
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็
บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - ทา่อากาศยานนานาชาตเิพยีรส์นั เมอืงโทรอนโต ประเทศ
แคนาดา - เมอืงโทรอนโต             (-/-/-) 

08.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Cathay Pacific 
Airways โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ 
และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

11.00 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการ
บนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX750 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
15.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง 
17.10 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิพยีรส์นั เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา โดยสายการ

บนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX826 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

20.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิพยีรส์นั เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา 
นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 12 
ช ัว่โมง ** 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโทรอนโต (Toronto) เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา 
(Canada) และเป็นเมอืงทีใ่หญ่อนัดบัที ่4 ในทวปีอเมรกิาตอนเหนือ เมอืงโทรอนโตมปีระชากรประมาณ 
5,555,912 คน ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่หีลายเชือ้ชาตมิากทีสุ่ดเมอืงหนึง่ เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ 
ศลิปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี ค.ศ. 2005 รัฐบาลของประเทศแคนาดาไดจ้ัดใหเ้มือง
โทรอนโตเป็นเมืองหลวง และ ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา ที่สําคัญคอืเมืองท่า
ชายแดนเชือ่มตอ่กบัประเทศอเมรกิา โดยมน้ํีาตกไนแองการ่าขวางกัน้อยู่ 
 นําคณะ เข้าสู่ ท ี่พ ัก  Radisson Suite Hotel Toronto Airport, Toronto, Canada ห รือ
เทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง เมอืงโทรอนโต - สกายโดม - ปราสาทคาซาโลมา่ - สวนควนี พารค์ - ศาลาวา่การเมอืงโทรอน 
โต - ทา่เรอืโทรอนโต - มหาวทิยาลยัโทรอนโต - ขึน้ชมววิบน หอคอยซเีอ็น ทาวเวอร ์- โทรอนโต อทีอน เซ็น

เตอร ์- อุทยานแห่งชาตนํิา้ตกไนแองการ่า (นํา้ตกเกอืกมา้ ฝั่งแคนาดา จุดทีส่วยทีสุ่ด) - 
ลอ่งเรอื ฮอรน์ บโลเวอร ์ครยุซ ์            (B/-/D)      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่าน ผา่นชม สกายโดม (Sky Dome), ปราสาทคาซาโลมา่ (Casa Loma Castle), สวนควนี 
พารค์ (Queen Park), ศาลาวา่การเมอืงโทรอนโต (Government of Toronto), ทา่เรอืโทรอน
โต (Port of Toronto), มหาวทิยาลยัโทรอนโต (University of Toronto)   



  

 

 

 

นําท่าน ขึน้ชมววิบน หอคอยซเีอ็น ทาวเวอร ์(CN Tower) ท่านจะไดช้มทัศนียภาพโดยรอบของ
เมืองโทรอนโตแบบ 360 องศา ตัง้อยู่ในย่านใจกลางเมืองโทรอนโต หอคอยแห่งน้ีคือหอคอยส่ง
สญัญาณสือ่สารและสงัเกตการณ์ เปิดในปี 1976 ซึง่มีความสูงถงึ 553.33 เมตร คอืหอคอยที่สงูอันดับ
สามของโลก เป็นสญัลกัษณส์ําคัญและเป็นสถานทีท่่องเที่ยวยอดนยิมของเมอืงโทรอนโต เคยไดร้บัการ
บันทึกว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี ** รอบของการขึน้ชมอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถขึน้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็น
การชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 
นําท่านเดนิทางสู่ โทรอนโต อทีอน เซ็นเตอร ์(Toronto Eaton Centre) หา้งสรรพสนิคา้ในร่ม
หลายชัน้ทีค่รอบคลมุพืน้ทีถ่งึสองชว่งตกึในดาวนท์าวน ์พืน้ทีน้ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารกวา่ 230 
รา้น ซึง่มีทัง้รา้นขายเสื้อผา้ตามแฟชั่นและเสื้อผา้ระดับไฮเอนด ์หา้งถูกออกแบบตาม ศูนย์การคา้ 
แกลลอรี่ วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่โดง่ดงัในเมืองมลิาน ประเทศอติาล ี
เชน่เดยีวกบัตน้แบบหา้งน้ีมหีลงัคากระจกทรงโคง้ทีไ่ม่ธรรมดาคลมุยาวตลอดหา้ง  

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตินํา้ตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ** นํา้ตกเกือกม้า 
(Horseshoe Falls) ฝั่งแคนาดา จุดทีส่วยทีสุ่ด ** ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกทาง
ธรรมชาต ิท่านจะไดพ้บกบัความยิง่ใหญ่ของน้ําตกที่มอีาณาบรเิวณและปรมิาณมวลน้ําไหลเวยีนมากมาย
มหาศาล ที่ไหลมาจากทะเลสาบอรีี ทิง้ตัวลงก่อใหเ้กดิเสยีงดังสน่ันหวั่นไหว และละอองไอน้ําที่สรา้ง
ความสดชืน่ไปทั่วบรเิวณ หากสภาพอากาศเอือ้อํานวย ท่านจะไดเ้ห็นสายรุง้ทีเ่กดิขึน้จากละอองน้ําอยู่
เหนือน้ําตก ซึง่เป็นภาพที่สวยงามมากและหาชมไดย้าก โดยบริเวณน้ีจะเกดิสายรุง้อยู่เป็นประจํา 
เน่ืองจากมลีะอองน้ําลอยขึน้สูช่ัน้บรรยากาศเป็นจํานวนมาก ท่านจะไดช้มความยิง่ใหญ่ของน้ําตกยักษ์ไน
แองการ่าในจุดทีใ่กลท้ีสุ่ด ดว้ยการ ล่องเรอื ฮอรน์ บโลเวอร ์ครยุซ ์(Hornblower Cruises) เรอืที่



  

 

 

 

วิง่ทวนกระแสน้ํา เขา้สูธ่ารน้ําอันเชีย่วกราดทีห่ลัง่ไหลโถมเถมาจากเบือ้งสูง ตืน่เตน้ ตืน่ตาตืน่ใจ สัมผัส
กับประสบการณ์ครัง้ยิง่ใหญ่ ในการชมน้ําตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิๆ ** ล่องเรอื ฮอรน์ บโล
เวอร ์ครยุซ ์(Hornblower Cruises) จะเปิดใหบ้รกิารในช่วงประมาณปลายเดอืนเมษายน หรอื 
ตน้เดอืนพฤษภาคม ถงึ ตน้ หรอื ปลายเดอืนตุลาคม ของทุกๆปี ข ึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ 
ปรมิาณของนํา้ และ นํา้แข็ง เป็นสําคญั โดยทางอุทยานฯก็ไม่สามารถกําหนดวนัทีแ่น่นอนที่
สามารถล่องเรอืได ้แมก้อ่นเดนิทางเพยีง 1 สปัดาหก็์ตาม อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ตลอด
ตามความเหมาะสม โดยทางอทุยานฯจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่วเป็นสิง่สําคญั
ทีสุ่ด กรณีทีเ่รอืไม่สามารถล่องได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เชน่ สภาพภูมอิากาศไมเ่อ ือ้อํานวย เรอื
ปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิไ์ม่สามารถคืน
คา่ใชจ้า่ย ไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทน
เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 
แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์
- เฮลคิอปเตอรท์วัร ์ชมนํา้ตกไนแองการา จากมุมสูง (Helicopter Tour Niagara Falls) หาก
สภาพอากาศเอ ือ้อาํนว ย (ทอ้งฟ้าโปรง่ เปิดโลง่) ทา่นสามารถเลอืกชมนํา้ตกไนแองการา่จาก
มุมสูงโดยเฮลคิอปเตอร ์ราคาเร ิม่ตน้ประมาณ 200 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ต่อท่าน 
กรณุาแจง้กบัหวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั กอ่นถงึวนัเดนิทางไปนํา้ตกไนแองการา่ และ
จาํเป็นจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางรว่มเฮลคิอปเตอรล์ําเดยีวกนั 6-8 ทา่น ขึน้อยูก่บัเฮลคิอปเตอรล์ําทีว่า่ง 
และ หวัหนา้ทวัรอ์าจไมส่ามารถรว่มเดนิทางเพือ่ดูแลคณะได ้โดยหวัหนา้ทวัรจ์าํเป็นจะตอ้งดูแล
คณะส่วนมากกอ่น (คณะใหญ)่ ราคา และ รายละเอยีด เง ือ่นไข อาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่
กบัประเภทของแพ็คเกจทีท่า่นเลอืก กรณุาตรวจสอบกอ่นทุกคร ัง้ สําหรบัทา่นทีซ่ ือ้แพ็คเกจทวัร ์
เสรมินี ้** 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Sheraton On The Falls (Traditional Room), Toronto, Canada หรอื
เทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมอืงคอรน์นิง่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - โรงงานผลติเคร ือ่ง
แกว้ คอรน์นิง่ - เมอืงแฮรสิเบริก์ - โรงงานผลติช็อกโกแลต เฮอรช์ีย่ ์   
             (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอรน์นิง่ (Corning) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงในรัฐนวิยอรก์ 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา (United States of America) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงนวิยอรก์ กอ่ตัง้ขึน้
เมือ่ปี ค.ศ. 1890 ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําเชมุง เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการผลติเครือ่งแกว้  

