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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็

บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - ทา่อากาศยานนานาชาตเิพยีรส์นั เมอืงโทรอนโต ประเทศ

แคนาดา - เมอืงโทรอนโต                (-/-/-) 

08.00 น. ★ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์M สายการบนิ Cathay Pacific Airways 

โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ 

หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

11.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสาย

การบนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX750 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

15.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง ** เพือ่เปลีย่น

เครือ่ง ** 

17.10 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิพยีรส์นั เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา โดยสายการ

บนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX826 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิพยีรส์นั เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา 

 นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 12 

ช ัว่โมง ** 

🚌 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทรอนโต (Toronto) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนแทรีโอ ประเทศ

แคนาดา (Canada) และเป็นเมอืงทีใ่หญ่อันดับที ่4 ในทวปีอเมรกิาตอนเหนือ โทรอนโตมปีระชากร

ประมาณ 5,555,912 คน ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่หีลายเชือ้ชาตมิากทีส่ดุเมอืงหนึง่ เป็นศูนยก์ลางทางดา้น

เศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลของประเทศแคนาดาไดจ้ดั

ใหโ้ทรอนโตเป็นเมอืงหลวง และ ศูนยก์ลางแห่งวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา ทีสํ่าคัญคือเมอืงท่า

ชายแดนเชือ่มตอ่กบัประเทศอเมรกิาโดยมน้ํีาตกไนแองการา่ขวางกัน้อยู ่

นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Radisson Suite Hotel Toronto Airport , Toronto , Canada หรอื

เทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง เมอืงโทรอนโต - สกายโดม - ปราสาทคาซาโลมา่ - สวนควนี พารค์ - ศาลาวา่การเมอืงโทรอน

โต - ทา่เรอืโทรอนโต - มหาวทิยาลยัโทรอนโต - ข ึน้ชมววิบน หอคอยซเีอ็น ทาวเวอร ์- โทรอน

โต อทีอน เซ็นเตอร ์- อทุยานแหง่ชาตนํิา้ตกไนแองการา่ (นํา้ตกเกอืกมา้ ฝั่งแคนาดา จุดทีส่วย

ทีส่ดุ) - 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) , 

ทา่เรอืโทรอนโต (Port of Toronto) , มหาวทิยาลยัโทรอนโต (University of Toronto)   

นําท่าน ขึน้ชมววิบน หอคอยซเีอ็น ทาวเวอร ์(CN Tower) ท่านจะไดช้มทัศนียภาพโดยรอบของ

เมืองโทรอนโตแบบ 360 องศา ตัง้อยู่ในย่านใจกลางเมืองโทรอนโต หอคอยแห่งนี้คือหอคอยส่ง

สัญญาณสือ่สารและสังเกตการณ์ เปิดในปี 1976 ซึง่มคีวามสงูถงึ 553.33 เมตร คอืหอคอยทีส่งูอันดับ

สามของโลก เป็นสญัลักษณ์สําคัญและเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของเมอืงโทรอนโต เคยไดรั้บการ

บนัทกึวา่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามสงูทีส่ดุในโลกเป็นเวลาถงึ 31 ปี 

🚌 นําทา่นเดนิทางสู ่โทรอนโต อทีอน เซ็นเตอร ์(Toronto Eaton Centre) หา้งสรรพสนิคา้ในร่ม

หลายชัน้ทีค่รอบคลมุพืน้ทีถ่งึสองชว่งตกึในดาวนท์าวน ์พืน้ทีน่ีเ้ต็มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารกวา่ 230 

รา้น ซึง่มทีัง้รา้นขายเสือ้ผา้ตามแฟชัน่และเสือ้ผา้ระดับไฮเอนด ์หา้งถูกออกแบบตาม ศูนยก์ารคา้ แกล

เลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีโ่ด่งดังในเมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี

เชน่เดยีวกบัตน้แบบหา้งนีม้หีลังคากระจกทรงโคง้ทีไ่มธ่รรมดาคลมุยาวตลอดหา้ง  

อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🚌 นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตนํิา้ตกไนแองการา่ (Niagara Falls) ** นํา้ตกเกอืกมา้ 

(Horseshoe Falls) ฝั่งแคนาดา จุดทีส่วยทีสุ่ด ** ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกทาง

ธรรมชาต ิทา่นจะไดพ้บกบัความยิง่ใหญข่องน้ําตกทีม่อีาณาบรเิวณและปรมิาณมวลน้ําไหลเวยีนมากมาย

มหาศาล ทีไ่หลมาจากทะเลสาบอรี ีทิง้ตัวลงกอ่ใหเ้กดิเสยีงดังสน่ันหวั่นไหว และละอองไอน้ําทีส่รา้ง

ความสดชืน่ไปทั่วบรเิวณ หากสภาพอากาศเอือ้อํานวย ท่านจะไดเ้ห็นสายรุง้ทีเ่กดิขึน้จากละอองน้ําอยู่

เหนอืน้ําตก ซึง่เป็นภาพทีส่วยงามมาก ทีห่าชมไดย้าก โดยบรเิวณนีจ้ะเกดิสายรุง้อยูเ่ป็นประจํา เนือ่งจาก

มลีะอองน้ําลอยขึน้สูช่ัน้บรรยากาศเป็นจํานวนมาก ทา่นจะไดช้มความยิง่ใหญข่องน้ําตกยกัษ์ไนแองการา่

ในจดุทีใ่กลท้ีส่ดุ ดว้ย ฮอรน์ บโลเวอร ์ครยุซ ์(Hornblower Cruises) เรอืทีว่ ิง่ทวนกระแสน้ํา เขา้สู่

ธารน้ําอนัเชีย่วกราดทีห่ลั่งไหลโถมเถมาจากเบือ้งสงู ตืน่เตน้และตืน่ตาตืน่ใจ สัมผัสกับประสบการณ์ครัง้

ยิง่ใหญ่ ในการชมน้ําตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิๆ ** ฮอรน์ บโลเวอร ์ครุยซ ์(Hornblower 
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Cruises) จะเปิดใหบ้รกิารในชว่งประมาณปลายเดอืนเมษายน หรอื ตน้เดอืนพฤษภาคม ถงึ ตน้ 

หรอื ปลายเดอืนตลุาคม ของทกุๆปี ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ ปรมิาณของนํา้ และนํา้แข็ง เป็น

สําคญั โดยทางอทุยานฯก็ไมส่ามารถกําหนดวนัทีแ่นน่อนทีส่ามารถลอ่งเรอืได ้แมก้อ่นเดนิทาง

เพยีง 1 สปัดาหก็์ตาม อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดอ้ยูต่ลอดตามความเหมาะสม โดยทางอุทยานฯ

จะคํานงึถงึความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่วเป็นสิง่สําคญัทีสุ่ด ท ัง้นีท้างบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

คนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สวนใดสว่นหนาง กรณีทีไ่มส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เพราะเป็น

การจองบรกิารท ัง้หมดแบบเหมาจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ ** 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Sheraton On The Falls (Traditional Room) , Toronto , Canada 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมอืงคอรน์นิง่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - โรงงานผลติเครือ่ง

แก้ว  คอร์นนิ่ง  - เมืองแฮริสเบิร ์ก  - โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย ์                                                                                                   

(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 🚌 นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงคอรน์นิง่ (Corning) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงในรัฐ

นวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา (United States of America) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมอืงนวิยอรก์  

กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1890 ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าเชมงุ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการผลติเครือ่งแกว้  

 นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งแกว้ คอรน์นิง่ (Corning Glass Museum) เป็นโรงงานผลติ

เครื่องแกว้ที่มีชือ่เสียงของประเทศสหรัฐอเมรกิา สถานที่ ที่เต็มไปดว้ยผลงานสะสมจากแกว้ที่น่า

ประทับใจทีส่ดุ ซึง่มาพรอ้มกบัขอ้มลูทีต่า่งๆทีน่่าสนใจมากมาย พบกับผลงานทีทํ่าจากแกว้กว่า 45,000 

ช ิน้ ซึง่ประกอบไปดว้ยผลงานรปูแบบสมยัใหมแ่ละรปูแบบทางประวัตศิาสตร ์เราพนันไดเ้ลยวา่คณุไมรู่ม้า

กอ่นวา่ชาวอยีปิตนั์น้เป็นคนคดิคน้แกว้ขึน้มา ทา่นจะไดช้ืน่ชมประตมิากรรมแกว้ทีน่่าสนใจและงดงาม

