อเมริกาตะวั นออก 10 วั น 7 คืน
นิวยอร์ค-ฟิลาเดลเฟี ย-วอชิงตัน ดีซี-แฮริสเบิรก์ -Hershey’s
Chocolate World-เที่ยวเมืองสุดโรแมนติกที่บอสตัน
ช้อปปิ้ ง Woodbury Premium Outlets-ชมเมืองน่ารักที่ร็อคพอร์ต
โดยสายการบินอีวีเอแอร์ (BR)
นิ วยอร์ค
ฟิ ลาเดลเฟี ย

อดีตเมืองหลวงเก่าทีเ่ ป็ นนครแห่งความมังคั
่ ง่ และทันสมัยทางด้านสถาปั ตยกรรม และเทคโนโลยี
เมืองทีป่ ระชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพมากทีส่ ดุ ในอเมริกา ตัง้ อยูใ่ นรัฐเพนซิลวาเนีย ซึง่ ถือเป็ นสถานทีก่ อ่ ตัง้
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีจ่ ะมาเสีย่ งโชค ณ เมืองนี้
วอชิ งตัน ดี ซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นเมืองหนึง่ ทีไ่ ด้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็ น
ระเบียบ เป็ นทีต่ งั ้ ทีท่ าการของหน่วยงานรัฐบาลทีส่ าคัญ ๆ
แฮร์ริสเบิ รก์
เมืองหลวงริมฝั ง่ แม่น้ าซัวควิฮานน่า เป็ นทีต่ งั ้ ของโรงงานช็อคโกแล็ตแสนอร่อยทีม่ ชี อื ่ เสียงไปทัวโลก
่
บอสตัน
จุดกำเนิดอิสรภำพของสหรัฐอเมริกำ และบ้ำนเกิดของครอบครัวจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อีกทัง้ เป็ นศูนย์กลำง
ของกำรศึกษำมีสถำบันมำกกว่ำ 60 แห่ง และทีโ่ ด่งดังไปทัวโลก
่
ได้แก่ Harvard University และ
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ร็อคพอร์ต
เมืองเล็กๆน่ำรัก เงียบสงบริมชำยฝั ง่ มหำสมุทรแอตแลนติก ทำงตอนเหนือของรัฐแมสซำชูเซตส์

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
09.00 น.

12.00น.
16.35 น.

30 มี.ค.-08 เม.ย. / 26 เม.ย.- 05 พ.ค. /01-10 พ.ค.2562

ปรับราคาทัวร์
26ธ.ค.61

กรุงเทพฯ-ไทเป-นิ วยอร์ค
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวเี อแอร์ แถว R ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ทา่ นก่อนขึน้ เครือ่ ง
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากกรุงเทพฯ สูก่ รุงไทเป โดยสายการบินอีวีแอร์ เที่ ยวบินที่ BR062
(เดิ นทาง 26 เม.ย.-05 พ.ค.62 ไฟลท์บินเปลี่ยนเป็ น BR212 เวลา 12.20-17.10)
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ให้ทา่ นแวะเปลีย่ นเครือ่ ง
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19.30 น.
22.10 น.