 นําท่าน เขา้ชม โรงงานผลติเคร ือ่งแกว้ คอรน์นิง่ (Corning Glass Museum) เป็นโรงงานผลติ
เครื่องแกว้ที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา สถานที่ที่เต็มไปดว้ยผลงานสะสมจากแกว้ที่น่า
ประทับใจทีสุ่ด ซึง่มาพรอ้มกับขอ้มูลต่างๆที่น่าสนใจมากมาย พบกับผลงานที่ทําจากแกว้กว่า 45,000 
ชิน้ ซึง่ประกอบไปดว้ยผลงานรูปแบบสมัยใหม่และรปูแบบทางประวตัศิาสตร ์เราพนันไดเ้ลยวา่คณุไม่รูม้า
ก่อนว่าชาวอยีปิตนั์น้เป็นคนคดิคน้แกว้ขึน้มา ท่านจะไดช้ืน่ชมประตมิากรรมแกว้ที่น่าสนใจและงดงาม
มากมาย พรอ้มไดเ้รียนรูเ้กีย่วกับวธิีการเป่าแกว้ในรูปแบบต่างๆอกีดว้ย ** รอบของการเขา้ชมอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็น
การชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมือง

หลวงของรัฐเพนซลิเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา ในปี ค.ศ. 2010 มปีระชากร 49,528 คน ตัง้อยู่รมิฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น้ําซสัควิแฮนนา เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลกเรือ่งการผลติช็อกโกแลต 

 นําท่าน เขา้ชม โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอรช์ี่ย ์ (Hershey’s Factory) เป็นโรงงานผลิต
ช็อกโกแลตชือ่ดงัของประเทศสหรัฐอเมรกิา ปัจจุบันมแีบรนดย์่อยอยู่ภายใตบ้รษัิทมากกวา่ 80 แบรนด ์
รวมทัง้ KitKat ที่เรารูจ้ักกันเป็นอย่างด ี“Hershey Foods” เป็นบริษัทผลติและจําหน่าย ลูกกวาด และ
ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตคุณภาพทั ้งหมด ท่านจะไดช้มขัน้ตอนการผลติช็อกโกแลตแบบอนิเมชั่น 
(Animation) โดยใชส้ตัวจํ์าลองและเทคโนโลยแีบบทันสมัยใน การนําเครือ่งจักรเกา่แกท่ีใ่ชใ้นการผลติ
ช็อกโกแลตมาจดัแสดงใหช้มดว้ย ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ย 
ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย
แลว้ท ัง้หมด ** 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Radisson Hotel Harrisburg, Harrisburg, United State of America หรอืเทยีบเทา่ 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงแฮรสิเบริก์ - เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี- ทําเนยีบขาว - อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ - อนุสาวรยี ์

วอชงิตนั - อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั - อ่างเก็บนํา้ทดิลั บาซลิ - สถาบนัสมธิโซเนยีน และ 
พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิ- พพิธิภณัฑก์ารบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ  
                 (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี(Washington D.C.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับรัฐแมรี่แลนด ์ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีไ่ดร้ับการวางแผนผังเมอืงมาเป็นอย่างด ีมคีวามสวยงามและเป็นระเบยีบ ทัง้ยัง
เป็นที่ตัง้ ที่ทําการของหน่วยงานรัฐบาลที่สําคัญต่างๆมากมาย เมอืงวอชงิตนั ด.ีซ.ี มีอาณาเขตเป็นรูป
สีเ่หลีย่มจัตรุัส ยาวดา้นละ 16 กโิลเมตร โดยใจกลางของสีเ่หลีย่มจัตรุัสเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรียว์อชงิตัน 
ทีอ่ยู่ระหวา่งทําเนียบขาวและอาคารรัฐสภา 
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ทําเนยีบขาว (White House) ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวไอรชิ 
เจมส ์โฮบัน ก่อสรา้งระหว่างปี ค.ศ. 1792 ถงึ ค.ศ. 1800 ดว้ยหนิทรายอะเกียครีกสีขาวในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูคลาสสกิ พืน้ที่ใชส้อยรวม 5,100 ตร.ม. มหีอ้งทัง้หมด 132 หอ้ง และสระวา่ยน้ํา 1 
สระ ซึง่ตอ่มาพืน้ทีไ่ดถู้กขยาย ตอ่เตมิ และซอ่มบํารุง (เกดิจากการถูกเผาโดยกองทัพสหราชอาณาจักร) 
ปัจจุบันใชเ้ป็นสํานักงานของประธานาธบิด ี** บางกรณี บรเิวณโดยรอบของทําเนยีบขาว มผีูนํ้า
ระดบัประเทศประชุม หรอื เดนิทางเขา้ ออก อาจทําใหค้ณะไม่สามารถเขา้ใกลช้ดิกบัทําเนยีบ
ขาวได ้เนือ่งจากมาตราฐานการรกัษาความปลอดภยัของเจา้หนา้ทีต่ํารวจ อาจปิดพืน้ทีบ่างสว่น 
** 

 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) รูปปั้นของ อับราฮัม ลนิคอล์น 
ประธานาธบิดคีนที่ 16 ของประทศสหรัฐอเมรกิา ความสงู 19 ฟตุ (5.8 เมตร) ที่ตัง้อยู่อย่างสงบแตแ่ฝง
ไปดว้ยอํานาจน้ีอยู่ในอริยิาบททีน่ั่งอยู่บนเกา้อี ้ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกสดุของอนุสรณส์ถานแห่งชาต ิโดย
สายตาของอดตีประธานาธบิดคีนน้ีเพ่งมองทอดไปที่อนุสาวรยีว์อชงิตนั นักท่องเทีย่วควรจะมายนืตรงจุด
ทีช่าวอเมรกินันับลา้นคนเคยมายนืรวมกันที่น่ีเพื่อรําลกึและแสดงความเคารพต่อชายทีถ่ือกําเนิดในบา้น
ไมซุ้งอย่างเรียบง่ายที่สุด แต่เตบิโตขึน้เพื่อนําทางประเทศชาตใิหผ่้านพน้สงครามกลางเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมรกินัไปได ้และรเิริม่ใหเ้กดิการเลกิทาสในทีส่ดุ รูปปั้นหนิปูนและหนิออ่นหลายๆชิน้ทีน่ี่มี
ความหมายเชงิสัญลักษณ์ เสาดอรกิแบบมีร่องทัง้หมดเป็นตัวแทนของทัง้ 36 รัฐ ซึง่เป็นช่วงเวลาที่
ลนิคอลน์เป็นประธานาธบิดบีรหิารประเทศ สว่นชือ่รัฐทัง้ 48 รัฐทีม่ขี ึน้สมยัทีอ่าคารกอ่สรา้งแลว้เสร็จในปี 
1922 ก็ไดร้ับการจารกึไวใ้ตช้ายคา อกีทัง้จติรกรรมฝาผนังที่ลนิคอลน์ถือวา่มีคณุคา่ตลอดชว่งชวีติของ
เขา ประกอบดว้ย เรื่องอสิรภาพ สทิธขิัน้พื้นฐาน ความเป็นนิรันดร ์ความเป็นธรรม กฎหมาย ความเป็น
อนัหนึง่อนัเดยีว ภราดรภาพและความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ เป็นตน้ 