พรอ้มกบัไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวธิกีารเป่าแกว้ในรปูแบบตา่งๆอกีดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 🚌 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืง

หลวงของรัฐเพนซลิเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา ในปี ค.ศ. 2010 มปีระชากร 49,528 คน ตัง้อยูร่มิฝ่ัง

ตะวันออกของแมน้ํ่าซสัควิแฮนนา เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลกเรือ่งการผลติชอ็กโกแลต 

 🚌 นําท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลติช็อกโกแลต เฮอรช์ีย่ ์(Hershey’s Factory) เป็นโรงงานผลติ

ช็อกโกแลตชือ่ดังของประเทศสหรัฐอเมรกิา ปัจจุบันมแีบรนดย์อ่ยอยูภ่ายใตบ้รษัิทมากกว่า 80 แบรนด ์

รวมทัง้ KitKat ทีเ่รารูจ้ักกันเป็นอย่างด ี“Hershey Foods” เป็นบรษัิทผลติและจําหน่ายช็อกโกแลต 

ลกูกวาด และผลติภณัฑช์อ็กโกแลตคณุภาพทัง้หมด ทีน่ี่ท่านจะไดช้มขัน้ตอนการผลติช็อกโกแลตแบบ 

Animation โดยใชส้ัตวจํ์าลองและเทคโนโลยแีบบทันสมัยใน การนําเครือ่งจักรเกา่แกท่ีใ่ชใ้นการผลติ

ชอ็กโกแลตมาจัดแสดงใหช้มดว้ย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Radisson Hotel Harrisburg , Harrisburg , United State of 

America หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมืองแฮริสเบิร์ก - เมืองวอชิงตัน ดี ซี - ท าเนียบขาว - อนุสรณ์สถานลินคอล์น - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - อนุสรณ์สถานเจฟ

เฟอร์สัน  - สถาบันสมิธโซเนียน  และ  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ - พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ                                                                                                                                                                   

(B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

🚌 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี(Washington D.C.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จเินียกับรัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา เมอืงหลวงเก่าแก่ของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการวางแผนผังเมอืงมาเป็นอยา่งด ีมคีวามสวยงามและเป็นระเบยีบ ทัง้ยัง

เป็นทีต่ัง้ ทีทํ่าการของหน่วยงานรัฐบาลทีสํ่าคัญต่างๆมากมาย เมอืงวอชงิตัน ด.ีซ.ี มอีาณาเขตเป็นรูป

สีเ่หลีย่มจัตรัุส ยาวดา้นละ 16 กโิลเมตร โดยใจกลางของสีเ่หลีย่มจัตุรัสเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีว์อชงิตัน 

ทีอ่ยูร่ะหวา่งทําเนยีบขาวและอาคารรัฐสภา 

🚌 นําทา่นเดนิทางสู ่ทําเนยีบขาว (White House) ถกูออกแบบโดยสถาปนกิชาวไอรชิ เจมส ์โฮบัน 

กอ่สรา้งระหวา่งปี ค.ศ. 1792 ถงึ ค.ศ. 1800 ดว้ยหนิทรายอะเกยีครกีสขีาวในรปูแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟู

คลาสสกิ พืน้ทีใ่ชส้อยรวม 5,100 ตร.ม. มหีอ้งทัง้หมด 132 หอ้ง และสระว่ายน้ํา 1 สระ ซึง่ต่อมาพืน้ที่

ไดถู้กขยาย ต่อเตมิ และซอ่มบํารุง (เกดิจากการถูกเผาโดยกองทัพสหราชอาณาจักร) ปัจจุบันใชเ้ป็น

สํานักงานของประธานาธบิด ี** บางกรณี บรเิวณทําเนยีบขาว มผีูนํ้าระดบัประเทศประชุม หรอื 

เดนิทางเขา้ ออก อาจทําใหค้ณะไมส่ามารถเขา้ใกลช้ดิกบัทําเนยีบขาวได ้อาจจะถูกก ัน้โดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเนื่องจากมาตราฐานรกัษาความปลอยภยั โดยการเดินทางของผู ้นํา

ระดบัประเทศ ไมส่ามารถทราบไดล้ว่งหนา้ ** 
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🚌 นําทา่นเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) รูปปั้นของ อับราฮัม ลนิคอลน์ 

