สร้ำงขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีควำมกว้ำงเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบนั มี
ควำมกว้ำงถึ ง 40 ฟุต และมีควำมยำวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่ งตลอดสำยเต็มไปด้วยร้ำนค้ำต่ำงๆมำกมำย รวมไปถึ ง
ร้ำนค้ำ ซึ่ งมีชื่อเสี ยงระดับโลกก็ต้ งั อยูบ่ นถนนเส้นนี้
อิสระอาหารค่า เพื่อความสะดวกในการเล่ นคาสิ โนและเที่ยวชมเมือง

พักที่: Bally’s Atlantic City Hotel
วันที8่
แอตแลนติก ซิตี้ – นิวยอร์ ค – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง – โดฮา
เช้ า

หรื อเทียบเท่ า

22.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าของโรงแรม
หลังจากนั้นเดินทางสู่ นครนิวยอร์ ค ผ่ านชมสะพานบรู คลิน (BROOKLYN BRIDGE) เป็ นสะพำนแขวนที่
เก่ำแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริ กำ มีควำมยำว 1825 เมตร ทอดข้ำมแม่น้ ำอีสต์ เชื่อมระหว่ำงนิวยอร์ กซิ ตี แมนฮัต
ตัน และบรู คลิน / นำท่ำนเดินชม ย่านไทม์ สแควร์ (TIME SQUARE) แหล่งรวมป้ ำยโฆษณำขนำดมหึ มำ ให้
ท่ำนได้เลือกซื้ อสิ นค้ำชั้นนำของอเมริ กำ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่ านสามารถเลือกซื้อตั๋วขึน้ ชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์ สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็ นตึกที่
สู งที่สุดในโลก ปั จจุบนั สู งเป็ นอันดับ 14 ของโลก มีท้ งั หมด 102 ชั้น ตึกนี้ ยงั เป็ นสถำนที่ถ่ำยทำภำพยนตร์
ของฮอลลี วูด้ หลำยเรื่ องมำใช้เป็ นสถำนที่ถ่ำยทำฉำกสำคัญ ๆ อำทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING
KONG เป็ นต้น (หมายเหตุ ราคาทัวร์ จะไม่ รวมค่ าขึน้ ตึกเอ็มไพร์ สเตท มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมท่ านล่ ะ ประมาณ
40 USD) / นั่งรถชมตัวมหานครนิวยอร์ ค ชมเขตแมนแฮตตัน ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของสถำนที่สำคัญต่ำง ๆ อำทิ ย่ าน
วอลล์ สตรีท (WALL STREET) เป็ นชื่อของถนนในเกำะแมนแฮตตัน ถนนเส้นนี้ เป็ นถนนเก่ำแก่เส้นหนึ่ ง
ของเมือง ซึ่ งเป็ นศูนย์กลำงทำงกำรเงินแห่ งหนึ่ ง และตลำดหลักทรัพย์นิวยอร์ ค เริ่ มตั้งต้นอยู่ บนถนนสำยนี้
ผ่ำนชม ย่ านเรดิโอ ซิตี้ มิวสิ ค ฮอลล์ (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภำพยนตร์ และโรงคอนเสิ ร์ต จุที่
นัง่ ได้ 6,500 ที่นงั่ นำท่ำนสู่ ย่ านฟิ ฟธ์ อเวนิว (FIFTH AVENUE) ย่ำนที่เป็ นศูนย์รวมของสิ นค้ำ ยี่ห้อชั้นนำ
และแฟชั่นทันสมัย อี ก ทั้ง ยัง มี ห้ำ งสรรพสิ นค้ำชื่ อดัง MACY ตั้ง อยู่ ได้เวลำสมควรนำท่ ำ นเดิ นทำงสู่
สนำมบิน
ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเทีย่ วบินที่ QR702

วันที่9

โดฮา – กรุงเทพฯ

เทีย่ ง
บ่ำย

17.35 น.
20.50 น.

เดินทางถึงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยเที่ยวบินที่ QR822

วันที่10 กรุงเทพฯ
07.20 น.
หมายเหตุ

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์
ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภั ยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่ นส์ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มี
อานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ช่ วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่านเดียว / ห้ อง

25 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561

85,900

85,900

85,900

27,900

หมายเหตุ !!! โรงแรมในแคนาดา และ อเมริกา ไม่มห
ี อ
้ งพ ักสาหร ับ 3 คน(TRIPLE ROOM)
กรุณาสอบถามข้อมูลเพิม
่ เติมจากเจ้าหน้าที่

อัตรานีร้ วม
1.ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนำจร สำยกำรบิน และ ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่ ระบุในรำยกำร
2. ค่ำพำหนะที่ระบุในรำยกำร พร้อมคนขับรถ
3. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ และค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
4. ค่ำที่พกั โรงแรมที่ระบุในรำยกำร พักห้องละ 2 ท่ำน พร้อมอำหำรเช้ำ
5. หัวหน้ำทัวร์ผชู ้ ำนำญ คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
6. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000.- บำท และค่ำรักษำพยำบำล
ตลอดกำร เดินทำง วงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)

7. ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 2 ใบ น้าหนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัมต่ อ 1 ใบ ส่ วนกระเป๋าใบเล็ก
อยู่ในความดูแลของท่ านเอง ไม่ เกิน 7 กิโลกรัม

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่ำธรรมเนียมทำหนังสื อเดินทำง

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าอเมริกา ท่ านล่ะ 8,500 บาท

3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิ ค่ำซักรี ด ค่ำโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่ำเครื่ องดื่มมินิบำร์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ

4. ค่ าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทาง (4 USD / ต่ อวันต่ อคน)
5. ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตลอดการเดินทาง (100 บาท / ท่าน / วัน)
6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำในโรงแรม
7. กระเป๋ ำเดินทำง
8. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %

การจองและชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมพร้อมหนังสื อเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่
เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 15
ท่ำน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 15 ท่ำน ซึ่งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สูญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
*****************************************************************
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับ
สายการบิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืน
เงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 30,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน - เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-14 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ
ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่ มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ ยวทวีปอเมริ กำและแคนำดำ กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตำมที่ สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำม
สะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน

กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสีย
ค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่ สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือ
จะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน(ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในอเมริกาและแคนาดา ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2
คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั จะแจ้งให้
ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึด
ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อ
ต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนื อจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100%
ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เอกสารยื่นวีซ่าอเมริกา
(ใช้ เวลายื่นประมาณ 12 วันทาการ) (ทางบริษัททัวร์ ดาเนินการยื่นให้ และรวมค่ าวีซ่าแล้ว)
1. แบบฟอร์ มคาร้ องขอวีซ่า และ แบบฟอร์ มเกีย่ วกับครอบครัว (กรุ ณากรอกให้ ครบถ้ วน)
(กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มภาษาไทยที่ทางบริษัทฯ ทัวร์ ให้ กรอกข้ อมูล เพื่อทาวีซ่าออนไลน์ )

2. หนังสื อเดินทาง (Passport) ทีเ่ หลืออายุการใช้ งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ ไป และมีหน้ าสาหรับติดวีซ่า อย่างน้ อย 3 หน้ า หากมี
หนังสื อเดินทางเล่ มเก่าให้ แนบมาด้ วย
3. รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ฉากหลังสี ขาว ขนาด 1.37 x 1.77 นิว้ จานวน 2 ใบ ถ่ ายไม่ เกิน 6 เดือน
4. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
5. สาเนาบัตรประชาชน
6. สาเนาทะเบียนบ้ าน
7. สู ติบัตร (สาหรับเด็กต่ากว่ า 15 ปี บริบูรณ์ ) (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ : เดินทางต้ องยื่นเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
7.1 เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้ โดยทีว่ ่าการเขตหรื ออาเภอเท่ านั้น
และให้ ระบุว่า ยินยอมให้ เดินทางกับใคร มีความสั มพันธ์ อย่างไรกับครอบครัว
7.2 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้ โดยทีว่ ่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้น และให้ ระบุว่า
มารดายินยอมให้ เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
7.3 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้ โดยทีว่ ่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้น และให้ ระบุว่า
บิดายินยอมให้ เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน ต้ องทาเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
จดหมายรับรองการทางานให้ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ ต้องระบุสถานฑูต)
 กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นเจ้ าของกิจการ: ใช้ หนังสื อจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ ีรายชื่ อผู้ประกอบกิจการ
 กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นเจ้ าของร้ านค้ า: ใช้ ทะเบียนพาณิชย์ ทมี่ ีชื่อผู้เป็ นเจ้ าของร้ านค้ า
 กรณีทเี่ ป็ นพนักงานบริษัทฯ: ใช้ จดหมายรับรองการทางาน ระบุตาแหน่ ง ระยะเวลาการว่าจ้ าง เงินเดือน
 กรณีทเี่ ป็ นข้ าราชการ: ใช้ หนังสื อรับรองจากหน่ วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ ายสาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ

กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา ต้ องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ระบุช้ั นปี ทีศ่ ึกษา

กรณีเป็ นแม่ ค้า, ทาธุรกิจส่ วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้ องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
9. หลักฐานการเงิน
จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ทีอ่ อกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To whom it may concern (ไม่ ต้องระบุ
สถานฑูต) ซึ่งต้ องเป็ นฉบับจริงเท่านั้น พร้ อมทั้ง สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน

9.1 กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก / สะสมทรัพย์ ท่าน ต้ องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ ายสาเนาย้ อนหลัง 6 เดือน โดย
การปรับยอดสมุดในบัญชี ต้ องปรับสมุดก่ อนวันทีจ่ ะยื่นวีซ่า 30 วัน
(ยอดเงินในสมุดบัญชี ธนาคาร ต้ องมีไม่ ต่ากว่า 100,000 บาท ต่ อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้ องมีการเข้ าออกของเงิน
สม่าเสมอ ห้ ามทาการโอนเงินเข้ าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
9.2 กรณีเงินฝากประจา (ซึ่งไม่ สามารถปรับยอดได้ ) ท่านต้ องขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ ธนาคาร
ระบุว่า ท่ านมีเงินคงอยู่ในบัญชี ฝากประจา (ออกจดหมายรับรองเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสื อรับรอง
ต้ องมีอายุไม่ เกิน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้ คิวยื่นวีซ่า เช่ น หากท่านได้ คิวยื่นวีซ่าวันที่ 21 มีนาคม 2556 หนังสื อรับรอง
การเงินจากทางธนาคารทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่า ต้ องออกให้ หลังวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และ ให้ แนบสาเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจามาด้ วย
10. ในกรณีทมี่ ีผ้ ูรับรองค่ าใช้ จ่าย ต้ องมีเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- จดหมายจากผู้รับรองค่ าใช้ จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หลักฐานแสดงความสั มพันธ์ ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่ าใช้ จ่าย เช่ น ทะเบียนบ้ าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้ จด
ทะเบียนสมรสและไม่ มีบุตรไม่ สามารถรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กนั ได้ ) ต้ องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สำมำรถ
รับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุตรได้ / สำมี ภรรยำ ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / สำมี-ภรรยำที่ไม่จดทะเบียนสมรส
ไม่ สามารถรับรองให้กนั และกันได้ / ปู่ , ย่ำ, ตำ, ยำย ไม่ สามารถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้หลำนได้)
- กรุ ณาแนบสาเนาสมุดบัญชี เงินฝากตามข้ อกาหนดในข้ อ 9 ทีจ่ ะใช้ ยื่นวีซ่า 1 ชุ ดของผู้รับรองค่ าใช้ จ่าย
11. กรณีนายจ้ างรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ ลูกจ้ าง
จดหมายรับรองจากนายจ้ างระบุว่าเป็ นผู้รับรองค่ าใช้ จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
หนังสื อรับรองเงินฝากทีอ่ อกโดยธนาคารต้ องระบุชื่อลูกจ้ างทีต่ ้ องการจะรับรองค่ าใช้ จ่าย (กรุ ณาดูข้อ 9)
ผู้สูงอายุทมี่ ีอายุเกินกว่า 70 ปี บริบูรณ์ กรุ ณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการยื่นวี
ซ่ า