 นําท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่สรา้งเพื่อเป็น
เกยีรตแิก่จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของประเทศสหรัฐอเมรกิา มีลกัษณะเป็นแท่งโอเบลสิก ์
ทําดว้ยหนิอ่อน หนิแกรนติ และหนิทราย สงู 555 ฟุต 5 ½ นิ้ว (169 เมตร) เป็นสิง่กอ่สรา้งทีสู่งทีสุ่ดใน
เมืองวอชงิตนั ด.ีซ.ี ออกแบบโดยโรเบริต์ มลิส ์สถาปนิกในยุคนัน้ เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1848 แตก่ว่าจะ
สรา้งเสร็จก็ล่วงเขา้มาจนถงึปี ค.ศ. 1884 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 36 ปี เน่ืองจากเงนิบรจิาคหมด ประกอบ
กบัเกดิสงครามกลางเมืองอเมรกิัน ไดทํ้าพธิีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1888 ใชห้นิไป 
36,491 กอ้น หนัก 90,854 ตัน ใชเ้งนิไปทัง้สิน้ 1,187,710 ดอลลารส์หรัฐ ดา้นบนจะเป็นจุดชมววิ มี
ลฟิตแ์ละบันได 897 ขัน้ หนิแตล่ะกอ้นทีนํ่ามาสรา้งบันไดในอนุสาวรยีไ์ดม้าจากทีต่า่งๆทุกรัฐของประเทศ



  

 

 

 

สหรัฐอเมรกิา และจากการบรจิาคจากองคก์รเอกชนและรัฐบาลมติรประเทศต่างๆ อาจเรยีกว่าเป็นหิน
ตวัแทนจากนานาชาต ิทีม่าจากทั่วทุกสารทศิมารวมกนัเป็นหนึง่เดยีวทีอ่นุสาวรยีแ์ห่งน้ีก็กลา่วได ้
นําท่านเดินทางสู่  อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สนั  (Thomas Jefferson Memorial) หนึ่ง ใน
สถาปัตยกรรมชิ้นเรียบง่ายแต่งดงามของอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิสรา้งเพื่อแสดงความเคารพต่อ
ประธานาธบิดแีละเหล่านักคดิทีย่ ิง่ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยเดนิจากอนุสรณ์สถานลนิคอลน์
ประมาณ 1.6 กโิลเมตร จะผ่านทวิแถวตน้เชอรร์ี่ไปยังบรเิวณ อา่งเก็บนํา้ทดิลั บาซลิ (Tidal Basin) 
ของอนุสรณส์ถานแห่งชาต ิจากนัน้จะพบโครงสรา้งอาคารทีค่ลา้ยกบัปูชนียสถาน ซึง่สรา้งขึน้เพื่ออุทศิ
ใหก้ับบรรดาประธานาธิบดี และเหล่านักคดิชัน้นําของประเทศสหรัฐอเมริกา ทอมัส เจฟเฟอร์สัน 
ประธานาธบิดคีนทีส่ามของสหรัฐอเมรกิา เป็นผูเ้ขยีนสิง่สําคญัมากในขณะนัน้ น่ันคอืคําประกาศอสิรภาพ
ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีอ่นุสรณส์ถานแห่งชาตน้ีิมกีารจัดกจิกรรมหลากหลายประเภท ตลอดทัง้ปีที่
บรเิวณรอบๆของอา่งเก็บน้ําทดิลั บาซลิ (Tidal Basin) ไม่ว่าจะเป็นคอนเสริต์เพลงแจ๊สบรเิวณขัน้บันได
ของอนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์ันและเทศกาลเชอร์รี่ บลอสซัมประจําปีที่จัดเป็นประจําในฤดูใบไมผ้ล ิ
เพือ่ใหไ้ดว้วิทีเ่ห็นอนุสรณส์ถานเจฟเฟอรส์นัไดช้ดัเจนภายใตบ้รรยากาศอนัผ่อนคลาย  
นํ าท่ าน  เ ข ้าช ม  ส ถ าบ ัน ส มิธ โ ซเ นีย น  ( Smithsonian Institution) เ ป็ นส ถาบั น วิจั ย 
สถาบันการศกึษา และพพิธิภัณฑ ์กอ่ตัง้ขึน้ตามความประสงคข์องนักวทิยาศาสตรช์าวองักฤษ เจมส ์สมธิ
สัน (James Smithson) ซึง่ระบุพนัิยกรรมว่า หากหลานชายของเขา เฮนรี เจมส ์ฮังเกอรฟ์อร์ด ไม่มี
ทายาท ก็ใหย้กมรดกทัง้หมดใหแ้ก่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมรกิาเพือ่กอ่ตัง้เป็นองคก์รทีส่ามารถ “เพิม่พูน
และเผยแพร่ความรู”้ ใหแ้กม่นุษยชาตใินเครอืของ สถาบันสมธิโซเนียน มอียู่กวา่ 19 แห่ง กระจายอยู่ใน
หลายรัฐ ซึง่ใหท้ัง้ความรูแ้ละความเพลดิเพลนิสําหรับทัง้ผูใ้หญ่และเด็ก อกีหนึ่งแห่งที่น่าสนใจ คือ 
พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิ(National Museum of Natural History) พพิธิภัณฑน้ี์ให ้
ความรูเ้กีย่วกับการสํารวจ และเรียนรูโ้ลกธรรมชาตผ่ิานทางการวจิัย การสํารวจสิง่มีชวีติในยุคโบราณ 
รวมถงึพวกไดโนเสาร ์นทิรรศการเกีย่วกบัสตัวป่์า สตัวใ์ตท้อ้งทะเล เป็นตน้ 
นําท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑก์ารบนิและอวกาศแห่งชาต ิ(National Air and Space Museum) 
เปรียบเสมือนสวรรค์ของผูส้นใจเรื่องการบิน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีจะพาคุณเดินทางไปพบกับ
ประวัตศิาสตรก์ารบนิและอวกาศอย่างถงึแก่น จะไดพ้บกบัคอลเลคชั่นเกีย่วกับการบนิและอวกาศทีใ่หญ่
ทีสุ่ด รวบรวมจากทุกทีท่ั่วโลกมาไวท้ี่พพิธิภัณฑก์ารบนิและอวกาศแห่งชาตน้ีิ สิง่ของที่นํามาจัดแสดง
เป็นของจรงิทัง้หมด ไม่ก็เป็นชิน้ส่วนสํารองของอปุกรณ์ทีใ่ชง้านจรงิ จงึทําใหส้ถานทีแ่ห่งน้ีมอีอร่าความ
น่าเกรงขาม ภายในม ี22 โซนที่รวบรวมอปุกรณจ์ากหน่วยงานการบนิหลายๆแห่ง ตัง้แต่อปุกรณร์ุ่นคณุปู่
ยุคแรกเริม่ของประวัตศิาสตรก์ารบิน มาจนถงึยุคอวกาศที่จัดแสดงในแกลเลอรี่ Apollo to the Moon 
นอกจากน้ียังมกีารรวบรวมเหตกุารณส์ําคญัของประวัตศิาสตรก์ารบนิในรูปแบบของแกลเลอรี ่เชน่ การบนิ
ของสองพี่นอ้งตระกูล Wright ในปี 1903 หรอืจะเป็น Spirit of St Louis ที่นักบนิ Charles Lindburgh 
ทําการบนิขา้มแอตแลนตกิไดส้ําเร็จเป็นครัง้แรก นอกจากน้ียังม ีApollo 11 Command Module อกีดว้ย 
** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่
กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่น
ไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo, Washington D.C., United 
State of America หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี- เมอืงฟิลาเดลเฟีย - อนิดเิพนเดนซ ์ฮอล - ลเิบอรต์ ี ้เบลล ์- เมอืงนวิยอรก์
           (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 
เมืองในรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกกันว่าฟิลลี่ (Philly) หรือ The City of 
Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นเมืองที่ร ิเริม่การประกาศ
อสิรภาพในสมัยกอ่ตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัฐเพนซลิเวเนีย 
นําท่านเดนิทางสู ่อนิดเิพนเดนซ ์ฮอล (Independent Hall) คอืศนูยก์ลางของอทุยานประวตัศิาสตร์
แห่งชาต ิตัง้อยู่บนถนนเชสตนั์ตระหวา่งถนนที ่5 กบั 6 ในชว่งแรก อาคารน้ีเป็นทีรู่จ้ักในฐานะสถานทีท่ี่มี
การอภปิรายแกไ้ขและลงมตเิห็นชอบคําประกาศอสิรภาพสหรัฐอเมรกิาและรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมรกิา 
ตวัอาคารสรา้งเสร็จสมบรูณเ์มื่อปี ค.ศ. 1753 ในฐานะสภานติบิัญญัตขิองอาณานคิมสําหรับรัฐเพนซลิเว
เนีย (ต่อมาคอืศาลาว่าการรัฐเพนซลิเวเนีย) และกลายเป็นสถานที่หลักในการจัดการประชุมใหญ่สภา
แห่งทวีปหรือสภาอาณานิคมรอบที่ 2 (Second Continental Congress) เมื่อ ค.ศ. 1775-1783 
นอกจากน้ียังเป็นที่ตัง้ของการประชมุยกร่างรัฐธรรมนูญในฤดูรอ้น ค.ศ. 1787 อาคารแห่งน้ีคอืส่วนหนึ่ง
ของอทุยานประวัตศิาสตรแ์ห่งชาตอินิดเิพนเดนซ ์ทีเ่คยเป็นสถานทีป่ระกาศอสิรภาพในปี ค.ศ 1776 คํา
ประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากประเทศ
องักฤษ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 
ค.ศ. 1979 
นําท่านเดนิทางสู่ ลเิบอรต์ ี ้เบลล ์(Liberty Bell) หรอืที่เรียกกนัวา่ ระฆังแห่งอสิระภาพ เป็นระฆังที่มี
ความหมายตอ่ประวตัศิาสตรช์าตอิเมรกิา เพราะเป็นระฆังใบทีส่ง่เสยีงกอ้งกงัวาลหลงัประกาศอสิรภาพไม่
ขึน้ตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776 เหตุที่เลอืกใชร้ะฆังใบน้ีเพราะรอบๆระฆังจารกึขอ้ความที่มีความ
หมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพไวว้่า “ขอใหเ้สรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดนิน้ี” ซึ่ง
สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องการประกาศอสิรภาพพอดรีะฆังเสรีภาพใบน้ีมีน้ําหนัก 2,080 ปอนด ์เริม่
แขวนเป็นระฆังประจําเมอืงฟิลาเดลเฟีย ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1753 ใชต้ยีามมีการประชุมหรอืเหตุการณ์สําคัญ 
กอ่นจะใชใ้นการตเีพือ่ประกาศเอกราชหลังจากน ้นัก็จะตไีวอ้าลยัในอสญักรรมของคณะผูก้อบกูอ้สิรภาพ
ทุกๆคน ระฆังเริม่ปรากฏรอยรา้วในปี ค.ศ. 1835 และแตกปรหิลังการตฉีลองวนัเกดิประธานาธบิด ีจอรจ์ 
วอชงิตัน ทําใหท้างการประเทศสหรัฐอเมริกายกเลกิการตีระฆังพรํ่าเพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังให ้
ยาวนานทีส่ดุ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงนวิยอรก์ (New York) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) หรือที่
นยิมเรียกกันวา่ นวิยอรก์ ซติี ้เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมืองที่เจรญิทีสุ่ดในโลก 
เป็นมหานครเอกของโลก จัดไดว้า่เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ วฒันธรรม บันเทงิ ทีส่ําคญัทีสุ่ด
ของโลก เป็นเมืองที่มีตกึสูงระฟ้ามากมาย ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นที่ตัง้ของสํานักงานใหญ่
องค์การสหประชาชาติ เมืองนิวยอร์กตั ้ง อยู่ บ ริ เ วณชาย ฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก  ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ย 5 เขตปกครองที่เรยีกวา่ โบโรฮ ์(Borough) ไดแ้ก่ 
เดอะบรองซ ์บรูคลิน แมนแฮตตัน ควีนส ์และสแตตัน ไอสแ์ลนด ์ประชากรรวมทั ้งหมดประมาณ 
8,274,527 คน ภายในพืน้ที ่790 ตร.กม. นอกจากจะเป็นเมอืงที่มีประชากรมากที่สดุ สดัสว่นประชากร
ตอ่พื้นที่ยังถือวา่หนาแน่นที่สดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา ลกัษณะเฉพาะของเมืองนิวยอรก์ที่แตกตา่งไป
จากเมอืงอืน่ของประเทศสหรัฐอเมรกิา มใีหเ้ห็นหลายอย่าง เริม่ตัง้แตร่ะบบขนสง่ทีม่โีครงขา่ยขนาดใหญ่ 
ความเหมอืนและความแตกตา่งกนัของประชากรในปี ค.ศ. 2005 มภีาษาประมาณ 170 ภาษาที่ใชก้ันใน
เมืองแห่งน้ี และ 36% ของประชากรไม่ไดเ้กดิและโตในประเทศสหรัฐอเมรกิา ระบบรถไฟใตด้นิเมือง
นิวยอรก์ที่ใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง บวกกับการจราจรและผูค้นทีพ่ลุกพล่านอยู่ตลอดเวลา จงึมีคํา
เปรียบเปรยถงึเมืองนวิยอรก์ว่าเป็น “เมืองทีไ่ม่เคยหลบัใหล” ขณะเดยีวกันเมืองแห่งน้ียังมชีือ่เล่นอืน่ๆ 
อกีดว้ยอย่าง “กอรท์เทม” (Gotham) และ “บิ๊กแอปเปิล” (Big Apple) 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 นําคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Wyndham Garden Newark Airport, New York, United State of 
America หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก เมอืงนวิยอรก์ - ล่องเรอืเฟอรี ่สู่ เกาะลเิบอรต์ ี ้- อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ - สะพานบรูคลนิ - 
กราวด ์ซโีร ่- เซ็นทรลั ปารค์ - เรดโิอ ซติ ี ้มวิสคิ ฮอล - ยา่นบรอดเวย ์- อาคารสหประชาชาต ิ- 
หอสมุดประชาชน - โบสถเ์ซนต ์แพททรคิ - ย่านไชน่า ทาวน ์- ย่านไทม ์สแควร ์- ถนนสายที่
หา้ - โบสถท์รนิติ ี ้                                                                           (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืเฟอรร์ ี ่เพือ่ ล่องเรอืเฟอรี ่สู่ เกาะลเิบอรต์ ี ้(Liberty Island) ซึง่เป็นทีต่ัง้
ของ ผ่านชม อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรอื ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1984 ผ่านชมความสง่างามของ