ประธานาธบิดคีนที ่16 ของอเมรกิาความสงู 19 ฟตุ (5.8 เมตร) ทีต่ัง้อยูอ่ยา่งสงบแต่แฝงไปดว้ยอํานาจ

นี้อยูใ่นอริยิาบททีน่ั่งอยูบ่นเกา้อี ้ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกสดุของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยสายตาของ

อดีตประธานาธบิดีคนนี้เพ่งมองทอดไปที่อนุสาวรียว์อชงิตัน นักท่องเที่ยวควรจะมายนืตรงจุดที่ชาว

อเมรกินันับลา้นคนเคยมายนืรวมกันทีน่ี่เพือ่รําลกึและแสดงความเคารพต่อชายทีถ่อืกําเนดิในบา้นไมซ้งุ

อย่างเรยีบง่ายทีสุ่ด แต่เตบิโตขึน้เพือ่นําทางประเทศชาตใิหผ้่านพน้สงครามกลางเมอืงอเมรกิันไปได ้

และริเ่รมิใหเ้กดิการเลกิทาสในทีส่ดุ รูปปั้นหนิปนูและหนิออ่นหลายๆชิน้ทีน่ี่มคีวามหมายเชงิสัญลักษณ์ 

เสาดอรกิแบบมรี่องทัง้หมดเป็นตัวแทนของทัง้ 36 รัฐ ซึง่เป็นชว่งเวลาทีล่นิคอลน์เป็นประธานาธบิดี

บรหิารประเทศ สว่นชือ่รัฐทัง้ 48 รัฐทีม่ขี ึน้สมัยทีอ่าคารกอ่สรา้งแลว้เสร็จในปี 1922 ก็ไดรั้บการจารกึไว ้

ใตช้ายคา อกีทัง้จติรกรรมฝาผนังทีล่นิคอล์นถอืว่ามคีุณค่าตลอดชว่งชวีติของเขา ประกอบดว้ย เรือ่ง

อสิรภาพ สทิธขิัน้พืน้ฐาน ความเป็นนรัินดร ์ความเป็นธรรม กฎหมาย ความเป็นอันหนึง่อันเดยีว ภราดร

ภาพและความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่เป็นตน้ 

 🚌 นําท่านเดนิทางสู ่ อนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument) เป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้งเพือ่

เป็นเกยีรตแิก่จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐอเมรกิา มลีักษณะเป็นแท่งโอเบลสิก ์ทํา

ดว้ยหนิอ่อน หนิแกรนติ และหนิทราย สูง 555 ฟตุ 5 ½ นิว้ (169 เมตร) เป็นสิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีสุ่ดใน

วอชงิตัน ด.ีซ.ี ออกแบบโดยโรเบริต์ มลิส ์สถาปนกิในยคุนัน้ เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1848 แต่กว่าจะสรา้ง

เสร็จก็ลว่งเขา้มาจนถงึปี ค.ศ. 1884 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 36 ปี เนือ่งจากเงนิบรจิาคหมด ประกอบกบัเกดิ

สงครามกลางเมอืงอเมรกินั ไดทํ้าพธิเีปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1888 ใชห้นิไป 36,491 

กอ้น หนัก 90,854 ตัน ใชเ้งนิไปทัง้สิน้ 1,187,710 ดอลลารส์หรัฐ ดา้นบนจะเป็นจุดชมววิ มลีฟิตแ์ละ

บันได 897 ขัน้ หนิแต่ละกอ้นที่นํามาสรา้งบันไดในอนุสาวรีย์ไดม้าจากที่ต่างๆทุกรัฐของประเทศ
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สหรัฐอเมรกิา และจากการบรจิาคจากองคก์รเอกชนและรัฐบาลมติรประเทศต่างๆ อาจเรยีกว่าเป็นหนิ

ตัวแทนจากนานาชาต ิทีม่าจากทั่วทกุสารทศิมารวมกนัเป็นหนึง่เดยีวทีอ่นุสาวรยีแ์หง่นี้ก็กลา่วได ้

🚌 นําท่าน ผา่นชม อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั (Thomas Jefferson Memorial) หนึง่ใน