่ อเมริกา ***
**กรุณากรอกแบบฟอร์มสว่ นต ัว เพือ
่ ยืน
่ วีซา
ื่ .........................................................นามสกุล......................................................
1. ชอ
นามสกุลเดิม (หากแต่งงาน หรือเปลีย
่ น นามสกุล)...........................................................
2. ว ัน/เดือน/ปี เกิด...........................................
่ ง)
3. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ้าน (ต้องระบุ ทุกชอ
บ้านเลขที.่ ............... ...........................หมูบ
่ า้ น.............ถนน.....................
ตาบล/แขวง........................
อาเภอ/เขต.................... ..........................จ ังหว ัด.............. ..........................
รห ัสไปรษณีย.์ .................
ั (บ้าน)................................................................
โทรศพท์
ั (มือถือ)............................................
โทรศพท์
ั
โทรศพท์
(ทีท
่ างาน).......................................... อีเมล์ (ถ้ามี) .......... .....................
่ ง) หากเหมือนข้อ 3 กรุณาใสเ่ ครือ
4. ทีอ
่ ยูป
่ จ
ั จุบ ัน ทีต
่ ด
ิ ต่อได้ (ต้องระบุ ทุกชอ
่ งหมาย /
เหมือนข้อ 3
หากทีอ
่ ยูไ่ ม่ตรงตามทะเบียนบ้าน กรุณากรอกข้อมูล
บ้านเลขที.่ ............................หมูบ
่ า้ น..........................................ถนน.....................
ตาบล/แขวง..........................................................
อาเภอ/เขต............................................................จ ังหว ัด.............................
รห ัสไปรษณีย.์ .........................................................
ั
โทรศพท์
(บ้าน).. ..................... .............................
ั
โทรศพท์
(มือถือ)....................................................
ั
โทรศพท์ (ทีท
่ างาน).......................................... อีเมล์ (ถ้ามี) ................. .....................
5. สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่าร้าง

หม้าย

ื่ -นามสกุลคูส
6. กรณีสมรสจดทะเบียน ชอ
่ มรส.............. ............ .......................................
นามสกุลเดิม ของคูส
่ มรส................................................. ..................... .....................
ว ัน/ เดือน/ปี เกิด คูส
่ มรส...... .......................................................
ว ันทีจ
่ ดทะเบียนสมรส.............เดือน...........................ปี .................
ื่ -นามสกุลคูส
7. กรณีสมรสไม่จดทะเบียน ชอ
่ มรส... ..................... .................................
ว ัน/ เดือน/ปี เกิด คูส
่ มรส.............................. ...............................
8. กรณีหย่า หรือ หม้าย
ื่ -นามสกุลคูส
ชอ
่ มรส.............. ............ ............................................. ...................
ว ันทีจ
่ ดทะเบียนสมรส ว ันที.่ .......เดือน...................ปี ..............
ว ันทีจ
่ ดทะเบียนหย่า ว ันที.่ .......เดือน.....................ปี ............
ื่ -นามสกุล บุตร-ธิดา
9. กรณีสมรส (มีบต
ุ ร – ธิดา) ชอ
ื่ - นามสกุล ว ัน เดือน ปี เกิดสถานทีเ่ กิด
ชอ

ี
อาชพ

สถานะภาพสมรส

ทีอ
่ ยูป
่ จ
ั จุบ ัน

ในการเดินทางครงนี
ั้ ้ คูส
่ มรส และ บุตร ธิดา เดินทางพร้อมท่านด้วย หรือไม่
เดินทางด้วย
ไม่ได้เดินทางด้วย
ื่
หากเดินทาง กรุณาระบุชอ
1. .......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
10.

่ สถานฑูต อเมริกา / แคนาดา
11. ข้อมูลการขอวีซา
่ สถานฑูตอเมริกา หรือไม่
ท่านเคยขอวีซา
เคย
ไม่เคย
่ สถานฑูตแคนาดา หรือไม่
ท่านเคยขอวีซา
เคย
ไม่เคย
่ อเมริกา (กรุณาสาเนาวีซา
่ เดิมแนบมาด้วย)
หากท่านเคยได้วซ
ี า
เคยเดินทางเข้าอเมริกา ระหว่างว ันที.่ .................... ถึงว ันที.่ .....................
(กรุณาระบุ ว ัน เดือน ปี ทีเ่ ดินทาง)
่ แคนาดา (กรุณาสาเนาวีซา
่ เดิมแนบมาด้วย)
หากท่านเคยได้วซ
ี า
เคยเดินทางเข้าอเมริกา ระหว่างว ันที.่ ......................... ถึงว ันที.่ ................
(กรุณาระบุ ว ัน เดือน ปี ทีเ่ ดินทาง)
่ สถานฑูตอเมริกาท่านเคยโดนปฎิเสธวีซา
่ หรือไม่
12. หากท่านเคยยืน
่ ขอวีซา
เคย
ไม่เคย
่ อเมริกา (และถูกปฎิเสธ) เมือ
เคยยืน
่ วีซา
่ ว ันที่ ........................... (กรุณาตอบตามจริง)
่ สถานฑูตแคนาดา ท่านเคยโดนปฎิเสธวีซา
่ หรือไม่
13. หากท่านเคยยืน
่ ขอวีซา
เคย
ไม่เคย