  

 

 

 

อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมใิจของชาวอเมริกัน ที่แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็น
ดนิแดนทีทุ่กคนมสีทิธแิละเสรีภาพเท่าเทยีมกนั อนุสาวรยีเ์ทพีเสรีภาพน้ี ประเทศฝรั่งเศสไดม้อบใหเ้ป็น
ของขวญั เน่ืองในโอกาสทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิากอ่ตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี ผ่านชม ความงดงามอัน
น่ามหัศจรรยข์อง สะพานบรูคลนิ (Brooklyn Bridge) สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1883 เคยเป็นสะพาน
แขวนทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และเป็นสะพานแขวนทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา มคีวามยาว 1,825 
เมตร ทอดขา้มแม่น้ําอสีต ์เชือ่มระหว่างนิวยอรก์ ซติี ้กับ เกาะแมนฮัตตัน สะพานบรูคลนิ สรา้งขึน้จาก
การขงึลวดเหล็กในสมัยโบราณ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึววิฒันาการที่มมีาอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตส่มัยโบราณ จาก
จุดน้ีท่านยังสามารถชมววิทิวทัศน์ความสวยงามของเกาะแมนฮัตตันไดอ้ีกดว้ย  ** รอบของการ
ลอ่งเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี 
เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 นําท่าน ผ่านชม กราวด ์ซโีร ่(Ground Zero) เป็นบรเิวณที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นที่ตัง้ของตกึแฝด เวริล์ 
เทรด เซ็นเตอร ์(World Trade Center) ที่สงูทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิาแตต่อนน้ีเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่
ความทรงจํา เป็นอนุสรณ์สถาน หลังจากการสูญเสียครัง้ยิง่ใหญ่ในปี ค.ศ. 2001 หรือเหตุการณ์ 911 
ปัจจุบันบรเิวณน้ีสรา้งเป็นโครงการเวริล์เทรดเซนเตอร ์ใหม่ โดยมทีัง้หมด 4 Tower ในโครงการ ผ่าน
ชม เซ็นทรลั ปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะที่สวยงามและร่มรืน่ขนาดใหญ่ ซึง่เรียกไดว้า่เป็น
ปอดของชาวนวิยอรก์ ผ่านชม เรดโิอ ซติ ี ้มวิสคิ ฮอลล ์(Radio City Music Hall) สถานที่จัดการ
แสดงดนตรีชือ่ดังทีม่ีชือ่เสยีงทีสุ่ดในโลก ผา่นชม ย่านบรอดเวย ์(Broadway) เป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวสําคัญของเมืองนิวยอรก์ ย่านน้ีเป็นทีต่ัง้ของโรงละครกวา่ 40 แห่ง กลางคนืถนนจะสว่างไสว
ไปดว้ยแสงไฟนีออนหลากสจีากป้ายชือ่ ป้ายโฆษณาโรงละครต่างๆ ละครเพลงบรอดเวยค์อืวฒันธรรม
ทางดนตรขีองชาวอเมรกิาที่โด่งดงัไปทั่วโลก โดยเฉพาะละครเพลง มีอทิธพิลขนาดถูกนํามาตัง้เป็นชือ่
ถนนและชือ่ย่าน ดา้นธุรกจิละครบรอดเวยข์องที่น่ีไดร้ับความนิยมเพราะมีสายสัมพันธก์ับฮอลลวีูด้ นัก