วันที ส่ อง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า
วันที ส่ ำม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เดินทางสูม่ หานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวีแอร์ เที่ ยวบินที่ BR032
+++++++++ เครือ่ งบินทำกำรบินข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล +++++++++
เดินทางถึง สนามบิ นจอห์นเอฟเคนเนดี้ มหานครนิ วยอร์ค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
นิ วยอร์ค- ฟิ ลำเดลเฟี ย-วอชิ งตัน ดีซี
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
ชมเมืองฟิ ลาเดลเฟี ย เมืองที่
ประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพมากทีส่ ดุ ในอเมริกา ตัง้ อยูใ่ นรัฐเพนซิลวาเนีย ซึง่ ถือเป็ นสถานทีก่ อ่ ตัง้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการตัง้ ประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ
Independence Hall สร้างขึน้ เพือ่ ใช้เป็ นศาลาว่าการรัฐ ปั จจุบนั ใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตัง้ ดินแดน
ใหม่โดยใช้ชอ่ื ว่า“สหรัฐอเมริกา” (United State of America)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิ งตัน ดี ซี มลรัฐแมรีแ่ ลนด์และเป็ น เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ น
เมืองหนึ่งทีไ่ ด้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็ นระเบียบ เป็ นทีต่ งั ้ ทีท่ าการของหน่ วยงานรัฐบาลที่
สาคัญ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วอชิ งตัน ดีซี-แฮริ สเบิรก์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชม กรุงวอชิ งตันดีซี โดยเริม่ ต้นจากทาเนียบขาว ทีพ่ านักของประธานาธิบดี จุดเด่นทีพ่ ลาด
ไม่ได้อกี ทีค่ อื เสาสูงทีท่ าจากหินอ่อนและตัง้ ตระหง่านอย่างเห็นได้ชดั คือ อนุสาวรียว์ อชิงตัน ซึง่ มี
ความสูง 555 ฟุต ชมสถาปั ตยกรรมอันสวยงามของโดมสีขาวซึง่ สร้างเป็ นทีร่ าลึกถึงประธานาธิบดี
เจฟเฟอร์สนั และชมอนุสาวรียป์ ระธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดี
ลินคอร์น จากนัน้ ชมและถ่ายรูปภายนอกกับทาเนี ยบขาวหรือ White House บ้านอย่างเป็ นทางการและ
สถานทีท่ างานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สร้างขึน้ ระหว่าง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ด้วยหินทราย
และสีขาวในสไตล์จอร์เจียนยุคหลังและกลายเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคน รวมทัง้ ชมตึก
รัฐสภา ซึง่ เป็ นทีป่ ระชุมสมาชิกวุฒสิ ภา และสภาผูแ้ ทนราษฎร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมสถาบันสมิ ธโซเนี ยน (The Smithsonian Institute) ก่อตัง้ ในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วน
หนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินยั กรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษสถาบันสมิธโซ
เนียนยังเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลกและ ได้รวบรวมพิพธิ ภัณฑ์ 13 แห่งไว้ดว้ ยกัน เช่น National
Museum of Natural History ซึง่ แสดงนิทรรศการเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูก
ไดโนเสาร์ หุน่ ช้างแอฟริกนั โบราณทีต่ วั ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ทีเ่ คยเป็ นสมบัตขิ อง
พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ของฝรังเศส
่
ชมพิพธิ ภัณฑ์เครือ่ งบินและยานอวกาศ (National Air and Space
Museum) ทีม่ ผี เู้ ข้าชมสูงทีส่ ดุ ในโลก แสดงประวัตศิ าสตร์การบินมาตัง้ แต่ตน้ จนถึงปั จจุบนั ประกอบด้วย
เครือ่ งร่อน เครือ่ งบิน จรวด ยานอวกาศ ซึง่ เป็ นของจริงตัง้ แต่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ทีฉ่ าย
ภาพยนตร์เกีย่ วกับการบินอวกาศ นอกจากนี้ยงั มีทอ้ งฟ้ าจาลองหินจากดวงจันทร์ และเครือ่ งบินลาแรกของ
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ค่า
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เช้า
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โลกจากตระกูล Wright จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแฮริ สเบิ รก์ (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั ง่ แม่น้า
ซัวควิฮานน่า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