สถาปัตยกรรมชิน้เรียบง่ายแต่งดงามของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ สรา้งเพื่อแสดงความเคารพต่อ

ประธานาธบิดแีละเหล่านักคดิทีย่ ิง่ใหญ่ของอเมรกิา โดยเดนิจากอนุสรณ์สถานลนิคอลน์ประมาณ 1.6 

กโิลเมตร จะผา่นทวิแถวตน้เชอรร์ีไ่ปยังบรเิวณอา่งเก็บน้ําทดิัล บาซลิ (Tidal Basin) ของอนุสรณ์สถาน

แห่งชาต ิจากนั้นจะพบโครงสรา้งอาคารที่คลา้ยกับปูชนียสถาน ซึง่สรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้ับบรรดา

ประธานาธบิดีและเหล่านักคดิชัน้นําของอเมรกิา ทอมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธบิดีคนที่สามของ

สหรัฐอเมรกิา เป็นผูเ้ขยีนสิง่สําคัญมากในขณะนัน้ น่ันคอืคําประกาศอสิรภาพของอเมรกิาทีอ่นุสรณ์สถาน

แห่งชาตนิี้มกีารจัดกจิกรรมหลากหลายประเภท ตลอดทัง้ปีที่บรเิวณรอบๆของอ่างเก็บน้ําทดิัล บาซลิ 

(Tidal Basin) ไม่ว่าจะเป็นคอนเสริต์เพลงแจ๊สบรเิวณขัน้บันไดของอนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์ันและ

เทศกาลเชอร์รี ่บลอสซัมประจําปีทีจั่ดเป็นประจําในฤดูใบไมผ้ล ิเพือ่ใหไ้ดว้วิที่เห็นอนุสรณ์สถานเจฟ

เฟอรส์นัไดช้ดัเจนภายใตบ้รรยากาศอนัผอ่นคลาย  

🚌 นําท่านเดนิทางสู่ สถาบนัสมธิโซเนยีน (Smithsonian Institution) เป็นสถาบันวจิัย 

สถาบนัการศกึษา และพพิธิภณัฑ ์กอ่ตัง้ขึน้ตามความประสงคข์องนักวทิยาศาสตรช์าวองักฤษ เจมส ์สมธิ

สัน (James Smithson) ซึง่ระบพุนัิยกรรมว่า หากหลานชายของเขา เฮนร ีเจมส ์ฮังเกอรฟ์อรด์ ไม่มี

ทายาท ก็ใหย้กมรดกทัง้หมดใหแ้กรั่ฐบาลสหรัฐอเมรกิาเพือ่กอ่ตัง้องคก์รทีส่ามารถ “เพิม่พนูและเผยแพร่

ความรู”้ ใหแ้กม่นุษยชาตใินเครอืของ สถาบนัสมธิโซเนยีน มอียูก่ว่า 19 แห่ง กระจายอยูใ่นหลายรัฐ ซึง่

ใหท้ัง้ความรูแ้ละความเพลดิเพลนิสําหรับทัง้ผูใ้หญ่และเด็ก อกีหนึง่แห่งทีน่่าสนใจ คือ พพิธิภณัฑ์

ประวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิ(National Museum of Natural History) พพิธิภณัฑน์ีใ้ห ้วึามรูเ้กีย่วกบั

การสํารวจ และเรียนรูโ้ลกธรรมชาตผิ่านทางการวจัิย การสํารวจสิง่มชีวีติในยุคโบราณ รวมถงึพวก

ไดโนเสาร ์นทิรรศการเกีย่วกบัสตัวป่์า สตัวใ์ตท้อ้งทะเล เป็นตน้ 

🚌 นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑก์ารบนิและอวกาศแห่งชาต ิ(National Air and Space 

Museum) เปรยีบเสมอืนสวรรคข์องผูส้นใจเรือ่งการบนิ เพราะพพิธิภณัฑแ์หง่นีจ้ะพาคณุเดนิทางไปพบ

กับประวัตศิาสตรก์ารบนิและอวกาศอยา่งถงึแกน่ จะไดพ้บกับคอลเลคชัน่เกีย่วกับการบนิและอวกาศที่

ใหญ่ทีสุ่ด รวบรวมจากทุกทีท่ั่วโลกมาไวท้ีพ่พิธิภัณฑก์ารบนิและอวกาศแห่งชาตนิี้ ส ิง่ของทีนํ่ามาจัด