  

 

 

 

แสดงฮอลลีวูด้หลายคนแจง้เกิดจากที่ น่ี  รวมทั ้ง ผ่านชม  สถานที่สําคัญต่างๆ เช่น อาคาร
สหประชาชาต ิ(United Nations Headquarters), หอสมุดประชาชน (New York Public 
Library), โบสถ์เซนต์ แพททริค (St. Patrick's Cathedral), ย่านไชน่า ทาวน์ นิวยอร ์ก 
(China Town New York) 

 นําท่านเดนิทางสู่ ยา่นไทม ์สแควร ์(Time Square) ย่านการคา้กลางเมืองที่ประชันป้ายโฆษณานับ
รอ้ยป้าย เป็นจุดตัดสําคัญของถนนในแมนฮัตตัน เมืองนิวยอรก์ โดยเป็นจุดตัดของถนนบรอดเวย ์กับ 
ถนนเซเวนท ์เอเวนวิ อกีทัง้ยังเป็นจุดที่อยู่ระหวา่ง ถนนเวสต ์โฟต ีเซคอนด ์สตรีท กับ ถนนเวสต ์โฟต ี
เซเวนท ์สตรที ซึง่ไทมส์แควรท์อดตัวยาวอยู่บนพืน้ทีใ่นบล็อกระหวา่งถนนซกิท ์เอเวนิว กบั ถนนเอกท ์
เอเวนิว ในความยาวแนวตะวันออก-ตะวันตก และอยู่บนพื้นที่ระหว่างถนนเวสต ์โฟตที ์สตรีท กับ ถนน
เวสต ์ฟิฟทต์ ีเทริด์ สตรีท ในแนวเหนือ จรดใต ้โดยไทมส์แควรเ์องไดก้ลายเป็นจุดสําคัญจุดหนึง่บนฝ่ัง
ตะวนัตกของย่านธุรกจิการคา้ในเขตมดิทาวนบ์นเกาะแมนฮตัตนั 

 นําท่านเดนิทางสู ่ถนนสายทีห่า้ (Fifth Avenue) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง เสพงานศลิป์ และน่าเดนิเล่นบน
มดิทาวน์บนเกาะแมนฮตัตนั ฟิฟทอ์เวนวิสรา้งขึน้โดยตระกูลรํ่ารวยของประเทศอเมรกิา ย่านน้ีมีรา้นขาย
สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลก หา้งสรรพสนิคา้ และโรงภาพยนตรจํ์านวนมากเรียงรายสองขา้งทางทอดตัว
ยาวจากถนนสายที่ 49 ถงึ 60 ของฟิฟทอ์เวนิว ซึง่นอกจากการชอ้ปป้ิงแลว้ นักท่องเทีย่วหลายคนยงัชืน่
ชอบที่จะมาชมความงามของตัวอาคารเก่าแก่ที่เคยีงคู่กับอาคารใหม่สไตลโ์มเดริน์ อาท ิโบสถ์ทรนิิตี้ 
(Trinity Church) อนัเลือ่งชือ่  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Wyndham Garden Newark Airport, New York, United State of 
America หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงนวิยอรก์ - ขึน้ชมววิบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วนัเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์- วู๊ดเบอร ี ่คอม
มอน พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท - ทา่อากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา                                             (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน ขึน้ชมววิบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วนัเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์(One World Trade 

Center) หรอืชือ่เดมิคอื ฟรดีอมทาวเวอร ์(Freedom Tower) เป็นชือ่สิง่ปลกูสรา้งสองหลงัในโลวเ์ออร์
แมนฮัตตัน เมืองนิวยอร์ก มักหมายถึงสิง่ปลูกสรา้งหลักในกลุ่มเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์ (World Trade 
Center Complex) ใหม่ และยังเป็นสิง่ปลูกสรา้งสูงสุดในซกีโลกตะวันตก วนัเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรใ์ชช้ือ่
เดยีวกับหอคอยแฝดเหนือของเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรเ์ดมิซึง่ถูกทําลายในเหตวุนิาศกรรม 11 กนัยายนและ
ตัง้อยู่ ณ มุมตะวนัตกเฉียงเหนือของทีต่ัง้เวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์16 เอเคอร ์บนทีต่ัง้ของ 6 เวลิดเ์ทรดเซ็น
เตอรเ์ดมิ อาคารน้ีตดิกบัถนนเวสตท์างตะวนัตก ตดิกบัถนนวซีทีางเหนือ ตดิกบัถนนฟุลทอนทางใต ้และ
ถนนวอชงิตนัทางตะวนัออก การกอ่สรา้งเริม่เมือ่วนัที ่27 เมษายน ค.ศ. 2006 ความสงูหลงัคาของอาคาร
สงู 104 ชัน้มาตรฐาน แตม่ชีัน้จรงิ 94 ชัน้ กลุม่เวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรใ์หม่ซึง่วนัเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรเ์ปิดเมื่อ
วนัที ่3 พฤศจกิายน ค.ศ. 2014 เดมิจะมอีาคารสํานักงานสงูหลายชัน้อืน่อกีสามหลงั ตัง้อยู่ ณ ถนนกรนีิช
และอนุสรณ์และพพิธิภัณฑ ์11 กันยายนแห่งชาต ิ** รอบของการขึน้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม กรณีไม่สามารถขึน้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่
สามารถคนืค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กบัท่านไดทุ้กกรณี เนื่องจากเป็นการชําระ
ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 
นําท่านเดินทางสู่ วู๊ดเบอร ี ่คอมมอน พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Woodbury Common Premium 
Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเอาทเ์ล็ทที่มขีนาดใหญ่ และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัทีสุ่ด
ในประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศนูยร์วมแบรนดเ์นมชัน้นําสญัชาตอิเมรกินั และอืน่ๆอกีมากมายหลากหลาย
แบรนดจ์ากทั่วทุกมุมโลกไวท้ี่น่ี อาท ิBURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS 
SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอกีมากมาย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - ทา่อากาศ
ยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง                
                (-/-/-) 

01.35 น.  นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการ
บนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX845 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 15 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
  

วนัทีเ่กา้ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - ทา่อากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                    
              (-/-/-) 

05.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสวสัดภิาพและ
ความประทับใจ 

08.00 น.  นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX705 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
10.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศ โดยสวสัดภิาพและความ
ประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่ี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

07 - 15 เมษายน 
2563 

(13 14 15 เม.ย. วนั
สงกรานต)์ 

07APR CX750 BKK-
HKG 11.00-15.00 
07APR CX826 HKG-
YYZ 17.10-20.30 
14APR CX845 JFK-
HKG 01.35-05.15+1 
15APR CX705 HKG-
BKK 08.00-10.00 

89,999 89,999 89,999 15,999 69,999 

 28 เม.ย. - 06 พ.ค. 
2563  

(01 พ.ค. วนัแรงงาน 
/ 04 พ.ค. วนัฉตัร

มงคล / 06 พ.ค. วนัว ิ
สาขบชูา) 

28APR CX750 BKK-
HKG 11.00-15.00 
28APR CX826 HKG-
YYZ 17.10-20.30 
05MAY CX845 JFK-
HKG 01.35-05.15.+1 
06MAY CX705 HKG-
BKK 08.00-10.00 

87,999 87,999 87,999 15,999 67,999 



  

 

 

 

26 พ.ค. - 03 ม.ิย. 
2563 

(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯ
พระราชนิ)ี 

26MAY CX750 BKK-
HKG 11.00-15.00 
26MAY CX826 HKG-
YYZ 17.10-20.30 
02JUN CX845 JFK-
HKG 01.35-05.15+1 
03JUN CX705 HKG-
BKK 08.00-10.00 

85,999 85,999 85,999 15,999 65,999 

 
** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

 
** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท 

** 
** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศแคนาดา ทา่นละ 5,000 บาท ** 
** กรณีผูเ้ดนิทางทีย่งัไมม่วีซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทางบรษิทัจะเร ิม่ดําเนนิกระบวนการขอวซีา่