แฮริ สเบิรก์ -โรงงำนผลิ ตช็อคโกแลต-วูด๊ บิวรีพ่ รีเมีย่ มเอ๊ำท์เลท-นิ วลอนดอน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมโรงงานผลิ ตช็อคโกแลต ชมเครือ่ งจักรเก่าแก่ทใ่ี ช้ในการผลิตช็อคโกแล็ตทีม่ ชี อ่ื เสียงระดับโลก
และให้ทา่ นได้เลือกซือ้ ช็อคโกแล็ตนานาชนิดเพือ่ เป็ นของฝากทีร่ ะลึก ณ Hershey’s Chocolate World
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่นาท่านเดินทางสู่ วูด๊ บิวรี่พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ท (Woodbury Outlets) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
แหล่งช้อปปิ้ งทีด่ ที ส่ี ดุ ในอเมริกา โดยมีรา้ นค้า มากกว่า 220 ร้านค้า ใน
ราคาทีถ่ กู อย่างไม่น่าเชือ่ และสินค้าก็มคี ณ
ุ ภาพดี ตัง้ แต่ทวไปจนถึ
ั่
งแบรนเนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci,
Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และ
อืน่ ๆ อีกมากมาย ***เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ ง อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูเ่ มืองนิ วลอนดอน New London
เมืองเล็กๆในมลรัฐคอนเนคติคตั เขตนิวอิงแลนด์ และอยูห่ า่ งจากบอสตันประมาณ 130 กม. (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
นิ วลอนดอน- ร็อคพอร์ต-ซำเล็ม - บอสตัน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองร็อคพอร์ต Rockport เมืองเล็กๆริมทะเล
ตัง้ อยูบ่ ริเวณปลายสุดของคาบสมุทร Cape Ann ทางตอนเหนือของรัฐแมสซาชูเซตส์ เมืองเล็กๆทีม่ ี
ประชากรไม่ถงึ หมืน่ คน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินเล่นบริเวณ Front Beach
ชายหาดเล็กๆ ติดมหาสมุทรแอตแลนติก ชมหาดทรายทีม่ หี นิ เรียงรายตัดกับน้าทะเลสีฟ้าใส ให้ทา่ นชม
ทัศนียภาพอันงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย แล้วนาท่านสู่ถนน Bearskin Neck Street ถนนสายเล็กๆ
ทีเ่ ต็มไปด้วยร้านกาแฟ,ร้านแกลอรี่ และร้านขายของทีร่ ะลึก ซึง่ ทุกุ ร้านจะตกแต่งและทาสีสนั อย่างสวยงาม
ทาให้บา้ นและร้านค้าเต็มไปด้วยสีสนั น่ารักๆ รวมถึง Motif Number 1 ทีเ่ ป็ นอาคารเล็กๆหลังสีแดงทีต่ งั ้ อยู่
ริมทะเล หรือรูจ้ กั กันในนาม Fishing Shack สร้างขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งปี 1840 และยังปรากฎอยูใ่ นการ์ตนู เรือ่ ง
Finding Nemo เป็ นสถานทีท่ น่ี กั ท่องเทีย่ วนิยมมาถ่ายภาพกันมาก อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมเมืองพร้อมเลือก
ซือ้ ของฝากของทีร่ ะลึกหรือจะนังจิ
่ บชากาแฟตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซาเล็ม Salem เป็ นเมืองเก่าแก่หลายร้อยปี ติด Top 15 เมืองเก่าของอเมริกา เมืองนี้
ได้ชอ่ื ว่าเป็ นเมืองแห่งแม่มดซาเล็ม ซึง่ ใครทีช่ อบดูหนังหรือเรือ่ งราวตานานแม่มดก็จะรูว้ า่ อยูท่ น่ี ่ีนนั ้ เอง โดย
โด่งดังขึน้ มาจากคดีลา่ แม่มดในซาเล็ม The Salem Witch Trials ในปี ค.ศ. 1692 ทีจ่ ุดเริม่ ต้นมาจากกลุ่ม
เด็กสาวในเมืองเกิดอาการผิดปกติทไ่ี ม่สามารถหาคาอธิบายได้ จนผูค้ นเชือ่ ว่าเป็ นฝีมอื ของแม่มด จนนาไปสู่
โศกนาฏกรรมครัง้ ใหญ่ของอเมริกา ปั จจุบนั ซาเล็มกลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการล่าแม่
มดไปแล้ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาท่านชมเมืองซาเล็มทีต่ กแต่งบ้านเรือนและแต่งกายตาม
แม่มดในตานาน แวะถ่ายรูปภายนอกกับพิ พิธภัณฑ์แม่มดซาเล็ม Salem Witch Museum พิพธิ ภัณฑ์
แห่งนี้ไม่ได้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์จดั นิทรรศการแบบทัวไป
่ แต่เป็ นการแสดงหุน่ เล่าเรือ่ งการล่าแม่มดแห่งซาเล็มใน
ปี 1692 แบบแสงสีเสียงประกอบในห้องแบบโรงละคร พร้อมทัง้ สิง่ ของทีเ่ กีย่ วข้อง และประวัตขิ องลัทธิเพ
แกน เวทมนตร์ และการไล่ล่าผูค้ ดิ ต่างในกรณีต่าง ๆ ของอเมริกานับตัง้ แต่แม่มด ลัทธิคอมมิวนิสต์จนถึง
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ชุมชนเกย์ ซึง่ ในส่วนของร้านค้าส่วนใหญ่มจี าหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก อาทิ พวงกุญแจเครือ่ งประดับทีท่ าเป็ นรูป
หรือสัญลักษณ์ของแม่มดด้วย จากนัน้ เดินทางสู่ Salem Maritime Historic Site สถานทีป่ ระวัตศิ าสตร์อกี
แห่งทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวของเมืองซาเล็มในอดีตทีเ่ ป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญในช่วงสหรัฐอเมริกายุคแรก เป็ นเมือง