่ แคนาดา (และถูกปฎิเสธ) เมือ
เคยยืน
่ วีซา
่ ว ันที่ ........................... (กรุณาตอบตามจริง)
่
14. ข้อมูลสวนบุคคล (ข้อมูลบิดา – มารดา)
ื่ บิดา...............................นามสกุลบิดา......................... ..................................
14.1 ชอ
ว ัน เดือน ปี เกิดของบิดา...........เดือน........................ปี ............. (โปรดระบุ)
ไม่ทราบ ว ัน เดือน ปี เกิดของบิดา
ื่ มารดา......................... นามสกุลมารดา.............. ....................... ................
14.2 ชอ
ว ัน เดือน ปี เกิดของมารดา...........เดือน........................ปี ............. (โปรดระบุ)
ไม่ทราบ ว ัน เดือน ปี เกิดของมารดา
15.

ท่านมีญาติ หรือ บุคคลในครอบคร ัว พาน ัก ในประเทศ สหร ัฐอเมริกา / แคนาดา หรือไม่
มี (กรุณาระบุขา้ งล่าง)
ไม่ม ี
ญาติ หรือ คนในครอบคร ัวทีพ
่ าน ักในอเมริกา (หากไม่ม ี กรุณาข้าม)
ื่ -สกุล
1. ชอ
.......................................................................................................................................
ทีอ
่ ยูใ่ นอเมริกา.....................................
มลร ัฐ..................................................
ื่ -สกุล..............................................
2. ชอ
ทีอ
่ ยูใ่ นอเมริกา.....................................
มลร ัฐ..................................................
ี ปัจจุบ ันของผูส
่
16. อาชพ
้ ม ัครขอวีซา
ี (ตาแหน่ง) .........................................................................................
อาชพ
ื่ บริษ ัท……………………………………………………………………………………….
ชอ
ทีอ
่ ยูบ
่ ริษ ัท.....................................................................................................
ั ..........................................................แฟกซ.์ .....................................
โทรศพท์
รายได้ตอ
่ เดือน......................................... บาท (ต้องระบุ)
เริม
่ ทางานเมือ
่ ว ันที.่ ..........เดือน........................ปี .............
*กรณีเกษียณอายุ และ ประว ัติการทางานในอดีตก่อนทีท
่ างานปัจจุบ ัน (โปรดระบุ)
ี (ตาแหน่ง) .........................................................................................
อาชพ
ื่ บริษ ัท…………………………………………………………………………………..
ชอ
ทีอ
่ ยูบ
่ ริษ ัท.....................................................................................................
เริม
่ ทางานเมือ
่ ว ันที.่ ..........เดือน........................ปี .............
ออกจากงานเมือ
่ ว ันที.่ ..........เดือน........................ปี .............
ึ ษา กรุณาระบุชอ
ื่ โรงเรียน
กรณี น ักเรียน น ักศก
ื่ โรงเรียน.....................................................................................................
ชอ

เ
ึ ษาเมือ
ริม
่ เข้าศก
่ ว ันที.่ ..........เดือน........................ปี .............

ึ ษาของผูส
17. วุฒก
ิ ารศก
้ ม ัคร
ี ษาสูงสุด .........................................................................................................
ระด ับการศก
(โปรดระบุ)
ึ ษา.....................................................................................................
จบจากสถาบ ันการศก
(โปรดระบุ)
คณะ
.......................................................................................................................................
ึ ษาเมือ
เริม
่ ศก
่ ว ัน / เดือน / ปี ........................................................ (โปรดระบุ)
จบเมือ
่ ว ัน / เดือน / ปี ................................................................... (โปรดระบุ)
18. ท่านเคยเดินทางไปหรืออยูต
่ า่ งประเทศในระยะเวลา 5 ปี ทีผ
่ า
่ นมาและอยูเ่ กิน 6 เดือนหรือไม่
(โปรดระบุประเทศและว ันทีเ่ ดินทางเข้าออก)
.......................................................................................................................................
19.
รายละเอียดเกีย
่ วก ับพีน
่ อ
้ งในครอบคร ัว
ื่ - นามสกุล
ชอ

ว ัน เดือน ปี เกิด

อาชีพ
สถานทีเ่ กิด

สถานะภาพสมรส

ทีอ
่ ยูป
่ จ
ั จุบ ัน

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