ทนัท ีทีท่า่นชําระเงนิมดัจาํ พรอ้ม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ฯ (20,000+8,000+5,000 = 33,000 
บาท) โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 10 ทา่น) และหากทา่นไมผ่า่นการ

สมัภาษณ์วซีา่ หรอื คณะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตามทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนื
คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจอง และ 
ชําระเงนิเรยีบรอ้ย ทางบรษิทัดําเนนิการขอวซี่าใหท้า่นสมัภาษณ์และไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย แตค่ณะน ัน้ๆมยีอด
จองไมถ่งึ 10 ทา่น คณะจะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทา่นสามารถใชว้ซีา่เดนิทางในชว่งเวลาอืน่ หรอื คณะ
อืน่ ทีท่า่นตอ้งการได ้เพราะสว่นใหญ ่ทา่นทีข่อวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา จะไดร้บัวซีา่อายุ 10 ปี 

(แตท่ ัง้นี ้ทางบรษิทัจะไมส่ามารถยนืยนัวา่ทา่นจะไดร้บัวซีา่อายุ 10 ปี หรอืไมแ่ตป่ระการใด ขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิ
ของสถานทตูเป็นผูพ้จิารณาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่า่นไมไ่ดร้บัวซีา่อายุ 10 ปี ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทั

ดําเนนิการขอวซีา่ให ้และหรอื ทา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัเพือ่ดําเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัว ี
ซา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็

ตาม ** 
 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 25,000 บาท ** 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการ
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่
ถงึตามจาํนวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตุผลใด
เหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมา

เพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จาํกดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหาร
จะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ ีจ่ะ

ส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 



  

 

 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  
กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จําเป็นออกบัตรโดยสาร
ใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิง่สําคัญก่อนออกบัตร
โดยสาร กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้วา่คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 
 คา่ภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways อนุญาตให ้
โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักแตล่ะชิน้ไม่เกนิ 23 กก.  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมีหอ้งพัก 3 
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ทําใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึ
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกัน
เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะตา่งๆ ที่
ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 65 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คํานวน
เป็นเงนิไทยประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนั
เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (ชําระพรอ้มเงนิมดั
จาํ) 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา ทา่นละ 5,000 บาท (ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 
 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา 

ทา่นละ 40,000 บาท ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 
บาท , ค่าธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา ทา่นละ 5,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 
53,000 บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ชําระเฉพาะเงนิมดัจํา 40,000 บาท)ภายใน 3 วนั หลงัจากวันจอง 
ตวัอย่างเช่น ท่านทําจองวนัที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนน้ีภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
ยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกํ่าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพี
เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั 
กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี
เช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดั



  

 

 

 

สมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีกํ่าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 
31 วนั ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน้ี วัน
จันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

4. หากท่านตอ้งการขอเอกสารเพื่อดําเนินการขอยื่นวซีา่ดว้ยตนเอง ท่านจําเป็นตอ้งชําระเงนิมัดจําเขา้มาก่อน ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม  

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่
รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน 
หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบ
อํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ย
ตามจรงิมากกวา่กาํหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่ว
ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณี
ใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราคา่บรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไม่ถงึตาม
จํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 
เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้
อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศ
ทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที่ลกูคา้ดําเนนิการยื่นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วน
ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้
จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

7. หากทา่นใหท้างบรษิทัดําเนนิการขอวซี่าให ้และหรอื ทา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัเพือ่ดําเนนิการขอวซี่า
ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไม่วา่ระยะเวลาคงเหลอื 
จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม 
 
 
 
 



  

 

 

 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 

หอ้งพักแบบหอ้งคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละ
ประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 
3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง 
(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าบรกิาร
เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มีลักษณะเป็นเตยีง
ใหญ่ 2  เตยีง (2 Queen Bed) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ก็จะมลีักษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2 
เตยีง (2 Queen Bed) เช่นกัน ไม่มเีตยีงเสริมดว้ยเงื่อนไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักที่หา้มสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดย
ทางโรงแรมจะตดิตัง้อปุกรณ์ดกัจับควนัไวใ้นหอ้ง กรณีทีม่ีการลกัลอบสบูบุหรีใ่นหอ้งพัก และ ถูกตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้
พักจําเป็นตอ้งชําระคา่ปรับกบัโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรยีญดอลลา่หส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ตอ่ครัง้ 

 
ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 
1. การยื่นขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จําเป็นตอ้งดําเนนิการตรงกับสถานทูตอเมรกิาประจําประเทศไทย 

เท่านัน้ (ยังไม่ผ่านตวัแทนรับยืน่) โดยสถานทูตมทีี ่เชยีงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านตอ้งการยืน่และสมัภาษณท์ีใ่ด ให ้
แจง้ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์กรณีดําเนินการแลว้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลง จําเป็นตอ้งชําระค่าธรรมเนียมและ
คา่บรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

2. สถานทูตสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครทีย่ื่นคํารอ้งขอวซี่าท่องเทีย่วสัมภาษณช์ว่งเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เท่านัน้ 
สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวช่วงเวลาบ่าย กรณีที่ท่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวัน และ เวลาใดบา้ง 
กรุณาแจง้กบัเจา้หนา้ที ่ตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์(ผูส้มัครทุกท่านจําเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทูตดว้ยตนเองทุก
กรณี) 

3. สําหรับวซี่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา ไม่มีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยื่น
เอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็นครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึน้อยู่กับดลุยพนิิจของสถานทูตเท่านัน้ และสถานทูตจะ
พจิารณาวซีา่ใหเ้ป็นรายบุคคล 

4. กรณีที่ท่านตอ้งการยื่นวซี่าเร็วทีสุ่ด และคณะยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) สามารถ
ทําไดโ้ดยใหท้่านชําระเงนิมัดจํา พรอ้มคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอรม์
กรอกเพื่อขอยื่นวซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางหนา้แรก แจง้ช่วงวัน เวลา ที่ท่าน
สะดวกไปสมัภาษณ์กับทางเจา้หนา้ที่ หลังจากชําระเงนิประมาณ 10 วันทําการ เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซี่าจะตอิตอ่กลับ
เพื่อใหท้่านเลอืกควินัดหมายตามวัน และ เวลาที่ท่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไม่สามารถออก
เดนิทางได ้(ยังมีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) ทางบรษัิทจะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและ
คา่บรกิารยืน่วซีา่ท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิาใหท้่านได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ไม่ว่าท่านจะไดร้ับอนุมัตวิซี่าอายุ
เท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจองคณะเดนิทางวันที่ 1-9 ต.ค. และท่านยืนยันจะยื่นวซี่าก่อนคณะคอนเฟิรม์ แต่เมื่อถึง
กําหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดนิทางได ้และท่านไดร้ับอนุมัตวิซีา่เพียง 1-9 ต.ค. (9 วนั ไม่ใช ่10 
ปี) น่ันหมายถงึท่านจําเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม่ และ มคีา่ใชจ้่ายใหม่อกีครัง้ เป็นตน้  

5. กรณีผูเ้ดนิทางที่ยังไม่มีวซี่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทางบรษัิทจะเริม่ดําเนินกระบวนการขอวซี่าทันที ที่
ท่านชําระเงนิมัดจํา พรอ้ม คา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ฯ โดยไม่จําเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง 
(มียอดจองถงึ 10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออกเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่
สามารถคนืคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี ตวัอย่างเชน่ ท่านจอง และ ชําระเงนิเรียบรอ้ย 
ทางบรษัิทดําเนนิการขอวซีา่ใหท้่านสมัภาษณแ์ละไดร้ับวซี่าเรยีบรอ้ย แตค่ณะนัน้ๆมยีอดจองไม่ถงึ 10 ท่าน คณะจะ
ไม่สามารถออกเดนิทางได ้ท่านสามารถใชว้ซี่าเดนิทางในชว่งเวลาอืน่ หรือ คณะอืน่ ที่ท่านตอ้งการได ้เพราะส่วน
ใหญ่ ท่านที่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จะไดร้ับวซี่าอายุ 10 ปี (แตท่ัง้น้ี ทางบรษัิทจะไม่สามารถยนืยัน
วา่ท่านจะไดร้ับวซีา่อายุ 10 ปี หรือไม่แตป่ระการใด ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของสถานทูตเป็นผูพ้จิารณาแต่เพียงผูเ้ดยีว 



  

 

 

 

โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่่านไม่ไดร้ับวซีา่อายุ 10 ปี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหท้่าน ไม่วา่สว่น
ใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