แสดงเป็นของจรงิทัง้หมด ไมก่็เป็นชิน้สว่นสํารองของอปุกรณ์ทีใ่ชง้านจรงิ จงึทําใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มอีอร่า

ความขลัง ภายในม ี22 โซนทีร่วบรวมอปุกรณ์จากหน่วยงานการบนิหลายๆแหง่ ตัง้แตอ่ปุกรณ์รุน่คณุปู่ ยคุ

แรกเริม่ของประวัตศิาสตรก์ารบนิ มาจนถงึยุคอวกาศทีจ่ัดแสดงในแกลเลอรี ่Apollo to the Moon 

นอกจากนีย้งัมกีารรวบรวมเหตกุารณ์สําคญัของประวัตศิาสตรก์ารบนิในรปูแบบของแกลเลอรี ่เชน่ การบนิ

ของสองพีน่อ้งตระกลู Wright ในปี 1903 หรอืจะเป็น Spirit of St Louis ทีนั่กบนิ Charles Lindburgh 

ทําการบนิขา้มแอตแลนตกิไดสํ้าเร็จเป็นครัง้แรก นอกจากนีย้งัม ีApollo 11 Command Module อกีดว้ย 

 อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo , Washington D.C. , United 

State of America หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี- เมอืงฟิลาเดลเฟีย - อนิดเิพนเดนซ ์ฮอล - ลเิบอรต์ ี ้เบลล ์- เมอืงนวิ ยอรก์                        

(B/L/D)   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 🚌 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 

นาท)ี เมอืงในรัฐเพนซลิวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืทีเ่รยีกกันว่าฟิลลี ่(Philly) หรอื The City of 

Brotherly Love เป็นเมอืงหลวงแห่งแรก ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นเมอืงทีร่เิร ิม่การประกาศ

อสิรภาพในสมยักอ่ตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในรัฐเพนซลิเวเนยี 

🚌 นําท่านเดนิทางสู่ อนิดเิพนเดนซ์ ฮอล (Independent Hall) คือศูนย์กลางของอุทยาน

ประวัตศิาสตรแ์ห่งชาต ิตัง้อยู่บนถนนเชสตนั์ตระหว่างถนนที ่5 กับ 6 ในชว่งแรก อาคารนี้เป็นทีรู่จั้กใน

ฐานะสถานทีท่ีม่กีารอภปิรายแกไ้ขและลงมตเิห็นชอบคําประกาศอสิรภาพสหรัฐอเมรกิาและรัฐธรรมนูญ

แห่งสหรัฐอเมรกิา ตัวอาคารสรา้งเสร็จสมบูรณ์เมือ่ ค.ศ. 1753 ในฐานะสภานติบิัญญัตขิองอาณานคิม

สําหรับจังหวัดเพนซลิเวเนีย (ต่อมาคอืศาลาว่าการรัฐเพนซลิเวเนีย) และกลายเป็นสถานทีห่ลักในการ

จัดการประชมุใหญ่สภาแห่งทวปีหรอืสภาอาณานคิมรอบที ่2 (Second Continental Congress) เมือ่ 

ค.ศ. 1775-1783 นอกจากนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของการประชมุยกร่างรัฐธรรมนูญในฤดูรอ้น ค.ศ. 1787 อาคาร

แหง่นี้คอืสว่นหนึง่ของอทุยานประวัตศิาสตรแ์ห่งชาตอินิดเิพนเดนซ ์ทีเ่คยเป็นสถานทีป่ระกาศอสิรภาพ 

ในปีค.ศ 1776 คําประกาศเขยีนโดยโธมสั เจฟเฟอรส์นั แถลงวา่ อาณานคิมอเมรกิา 13 แห่ง ขอแยกตัว

จากองักฤษ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่

ปี ค.ศ. 1979 

🚌 นําทา่นเดนิทางสู ่ลเิบอรต์ ี ้เบลล ์(Liberty Bell) หรอืทีเ่รยีกกันว่า ระฆังแห่งอสิระภาพ เป็นระฆัง

ที่มีความหมายต่อประวัตศิาสตร์ชาตอิเมรกิา เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงกอ้งกังวาลหลังประกาศ