ท่าสาหรับซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้ากับชาวต่างชาติ อาทิ สาลี เหล้า น้าตาล หรือแม้แต่การค้าทาส ซึง่ ซาเลม
แห่งนี้ได้ถกู ตัง้ ถิน่ ฐานโดยชาวยุโรปเมือ่ พ.ศ. 2169 โดยจะเห็นได้จากตึกและอาคาร 9 หลัง ทีอ่ ยูร่ อบๆ
บริเวณนี้ ทีม่ กี ารก่อสร้างสไตล์โคโลเนียล นอกจากนี้ยงั มีเรือ Friendship of Salem ตัง้ ตระหง่านอยูบ่ ริเวณ
ท่าเรือและเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซาเล็ม ให้ทา่ นได้ถ่ายรูปกับสถานทีป่ ระวัตศิ าตร์ จนได้เวลาอันสมควรนา
ท่านเดินทางสูเ่ มืองบอสตัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
บอสตัน-เคมบริ ดจ์-บอสตัน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ ขตเคมบริ ดจ์ นาท่านชมและถ่ายรูปกับมหาวิ ทยาลัยฮาร์วาร์ด Harvard
University มหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ของอเมริกาและเป็ นมหาวิทยาลัยชือ่ ดังอันดับต้นๆของโลก จากนัน้
นาท่านชมจัตรุ สั ภูมิพลอดุลยเดช King Bhumibol Adulyadej Square ทีส่ มเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ
ทรงเสด็จร่วมงานพิธฉี ลองอย่างเป็ นทางการ เมือ่ 14 ส.ค. 2535 เพือ่ ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
รัชกาลที่ 9 ซึง่ ทรงพระราชสมภพทีน่ ่ี ซึง่ ในขณะนัน้ สมเด็จเจ้าฟ้ าอานันทมหิดลบรมราชชนกทรงศึกษาที่
มหาวิทยาลัยฮาร์เวิรด์ Harvard University ทีอ่ ยูบ่ ริเวณทีใ่ กล้เคียงกับจัตุรสั แห่งนี้ จากนัน้ นาท่านชม
มหาวิ ทยาลัย Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT เป็ นมหาวิทยาลัยชัน้ นาทีม่ ชี อ่ื เสียง
โด่งดังในด้านเทคโนโลยีมากทีส่ ดุ ของอเมริกา ซึง่ อาคารส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยล้วนเป็ นตึกรูปร่างแปลก
ตาและภายในมหาวิทยาลัยยังมีกจิ กรรมไว้ให้ทดสอบความท้าทายทางวิทยาศาสตร์หลากหลายกิจกรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเมืองบอสตัน จุดกาเนิดอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และบ้านเกิดของครอบครัวจอห์น เอฟ เคน
เนดี้ อีกทัง้ เป็ นศูนย์กลางของการศึกษามีสถาบันมากกว่า 60 แห่ง โดยเริม่ จาก Freedom Trail ทางเดินทีป่ ู
ด้วยอิฐสีน้าตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล์ เป็ นทีต่ งั ้ ของสถานทีส่ าคัญ ๆ ทางประวัตศิ าสตร์ อาทิเช่น
บอสตัน คอมมอน ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของสวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเนื้อที่ 125 ไร่ โดยบริเวณใกล้ ๆ
กันนัน้ เป็ นทีต่ งั ้ ของ Old State House อาคารทีส่ ร้างด้วยอิฐสีแดง สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1713 เป็ นสถานที่
สาคัญทางประวัตศิ าสตร์เพราะเคยเป็ นอาคารทีป่ ระชุมของข้าหลวงทีอ่ งั กฤษส่งมาปกครองอาณานิคม
ด้านหน้าของอาคารเป็ นสถานทีเ่ กิดการสังหารหมูท่ บ่ี อสตัน ในปี ค.ศ. 1770 ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ทท่ี หาร
อังกฤษยิงใส่กลุ่มชาวอาณานิคมทีท่ าการประท้วงอังกฤษหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี้ถกู
ใช้เป็ นอาคารทีท่ าการของรัฐบาลประจารัฐ ก่อนทีจ่ ะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ทบ่ี คี อนฮิลล์ในปั จจุบนั และ
ไม่หา่ งจาก Old State house เป็ นทีต่ งั ้ ของ Faneuil Hall และ Quincy Market อันเป็ นอาคารตลาดกลาง
อันเก่าแก่ของบอสตันโดยบริเวณชัน้ ล่างเป็ นตลาดขายของ ส่วนชัน้ ทีส่ องเป็ น ห้องประชุมขนาดใหญ่มชี อ่ื ว่า
“Cradle of Liberty “ทีน่ ่ีถอื เป็ นสถานทีท่ ม่ี สี สี นั ของเมือง นาท่านแวะถ่ายรูปย่าน Beacon Hill ย่านเล็กๆ
แต่มปี ระวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนาน ด้วยการผสมผสานอาคารอิฐสีสม้ น้าตาลทีด่ งู ามสง่า รวมถึงถนนหินกรวดของ
ยุคเก่าเข้ากับสิง่ อานวยความสะดวกร่วมสมัย และเป็ นย่านทีม่ คี นสาคัญๆพักอาศัย อาทิ สมาชิกรัฐสภาและ
บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงอีกมากมาย ก่อนนาท่านสู่ Copley Square จตุรสั กลางเมืองขนาดใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่ไม่ไกลจาก
อ่าวแบ็ค เป็ นทีต่ งั ้ ของสถานทีส่ าคัญๆทางประวัตศิ าสตร์มากมายไม่ว่าจะเป็ นโบสถ์ทรินิต้ี โบสถ์ทม่ี คี วาม