6. การอนุมัตวิซีา่ไม่สามารถการันตไีด ้ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ โดยสถานทูตจะพจิารณาเป็นรายบุคคล 
ไม่สามารถยนืยันไดว้า่ทุกท่านจะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี  

7. กรณีตอ้งการเลือ่นการนัดสมัภาษณว์ซีา่ เน่ืองจากตดิธุระเร่งดว่นกะทันหัน สามารถทําได ้1 ครัง้ และ ตอ้งดําเนนิการ
กอ่นถงึวนันัดสัมภาษณว์ซีา่ ที่จะมาถงึ 5 วนัทําการ เท่านัน้ นอกเหนือจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ท่าน
จําเป็นตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

8. หลงัจากสมัภาษณว์ซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ สถานทูตจะเก็บรักษาเลม่หนังสอืเดนิทางของท่านไวท้ีส่ถานทูตประมาณ 7 วนั 
ทําการ และส่งกลบัคนืใหท้่านทางไปรษณีย ์ดงันัน้ ท่านจําเป็นตอ้งกรอกที่อยู่ปัจจุบันใหช้ดัเจน เพราะหากทีอ่ยู่ไม่
ชดัเจนเลม่หนังสอืเดนิทางที่สถานทูตส่งคนืท่าน อาจตอ้งถูกส่งกลบัเขา้ไปยังสถานทูตตามเดมิ และจําเป็นจะตอ้ง
ส่งอเีมล (เท่านัน้ ไม่มีบรกิารโทรศัพทต์ดิต่อ) แจง้ความประสงค ์และ ยืนยันตัวตนต่อสถานทูตซึง่อาจจะตอ้งใช ้
ระยะเวลาทัง้หมด 30 วนัทําการเป็นอย่างนอ้ย โดยสถานทูตจะนัดวนั และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเลม่หนังสอืเดนิทางดว้ย
ตวัผูส้มัครเองอกีครัง้ทางอเีมล 

9. กรณีที่ผูส้มัครตอ้งการยืมหนังสือเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้หรือ จําเป็นตอ้งใชห้นังสือเดนิทาง ระหว่าง
ขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรียมหลักฐานสําคญัที่ยนืยันไดว้่าท่านจําเป็นจะตอ้งใช ้
หนังสือเดนิทางจริงๆ ใหท้างสถานทูตพิจารณาในวันสัมภาษณ์ทันทีเท่านั้น หากยื่นไปแลว้ และ ออกมาจาก
สถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอคนืเล่มหนังสอืเดนิทางกระทันหันได ้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับดุลยพนิิจ
ของสถานทูตเท่านัน้  

10. ทีผ่่านมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมัตวิซี่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิาใหส้ําหรับท่านที่ถือหนังสอืเดนิทาง
ไทย วซีา่มีอายุ 10 ปี (แตส่ามารถพํานักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามดา่นตรวจคนเขา้เมอืงกําหนดเท่านัน้ ไม่
เกนิ 3 หรอื 6 เดอืน) แตต่ัง้แต ่มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพจิารณาอายุวซี่าให ้
เป็นรายบุคคล ไม่สามารถยืนยันไดว้า่จะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดรีะยะเวลาชว่งที่ตอ้งการจะเดนิทางก็
เกดิขึน้ได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ 

11. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตัว๋เครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจําเป็น
จะตอ้งเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพํานักก่อน หรือ ต่อจากคณะ 
ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันที่ท่านเดนิทาง ไป และ กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวซี่าใหค้รบตาม
เงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวซีา่ในควินัด
หมายของคณะได ้โดยท่านจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมาย
ยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นน้ี หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมด
ไม่วา่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทํา
ใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 
ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา ทีท่า่นควรทราบ 
1. กรณีทีท่่านจองโปรแกรม แคนาดา และ อเมรกิาตะวนัออก ท่านจําเป็นตอ้งไดร้ับวซีา่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศแคนาดา โดยทางบรษัิทจะยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศ
แคนาดา กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30-35 วนั กอ่นเดนิทาง 

2. การยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา ทา่นจําเป็นจะตอ้งแสดงตน ณ ศูนยร์บัคํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว
ประเทศแคนาดา (ตวัแทนรบัยืน่) เพือ่สแกนลายนิว้มอื และ มา่นตา ทกุกรณี 

3. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศแคนาดา จําเป็นตอ้งใชเ้วลาพจิารณาอย่างนอ้ย 15-20 วนัทําการ (บางกรณีอาจไม่
รวมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่ง) 

4. การยื่นขอวซีา่ท่องเที่ยวประเทศแคนาดา แบบหมู่คณะ เป็นวซี่าแบบเขา้ออกครัง้เดยีว กรณีที่ท่านตอ้งการขอวซี่า
แบบเขา้ออกหลายครัง้ ท่านจะตอ้งแสดงหลักฐานสําคัญที่ท่านจําเป็นจะตอ้งไปพํานักในประเทศแคนาดาให ้
สถานทูตเป็นผูพ้จิารณา ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ 
 
 
 
 



  

 

 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
5. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
6. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่ือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป
พรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขอ
อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง
ประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

7. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้น
รายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง เลขที่วซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้
หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น้ี ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ 
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

10. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

11. อตัราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเที่ยวบนิ ฯลฯ ที่ทําใหต้น้ทุน
สงูขึน้ 

12. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเท่านัน้ 

13. นักท่องเที่ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไม่ใช่
เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและ
คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ
จะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิท่านัน้ 

14. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

15. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

16. คณะทัวรน้ี์ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 
กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี
คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผู ้
เดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

17. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) ในวันเริม่
ทัวร ์(วันทีห่นึ่ง) ท่านจําเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
กรณีที่ไฟลท์ของท่านถึงชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดนิทาง ท่านจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรือ 
สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการ
เดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน 



  

 

 

 

หากท่านไม่ไดท้่องเที่ยวเมอืง หรือ สถานทีท่่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมา
จ่ายกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด 

 
 

การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซีา่ท่องเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีท่างบรษัิทสง่ให ้ให้
ละเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้
- สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง คงเหลอือายุใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่ง
นอ้ย 4 หนา้ สําหรบัประทบัวซีา่ 
- สําเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง) 
- สําเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทุกประเภท (ถา้เคยม)ี 
- สําเนาใบเปลีย่นชือ่ , เปลีย่นนามสกลุ , ทะเบยีนสมรส , ทะเบยีนหย่า  (ถา้ม)ี 
- สําเนาเอกสารรับรองการทํางาน (เป็นภาษาองักฤษ) 
เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาสง่สําเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไมจํ่าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบับจรงิมา 

 
การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทกุทา่น จาํเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู 
เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้หนา้ทีข่องสถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี ตามวนั เวลาทีส่ถานทตูนดัหมาย

เทา่น ัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ  
โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่าํเป็นตอ้งถา่ยสําเนา  

เพือ่แสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ์ ดงันี ้
1. หนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ คงเหลอือายุใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนั

เดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ สําหรบัประทบัวซีา่ (กรณีท่านทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหเ้ตรยีม
มาแสดงดว้ย) 

2. รูปถ่ายสหีนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ขนาดเท่ากนัทุกดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจัตรุัส เนน้ใบหนา้ จํานวน 2 รูป พืน้ฉากหลงั
รปูตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่น ัน้  
ขอ้กาํหนดเบือ้งตน้ของรปูถา่ย ท ัง้นีอ้ยูท่ ีดุ่ลยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเทา่น ัน้ 
- หา้มสวมแวน่สายตา  
- หา้มสวมเครือ่งประดบั 
- รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน  
- ไม่เป็นรูปเดยีวกนักบัวซีา่ทีเ่คยไดร้ับแมจ้ะยงัไม่เกนิ 6 เดอืน ก็ตาม จําเป็นตอ้งถ่ายใหม ่
- หา้มถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ไม่สามารถใชไ้ด ้
- หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. บัตรประชาชน  
4. ทะเบยีนบา้น 
5. ทะเบยีนสมรส กรณีเพศหญงิ หากมหีลกัฐานการเปลีย่นคํานําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบเอกสารใบสําคญั

มาดว้ย 
6. ทะเบยีนหย่า กรณีเพศหญงิ หากหยา่และหากมกีารใชค้ํานําหนา้เป็น ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสาร

ใบสําคญัมาดว้ย 
7. ใบมรณะบัตร สาม/ีภรรยา เพือ่ยนืยันสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 
8. สตูบิัตร กรณีเด็กมอีายุตํา่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  
9. กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จําเป็นตอ้งยืน่เอกสาร