อสิรภาพไมข่ึน้ตรงตอ่จักรภพองักฤษ ในปี 1776 เหตทุีเ่ลอืกใชร้ะฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารกึขอ้ความ

ทีม่คีวามหมายจับใจเกีย่วกับเสรภีาพไวว้่า “ขอใหเ้สรภีาพจงมแีด่คนทุกคนทีอ่าศัยอยู่บนผนืแผ่นดนินี้” 

ซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการประกาศอสิรภาพพอดรีะฆงัเสรภีาพใบนีม้น้ํีาหนัก 2,080 ปอนด ์เริม่

แขวนเป็นระฆังประจําเมอืงฟิลาเดลเฟีย ตัง้แต่ปี 1753 ใชต้ยีามมกีารประชมุหรอืเหตุการณ์สําคัญ กอ่น

จะใชใ้นการตเีพือ่ประกาศเอกราชหลังจากน ้นัก็จะตไีวอ้าลัยในอสัญกรรมของคณะผูก้อบกูอ้สิรภาพทุกๆ

คน ระฆงัเริม่ปรากฏรอยรา้วในปี 1835 และแตกปรหิลังการตฉีลองวันเกดิประธานาธบิด ีจอรจ์ วอชงิตัน 

ทําใหท้างการสหรัฐยกเลกิการตรีะฆงัพร่ําเพรือ่ เพือ่ยดือายขุองระฆงัใหย้าวนานทีส่ดุ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🚌 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงนวิ ยอรก์ (New York) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท)ี 

หรอืทีน่ยิมเรยีกกนัวา่ นวิ ยอรก์ ซติี ้เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีเ่จรญิทีส่ดุใน

โลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดไดว้า่เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ วัฒนธรรม บนัเทงิ ทีสํ่าคัญ

ทีส่ดุของโลก เป็นเมอืงทีม่ตีกึสงูระฟ้ามากมาย ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นทีต่ัง้ของสํานักงาน

ใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมืองนิว ยอร์กตั ้งอยู่บริเวณชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ย 5 เขตปกครองทีเ่รยีกว่า โบโรฮ ์(Borough) คอื 

เดอะบรองซ์ บรูคลิน แมนแฮตตัน ควีนส์ และสแตตัน ไอส์แลนด์ ประชากรรวมทัง้หมดประมาณ 

8,274,527 คน ภายในพืน้ที ่790 ตร.กม. นอกจากจะเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุ สัดสว่นประชากร

ตอ่พืน้ทีย่งัถอืวา่หนาแน่นทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา ลักษณะเฉพาะของเมอืงนวิ ยอรก์ทีแ่ตกต่างไป
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จากเมอืงอืน่ของประเทศสหรัฐอเมรกิา มใีหเ้ห็นหลายอยา่ง เริม่ตัง้แตร่ะบบขนสง่ทีม่โีครงขา่ยขนาดใหญ่ 

ความเหมอืนและความแตกต่างกันของประชากร ใน ค.ศ. 2005 มภีาษาประมาณ 170 ภาษาทีใ่ชก้ันใน

เมอืงแหง่นี ้และ 36% ของประชากรไมไ่ดเ้กดิและโตในสหรัฐอเมรกิา ระบบรถไฟใตด้นิเมอืงนวิ ยอรก์ที่

ใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง บวกกบัการจราจรและผูค้นทีพ่ลกุพลา่นอยูต่ลอดเวลา จงึมคํีาเปรยีบเปรยถงึ

เมอืงนวิ ยอรก์วา่เป็น “เมอืงทีไ่มเ่คยหลบัใหล” ขณะเดยีวกันเมอืงแห่งนี้ยังมชีือ่เล่นอืน่ๆ อกีดว้ยอยา่ง 

“กอรท์เทม” (Gotham) และ “บิก๊แอปเปิล” (Big Apple) 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

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

America หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หก เมืองนิว ยอร์ก - ล่องเรือเฟอร่ี สู่ เกาะลิเบอร์ตี้ - อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - สะพานบรูคลิน - กราวด์ ซีโร่ - เซ็นทรัล ปาร์ค 

- เรดิโอ ซิตี ้มิวสิค ฮอล - ย่านบรอดเวย์ - อาคารสหประชาชาติ - หอสมุดประชาชน – โบสถ์เซนต์ แพททริค - ย่านไช