เก่าแก่และมีชอ่ื เสียงมากแห่งหนึ่งของเมืองบอสตัน โดยโบสถ์ถกู สร้างขึน้ ในช่วงระหว่างปี 1872-1877 และ
เป็ นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิ าสตร์ และใกล้กนั นัน้ เป็ นทีต่ งั ้ ของโบสถ์โอลด์เซ้าท์ หรือ โบสถ์นิวโอลด์เซ้าท์
โบสถ์เก่าแก่ทถ่ี กู สร้างขึน้ ในปี 1874 ถูกสร้างขึน้ ในสไตล์กอธิค ซึง่ ได้รบั การออกแบบโดย Charles Amos
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Cummings และ Willard T. Sears เป็ นหนึ่งในชุมชนทางศาสนาทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเป็ นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิ าสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาอีกแห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
บอสตัน-นิ วยอร์ก – ล่องเรือชมอนุสำวรียเ์ ทพีเสรีภำพ-ตึกเอ็มไพร์สเตท
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่มหานครนิ วยอร์ก อดีตเมืองหลวงเก่าทีเ่ ป็ นนครแห่งความมังคั
่ งและทั
่
นสมัย
ทางด้านสถาปั ตยกรรม และเทคโนโลยี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ล่องเรือชมเกาะลิ เบอร์ตี้ เพือ่ ชมทิวทัศน์ของฝั ง่ เมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีแห่งสันติภาพทีป่ ระชาชน
ของประเทศฝรังเศสมอบให้
่
กบั ประชาชนนครนิวยอร์ก ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหานคร
นิวยอร์ค และนิวเจอร์ซไ่ี ด้จากจุดนี้ จากนัน้ นาท่านขึน้ ชมวิ วบนตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State
Building) ตัง้ อยูบ่ นเกาะแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นหนึ่งในอาคารทีม่ ชี อ่ื เสียงมาก
ทีส่ ดุ ในโลก ตัวอาคารสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี มีความสูงทัง้ สิน้ 102 ชัน้ ตกแต่งด้วยศิลปะอาร์ต
เดคโค มีเนื้อทีใ่ ช้สอยทัง้ หมดประมาณ 2,158,000 ตารางฟุต เริม่ สร้างเมือ่ ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมือ่ ค.ศ.
1931 ชือ่ ตึกหลังนี้ได้มาจากชือ่ เล่นของนครนิวยอร์ก และหลังจากสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1931 ตึกเอ็มไพร์
สเตทเป็ นอาคารทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปั จจุบนั มีความสูงเป็ นอันดับที่ 14 ของโลก และยังเป็ น
สถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ของฮอลลีวดู้ หลายเรือ่ งนามาใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาฉากสาคัญๆ อาทิ Sleepless in
Seattle, King Kong เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
นิ วยอร์ก-ไทม์สแควร์- Central Park - ช้อปปิ้ ง- สนำมบิ น
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชม มหานครนิ วยอร์ค เริม่ ตัง้ แต่นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับสะพานบรู๊คลิน ซึง่ เป็ นสะพานแขวน
ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในโลกและสวยงามมากเป็ นทีโ่ ด่งดังในการถ่ายละครต่างๆ นาท่านแวะถ่ายรูปกับ Ground
Zero บริเวณทีค่ รัง้ หนึ่งเคยเป็ นตึก World Trade Central ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิง้ ไว้เพียงแต่
ความทรงจา หลังจากการสูญเสียครัง้ ใหญ่ ในปี 2001 จากนัน้ นาทุกท่านไปย่านไทม์สแควร์ (Times
Square) หนึ่งในสถานทีเ่ ป็ นหัวใจของนิวยอร์ก ให้อสิ ระทุกท่านในการถ่ายรูปเดินซือ้ ของกับบรรยากาศทีม่ ี
แสง สี เสียงงามเลิศ
***เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ ง อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
นาท่านชมเซ็นทรัลปาร์ค Central Park สวนสาธารณะทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในเมืองนิวยอร์กและเป็ นทีโ่ ด่งดังมากใน
การถ่ายทาหนังเรือ่ งดังต่างๆ พร้อมกับบรรยากาศทีร่ ม่ รืน่ สวยงามอย่างเป็ นธรรมชาติ จากนัน้ นาท่าน
ชมร็อคกี้เฟลเลอร์เซนเตอร์ Rocket feller Center, ถนนสายที่ ห้า (Fifth Avenue) ซึง่ เป็ นแหล่งช้อบป
ปิ้ งทีห่ รูหราทีส่ ดุ ในนิวยอร์ค และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางลานไอซ์สเก็ตทีส่ วยหรู ทีเ่ ปิ ดให้คนเข้า
ไปเล่นและถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูส่ นามบินจอห์น เอฟ เคเนดี้
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วันที เ่ ก้ำ