เพิม่เตมิดงัน้ี  
- เด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอื
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือําเภอทีพํ่านักอยู่ และใหร้ะบุวา่ ยนิยอม
ใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 



  

 

 

 

- เด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่
การเขตหรอือําเภอทีพํ่านักอยู่ และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบั
ครอบครัว มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 
- เด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่
การเขตหรอือําเภอทีพํ่านักอยู่ และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบั
ครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 
- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จําเป็นตอ้งมหีลกัฐานการรับรองวา่เด็กอยู่ภายใต ้
การปกครองของผูนั้น้ เชน่ สําเนาใบหย่า พรอ้มทัง้บันทกึการหย่าซึง่แสดงวา่เป็นผูร้ับผดิชอบเด็ก บันทกึสลกัหลกั
ใบหย่า  
- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้ืน่ จําเป็นตอ้งมหีลกัฐานรับรองวา่เด็กอยู่ภายใต ้การดแูลของผูนั้น้ เชน่ 
หนังสอืรับรองบุตรบุญธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ์ บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณ์พรอ้มเด็กดว้ยทกุกรณี 
10. หลกัฐานการทํางาน จดหมายรบัรองการทาํงานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบุ หัวจดหมายวา่ To Whom It May Concern (ไมจํ่าเป็นตอ้งระบุสถานทูต / 
ประเทศ และพเีรยีดวนัทีจ่ะเดนิทาง) แคย่นืยันตําแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเท่านัน้ หาก
ตอ้งการระบ ุจะตอ้งระบุใหถู้กตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการทาํงาน จะตอ้งออกมาแลว้อายุไมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซี่า 
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผู ้
เดนิทาง จะตอ้งออกมาแลว้อายุไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณิชย ์ทีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบาํนาญ หรอื จดหมายคําส ัง่เกษยีณอายุราชการ 
- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบุยนืยันสถานะวา่เป็นนักเรยีน หรอื 
นักศกึษา จรงิ และ กําลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ใด ปีใด  

11. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตพจิารณาเฉพาะบัญชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอื
ในบัญช ีไม่ตํา่กวา่ 1 แสนบาท โดย ใชส้มุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปใน
วนัสมัภาษณ ์เกีย่วกบับัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นจําเป็นตอ้งเตรยีมบัญชอีอมทรพัย ์
(Saving) เป็นหลกัเท่านัน้  
สามารถใช ้สมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การทํารายการยอ้นหลงั
ไป 6 เดอืน ทุกเดอืน หากขา้มเดอืนใดเดอืนหนึง่ไปในสมุด หรอืมรีายการไม่ครบเน่ืองจากไม่ไดอ้พัเดทนาน 
จําเป็นตอ้งขอ สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอายุ อายุ 70 ปีขึน้ไป จําเป็นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุวา่ 
“สุขภาพรา่งกายแข็งแรง สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพสําหรับผูส้งูอายุ
โดยเฉพาะ สําหรับผูส้งูอายุในกรณีน้ีทางสถานทูตฯ อาจตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิขึน้อยู่ในดลุยพนิจิ
ของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมกีารขอเรยีกดหูนังสอืเดนิทางของท่าน หลงัจากทีค่ณะเดนิทางกลบัมาแลว้ ซึง่
อาจจะทําใหเ้กดิความไมส่ะดวกแกท่่านได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไม่สะดวกในสว่นน้ี และโปรดปฏบิัตติาม 
เพือ่การขอวซีา่ในครัง้ตอ่ไป 

14. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นัน้ ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของทางสถานทูต ซึง่ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ี
เอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยังประเทศทีร่ะบุเท่านัน้ หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซีา่ 
ทางสถานทูตจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม่ จําเป็นตอ้งชําระ
คา่บรกิาร และ คา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
หลงัเขา้รบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7 วนัทาํการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถูกสง่คนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว ้
 
 
 
     ตวัอยา่งรปูถา่ยเพือ่ย ืน่ขอวซีา่ U.S.A. 
 
 
 

 
 

สถานทีต่ ัง้ สถานทตูอเมรกิา กรงุเทพฯ ประจําประเทศไทย 
ต ัง้อยู ่ถนนวทิยุ ฝั่งเดยีวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season 

Place 
ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ ์เพือ่เขา้สู่

ถนนวทิยุ เดนิผา่นโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึ
สะพานลอย สถานทตูจะอยูห่นา้สะพานลอยแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑูตอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิาเพือ่สมัภาษณ์วซีา่  
หากทา่นนําสิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 

• อปุกรณท์ีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทป
เสยีง/วดิโีอเทป แผ่นซดี ีMP3 แผ่นดสิก ์แล็บท็อป หรอือปุกรณเ์ลน่เพลงแบบพกพา 
• กระเป๋าสะพายไหลข่นาดใหญ่หรอืกระเป๋าสตางค ์
• กระเป๋าถอืขนาดใหญ่และกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลงัขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มัครสามารถ
ถอืกระเป๋าใสใสเ่อกสารทีจํ่าเป็นสําหรับการสมัภาษณว์ซีา่ไดเ้ท่านัน้ 
• อาหารทุกประเภท (มจีุดจําหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารวา่งดา้นในสถานทูต) 
• ซองจดหมายหรอืหบีห่อทีม่กีารปิดผนกึ 
• บุหรี ่/ ซกิาร ์/ กลอ่งไมข้ดีไฟ / ไฟแช็ก 
• ของมคีมทุกชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 
• อาวธุหรอืวตัถุระเบดิทุกชนดิ 
รายการทีก่ลา่วมาขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอย่างเท่านัน้ อาจมสี ิง่ของอืน่ๆทีห่า้มนําเขา้สถานทูตอกี ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของ
เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศพัทม์อืถอืหนึง่เครือ่งทีไ่ดร้ับอนุญาตแลว้ สถานทูตอเมรกิาจะไม่รบัฝาก
สิง่ของตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ท่านจะตอ้งดําเนนิการจัดเก็บสิง่ของเหลา่นัน้ดว้ยวธิอีืน่กอ่นเขา้ไปในสถานทูต 
 
ผูต้ดิตอ่สถานทูตฯทุกท่านตอ้งไดร้ับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่าน
สามารถฝากโทรศพัทม์อืถอื 1 เครือ่ง ไวก้บัเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยทีห่นา้ประต ูแตส่ถานทูตฯและพนักงานรักษา
ความปลอดภัยจะไมร่ับผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กบัโทรศพัทม์อืถอืของท่านในขณะที่
ฝากไวก้บัพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทูตฯตามทีนั่ดหมายไว ้หากนําสิง่ของดงัตอ่ไปน้ี
มาดว้ย 
 
คําแนะนํา 
เอกสารทีท่่านตอ้งยืน่ในวนัสมัภาษณม์ดีงัน้ี  
1. ใบยนืยันนัดสมัภาษณ ์ 
2. ใบยนืยันแบบฟอรม์ DS-160  
3. หนังสอืเดนิทางทัง้เลม่ปัจจบุันและเลม่เดมิทัง้หมดทีท่่านเคยม ี
4. รูปถ่ายสําหรบัทําวซีา่ขนาด 2 x 2 นิว้ 2 ใบ พืน้หลงัสขีาว  
5. โดยเฉพาะท่านทีส่มัครวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ท่านควรจะเตรยีมหลกัฐานการเงนิสําหรับการเดนิทางของท่านมา

ดว้ย 
6. ท่านควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของท่านในชว่งเวลาทีท่า่นพํานักในสหรัฐฯและหลงัจากทีท่่านเดนิทางกลบัสู่

ประเทศไทยแลว้ 
7. ผูส้มัครกรุณามาถงึสถานทูตอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสัมภาษณเ์ท่านัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
การเตรยีมเอกสารเพือ่ ยืน่ขอ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา 

** ใหเ้ตรยีมเอกสารเหมอืนกบั การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศ
สหรฐัอเมรกิา แตเ่อกสารทกุฉบบัจาํเป็นตอ้งออกมาแลว้ไมเ่กนิ 1 เดอืน หรอื 30 วนั นบัจากวนัยืน่ ฉบบั

จรงิ พรอ้มสําเนา 1 ฉบบั ** 
 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่คํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศแคนาดา 
สถานทีย่ ืน่คํารอ้งวซีา่ : ศูนยย์ ืน่คํารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศแคนาดา อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 
ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 
ขวามอื สงัเกตไดง้่าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 

 