นิ วยอร์ค-ไทเป

01.25 น.

เดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR031
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******

วันที ส่ ิ บ

ไทเป-กรุงเทพฯ

05.15 น.
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
09.00 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ ยวบินที่ BR067
11.35 น.
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ....
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่คาดคิ ดหรือ
มีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ ปิดโดย
มิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์
ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

ปรับราคาทัวร์
26 ธ.ค.61

30 มี.ค.-08 เม.ย. / 26 เม.ย.- 05 พ.ค. /01-10 พ.ค.2562

อัตราค่าบริ การ

อเมริ กาตะวันออก 10 วัน 7 คืน/ BR
นิ วยอร์ค-ฟิ ลาเดลเฟี ย-วอชิ งตัน-บอสตัน

30 มี.ค.-08 เม.ย.

26 เม.ย.-05 พ.ค.

01-10 พ.ค.

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

92,500

93,800

94,300

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

91,900
87,900
16,500
53,800

93,300
88,900
17,500
54,800

93,800
89,500
17,500
55,300

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบิน**

เพิม่ เงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 7,800 บาท //
และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท เรียกเก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง**
**บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง**
หมายเหตุ***การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน หาก
ผู้โดยสารมีจานวนตา่ กว่าจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางและ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดิ นทาง ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ***
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ ว
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
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สำคัญมำก
****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริ กำ ไม่มีเตียงเสริ มหรือเตียงที ส่ ำม กรณี ทีเ่ ป็ น
ผู้ใหญ่ และต้องกำรพัก 3 ท่ำนต่อหนึ ง่ ห้อง หรือเด็กที พ่ กั กับผู้ใหญ่ 2 ท่ำนต่อหนึ ง่ ห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มี
เตียงเสริ ม ทัง้ นี้ เพือ่ หลีกเลีย่ งกำรเกิ ดเพลิ งไหม้ในห้องพัก ซึง่ เป็ นเงือ่ นไขสำคัญมำกสำหรับโรงแรมในประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ *****
****** ตั ๋วโดยสารไม่สามารถเลื่อนกลับได้และกรณี ที่ออกตั ๋วแล้วไม่สามารถทารีฟันด์ได้ กรณี ที่บางท่านต้องการอยู่
ต่อในนิ วยอร์คหรือต้องการเดิ นทางในชัน้ ธุรกิ จ ต้องทาเป็ นตั ๋วเดี่ยวเท่านัน้ เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชันตั
่ ๋ว
แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดิ นทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านัน้
อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินอีวเี อแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-นิวยอร์ค- กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room)
กรณีทเ่ี ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดีย่ วเพิม่ หรือพักห้องละ 3 ท่านโดยไม่ม ี
เตียงเสริม
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ และ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทปิ เพิม่ ได้)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่
อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 26
ธ.ค.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงือ่ นไข
ของสายการบิน
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่ จ่าย 3%
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 23 กิโลกรัมต่อ1ใบ (จากัด 2 ใบ / ท่าน)
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริ กา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้ าที่ ทวั ร์ยื่นให้คิดค่าบริ การ 7,800 บาท / ท่าน โดยเรียก
เก็บเพิ่ มจากมัดจาค่าทัวร์ปกติ
 ค่าทิ ปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้ าทัวร์ที่เดิ นทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน โดยเรียกเก็บ
พร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
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 ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากโดยส่วนใหญ่จะขายเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
่
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรือ
อืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั ประกันภัย
ต่าง ๆ
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทาง 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกมากกว่า 45 วันทาการ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน (เงือ่ นไขตามที่
ทางสายการบินเรียกเก็บ) และหากมีการดาเนินการในการยืน่ วีซ่าแล้ว ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมในการยืน่ วี
ซ่าท่านละ 7,800 บาท
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาค่าทัวร์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดยืน่ วีซ่าแล้วและไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่า
ธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าท่านละ 7,800 บาท
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื
เงินมัดจา กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ

o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และ
มีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การ
ยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ ๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
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o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนัก
ส่วนทีเ่ กิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่
ชัดเจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืน
เงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุ
ใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่
ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม โดยในกรณี ที่พกั 3 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบที่ เสริ มเตียงได้ ดังนัน้ อาจต้องเสียค่าห้องพัก
เดี่ยวเพิ่ มหรือนอนห้องละ 3 ท่านแบบไม่มีเตียงเสริ ม
2. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี า่ งอาบน้า
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

** หมายเหตุสาคัญ สาหรับท่านที่ประสงค์จะเดิ นทางต่อ หลังจากจบโปรแกรมทัวร์ **
(กรุณาแจ้งเจ้าหน้ าที่ฯก่อนว่าไม่กลับพร้อมคณะ ตัง้ แต่ครัง้ แรกที่ติดต่อ)
1.
ตั ๋วภายในประเทศอเมริ กา ทีท่ ่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอื่นหลังจากจบโปรแกรมแล้วนัน้ ท่านสามารถทีจ่ ะเลือกซื้อเอง หรือ ให้
บริษทั ฯ จัดการให้ได้ แต่กรุณาสอบถามบริษทั ฯ ก่อนว่าควรซื้อได้หรือยัง คือ ต้องรอให้บริ ษทั ฯ คอนเฟิ ร์มว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคุณว่า
ออกตั ๋วภายในอเมริ กาของคุณได้!!! เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลีย่ นแปลงได้ เช่นเปลีย่ นเป็ นกลับสู่กรุงเทพ จากเมืองอื่นๆทีไ่ ม่ตรงตามโปรแกรม
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ดังนัน้ ถ้าท่านไปซื้อตั ๋วภายในประเทศของอเมริ กา โดยที่ บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้คอนเฟิ ร์ม ว่าทุกอย่างเรียบร้อย ความเสียหายต่างๆ ทางบริ ษทั จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น
2.
สาหรับตั ๋วภายในประเทศของอเมริ กา ที่ ท่านซื้อนัน้ เที่ ยวบิ นของท่าน ควรเป็ นเที่ ยวบิ นที่ ออก เวลาที่ คณะบิ นกลับกรุงเทพ
เพราะจะเป็ นเวลาเดียวกับทีค่ ณะฯ จะเดินทางมาถึงสนามบินของปลายทางเพือ่ จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เทีย่ วบินในประเทศของอเมริกา ต้องมาให้ถงึ
สนามบินก่อนเวลา 2 ชัวโมง
่ , ต่างประเทศ 3 ชัวโมง)
่
ดังนัน้ ถ้าเทีย่ วบินของท่านออกเดินทางก่อนเวลา ท่านจะต้องเสียเงินค่านังแท็
่ กซีม่ าทีส่ นามบินเอง
ประมาณ 60 เหรียญ และท่านจะต้องสละสิทธิ ์โปรแกรมต่างๆ ของทัวร์ทท่ี า่ นได้จ่ายเงินมาแล้ว
3.
เมื่อท่านตัดสิ นใจแยกกลับหลังคณะแล้วตั ๋วกลับของท่านจากอเมริ กาสู่กรุงเทพฯ ท่านสามารถแจ้งว่ากลับเมือ่ ไรก่อนออกจาก
เมืองไทยเท่านัน้ เพราะถ้าหลังจากเดิ นทางแล้ว ตั ๋วของท่านไม่สามารถเลื่อนวันเดิ นทางได้อีก เนื่ องจากเป็ นตั ๋วราคากรุป๊ ต้องเดินทางตามวันที่
กาหนดเท่านัน้ ถ้าท่านไม่เดินทางท่านก็ตอ้ งไปซือ้ ตั ๋วใหม่กลับเอง โดยที่ ต ั ๋วเก่าก็ไม่สามารถรีฟันเงิ นคืนได้
4.
เมื่อท่านแยกกลับหลังคณะแล้ว ท่านยังมีต ั ๋วกลับกรุงเทพฯ อยู่ กรุณาระวังเสมอว่าตั ๋วกลับของท่านออกเดินทางกลับจากเมืองไหน
สู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร เพือ่ ทีถ่ า้ ท่านต้องเดินทางจากเมืองอื่นเพือ่ มาใช้ต ั ๋วกลับกรุงเทพ ท่านต้องมาถึงสนามบินทีเ่ ป็ นเมืองท่า ก่อนกลับกรุงเทพ 4 ชัวโมง
่
ก่อนการเดินทาง
*** หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้ าที่ ของบริ ษทั ได้ตลอดเวลา ***

ข้อมูลเบือ้ งต้นและหลักฐานการทาวีซ่าสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ
สาหรับท่านที่ ไม่มีวีซ่าประเทศอเมริ กา
สาหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริ กา ทางผู้เดิ นทางจะต้องดาเนิ นการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็ นกฎของทางสถานฑูต
ท่านสามารถเข้าไปทาการสมัครเพื่อขอยื่นวีซ่าได้ที่
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
** ผูย้ น่ื คาร้องทีม่ อี ายุมากกว่า 20 ปี ขน้ึ ไป จะต้องมีคุณสมบัตขิ องตัวเองในการทีจ่ ะได้รบั วีซ่าชัวคราวประเภทธุ
่
รกิจหรือท่องเทีย่ ว **
ข้อมูลทัวไป
่
1. วีซ่าไม่ใช่เครือ่ งหมายรับประกันการเข้าสหรัฐฯ เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็ นผู้
ตัดสินว่า ท่านสามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้หรือไม่ รวมถึงระยะเวลาทีท่ ่านมีสทิ ธิพานักในสหรัฐฯ
2. อายุของวีซ่า คือ ระยะเวลาทีท่ ่านสามารถใช้เพือ่ เดินทางไปสหรัฐ แต่ไม่ได้หมายความว่าผูข้ อวีซ่า จะสามารถพานักในสหรัฐฯ ได้ตามกาหนด
ระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ในวีซ่า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั การตัดสินของเจ้าหน้าทีส่ านักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯขในการกาหนดระยะเวลาทีท่ ่าน
สามารถพานักได้ในสหรัฐ
3. ในระหว่างการเดินทาง บริษทั สายการบินหรือบริษทั เรือท่องเทีย่ วจะให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม I-94 สีขาวขนาดสัน้ ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับการเดินทาง
ของท่าน ท่านจะต้องกรอกและลงชือ่ กากับในแบบฟอร์มนี้ เมือ่ ท่านเดินทางเข้าสหรัฐฯ แบบฟอร์มนี้จะถูกติดด้วยลวดเย็บกระดาษลงในหนังสือ
เดินทางของท่าน โดยขะมีหมายเหตุจาก สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ ทีแ่ จ้งเกีย่ วกับระยะเวลาทีท่ ่านมีสทิ ธิพานักอยู่ในสหรัฐฯ
*** หากท่านประสงค์จะอยู่นานกว่านัน้ ท่านจะต้องยืน่ คาร้องขอ ยืดเวลาการพานักกับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ โดยการยื่นคาร้อง
ของท่านไม่ได้เป็ นเครือ่ งหมายรับประกันว่า ระยะเวลาทีท่ ่านมีสทิ ธิพานักอยู่ในสหรัฐฯ จะถูกยืดออกไป
** ลูกจ้างทีต่ อ้ งการขอวีซ่าเพือ่ ร่วมเดินทางไปสหรัฐฯ พร้อมกับนายจ้าง จะต้องส่งสาเนาการจ้างงานพร้อมกับเอกสารคาร้องขอวีซ่า **

2.

3.
หย่า
4.

ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคาร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นคาร้องไม่ครบถ้วน คาร้องของท่านจะไม่ถกู พิ จารณา..
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
(กรุณานาหนังสือเดินทางฉบับเก่าทีม่ ี
วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)
รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จานวน 2 ใบ
ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายจะต้องเป็ นพืน้ หลังสีขาวเท่านัน้ เปิ ดหู, ห้าม
สวมแว่นตาดาหรือหมวก สัดส่วนใบหน้ าต้องเกิ น 90 เปอร์เซ็นต์ของ
พืน้ ที่รปู ถ่าย
สาเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประจาตัวประชาชน (เด็กใช้สาเนาสูตบิ ตั ร) – ทะเบียนสมรสหรือใบ

หลักฐานการทางาน
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4.1 1 กรณีเป็ นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากทีท่ างานเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวนั ทีเ่ ริม่ ทางานเมื่อใด
ตาแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันทีเ่ ท่าไรถึงวันทีเ่ ท่าไร เอกสารออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ย่นื หลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียน
พาณิชย์ ,หนังสือรับรองบริษทั ทีม่ ชี ่อื ผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการอยู่ คัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
4.3 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด เอกสารออกไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันยื่นวีซ่า
4.4 กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี ถ้าผูป้ กครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผูป้ กครองทีไ่ ม่ได้เดินทางทา
หนังสือยินยอมจากอาเภอหรือเขตท้องทีอ่ าศัย
4.5 กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บดิ าและมารดาทาหนังสือยินยอมจาก อาเภอ
หรือเขตท้องทีอ่ าศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
5. หลักฐานการเงิ น ถ่ายสาเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือนอัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า
จดหมายรับรองจาก ธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพย์สนิ อย่างอื่นให้เตรียมมาด้วย
*************************************************************************************************
ขันตอนการให้
้
ข้อมูลและการนัดยื่นและนัดสัมภาษณ์
ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบคาร้องนี้ ด้วยตัวท่านเองก่อนทาการยื่นวีซ่า
หากท่านที่ไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริ ษทั ทัวร์ยินดีให้คาปรึกษาและบริ การ โดยจะมีค่าบริ การซึ่ งไม่รวมใน
ราคาทัวร์ กรุณาแจ้งความจานงต่อเจ้าหน้ าที่ บริ ษทั ฯ และกรอกข้อมูลให้พร้อมก่อน เนื่ องจาก ข้อมูล
ส่วนใหญ่นัน้ เป็ นข้อมูลของผูเ้ ดิ นทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาง
บริ ษทั ฯ จึงจะดาเนิ นการต่อให้ท่านได้ จากนัน้ จึงจะทาการนัดวันและเวลาในการยื่น และท่านสามารถ
เตรียมเอกสารตามข้อมูลเบือ้ งต้นพร้อมกับค่าวีซ่านามาในวันยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้ าที่ เพื่อ
ขอคาแนะนาเพิ่ มเติ ม
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่
คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทาง
บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าใน
์
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับ ทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านจะต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือ
เดินทางก่อนกาหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องยืน่ เดีย่ วและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูต
ด้วย **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวี
ซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่าย
์
ทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก ***
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา
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ตอบเป็ นภาษาอังกฤษทุกข้ อตัวพิมพ์ใหญ่ ABC
ส่ วนตัว
ท่ านเคยเปลี่ยนชื่อหรือสกุล
สถานภาพ

ช่ื อ
นามสกุล
เคย…ชื่อเดิม ……………….……….…สกุลเดิม...................……..............
ไม่ เคย
โสด
แต่ งงานจดทะเบียน
แต่ งงานไม่ จดทะเบียน
หย่ า
หม้ าย

ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน
เบอร์ มือถือ(ต้ องมี)
E-mail
อาชีพ / ตาแหน่ ง
สถานที่ทางานปั จจุปัน

สถานที่ทางานสุดท้ าย
(ก่ อนทางานปั จจุบัน)

การศึกษาชัน้ สูงสุด

คู่สมรส

บุตร 1

ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
โทร
เงินเดือน
วันที่เริ่มงาน
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
โทร
เงินเดือน
วันที่เริ่มงาน
**กรณีเป็ นแม่ บ้าน หรื อเกษียณอายุ กรุ ณากรอกข้ อมูลที่ทางานสุดท้ าย***
ชื่อสถานศึกษา
ระดับที่จบ
ปี การศึกษาที่จบ
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
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บุตร 2

บุตร 3

บิดา

มารดา

พี่น้อง 1

พี่น้อง 2

พี่น้อง 3

วัตถุประสงค์ ของการเดินทาง
วันที่เดินทาง
จานวนวันที่เดินทาง
สถานที่พักหรือโรงแรม
บุคคลที่ร่วมเดินทางด้ วย
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศ
AMERICA หรื อไม่

ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
ชื่ออ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยุ่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (จาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด (กรณีจาไม่ ได้ ให้ บอกอายุ)
สถานที่เกิด
ที่อยู่

ชื่อ
โทร
ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ์
ไม่ เคย
เคย วันที่………..……..…........
หมายเลขวีซ่าเดิม............................
เหตุผลการเดนทาง
ธุรกิจ
ท่ องเที่ยว
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ท่ านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศ
CANADA หรื อไม่
ท่ านมีเพื่อน / ญาติ พานักใน
อเมริกา / แคนนาดา หรือไม่

ผู้ออกค่ าใช้ จ่ายการเดินทาง

ไม่ เคย
เคย วีซ่าประเทศ..........................................................
ไม่ เคย
เคย วันท่ี ………..……..…........
หมายเลขวีซ่าเดิม............................
เหตุผลการเดนทาง
ธุรกิจ
ท่ องเที่ยว
ไม่ มี
มี ชื่อ-สกุล.................................................................................................
ที่อยู่.........................................................................................................
โทร มือถือ / บ้ าน ....................................................................................
ชื่อ-สกุล หรือบริษัท
ที่อยู่

ประเทศที่เคยเดินทางในระยะ
เวล 5 ปี

East Coast USA NYC-WAS-BOS 1D/BR
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