น่า ทาวน์ - ย่านไทม์ สแควร์ - ถนนสายที่ห้า                                                                                                 (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 🚌 นําท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอืเฟอรร์ี ่เพือ่ ลอ่งเรอืเฟอรี ่สู ่เกาะลเิบอรต์ ี ้(Liberty Island) ซึง่เป็น

ทีต่ัง้ของ อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) ผา่นชม ความสง่างามของเทพเีสรภีาพ 

สัญลักษณ์แห่งความภาคภมูใิจของชาวอเมรกิัน ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นดนิแดนทีทุ่กคนมสีทิธแิละ

เสรภีาพเทา่เทยีมกนั อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพนี ้ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสที่

ประเทศสหรัฐอเมรกิากอ่ตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี ผา่นชม ความงดงามอนัน่ามหศัจรรยข์อง สะพานบ

รคูลนิ (Brooklyn Bridge) สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1883 เคยเป็นสะพานแขวนทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และ

เป็นสะพานแขวนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศสหรัฐอเมรกิา มคีวามยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแม่น้ําอสีต ์

เชือ่มระหว่างนิวยอร์ก ซติี้ กับ เกาะแมนฮัตตัน สะพานบรูคลนิสรา้งขึน้จากการขงึลวดเหล็กในสมัย

โบราณ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึววิัฒนาการทีม่มีาอยา่งต่อเนื่องตัง้แต่สมัยโบราณ จากจุดนี้ท่านยังสามารถชม

ววิทวิทัศน์ความสวยงามของเกาะแมนฮัตตันไดอ้กีดว้ย ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1984 
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 🚌 นําท่าน ผา่นชม กราวด ์ซโีร ่(Ground Zero) เป็นบรเิวณทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นทีต่ัง้ของตกึแฝด 

เวริล์ เทรด เซ็นเตอร ์(World Trade Center) ทีส่งูทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิาแต่ตอนนี้เหลอืทิง้ไว ้

เพยีงแตค่วามทรงจํา เป็นอนุสรณ์สถาน หลังจากการสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ในปี 2001 หรอืเหตุการณ์ 911 

ปัจจุบันบรเิวณนี้สรา้งเป็นโครงการเวริล์เทรดเซนเตอร ์ใหม ่โดยมทีัง้หมด 4 Tower ในโครงการ ผา่น

ชม เซ็นทรลั ปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะทีส่วยงามและร่มรืน่ขนาดใหญ่ ซึง่เรยีกไดว้่าเป็น

ปอดของชาวนวิยอรก์ ผา่นชม เรดโิอ ซติ ี ้มวิสคิ ฮอลล ์(Radio City Music Hall) สถานทีจ่ัดการ

แสดงดนตรชีือ่ดังทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก ผา่นชม ยา่นบรอดเวย ์(Broadway) เป็นหนึง่ในสถานที่

เทีย่วสําคัญของนวิ ยอรก์ ยา่นนีเ้ป็นทีต่ัง้โรงละครกวา่ 40 แห่ง กลางคนืถนนจะสว่างไสวไปดว้ยแสงไฟ

นอีอนหลากสจีากป้ายชือ่ ป้ายโฆษณาโรงละครต่างๆ ละครเพลงบรอรด์เวยค์อืวัฒนธรรมทางดนตรขีอง

ชาวอเมรกิาทีโ่ดง่ดงัไปทั่วโลก โดยเฉพาะละครเพลง มอีทิธพิลขนาดถกูนํามาตัง้เป็นชือ่ถนนและชือ่ยา่น 

ดา้นธรุกจิละครบรอรด์เวยข์องทีน่ีไ่ดรั้บความนยิมเพราะมสีายสมัพันธก์บัฮอลลวีูด้ นักแสดงฮอลวีูด้หลาย

คนแจง้เกดิจากทีน่ี่ รวมทัง้ ผา่นชม สถานทีสํ่าคัญต่างๆ เชน่ อาคารสหประชาชาต ิ(United Nations 

Headquarters) , หอสมุดประชาชน (New York Public Library) , โบสถเ์ซนต ์ แพททรคิ (St. 

Patrick's Cathedral) , ยา่นไชน่า ทาวน ์นวิ ยอรก์ (China Town New York) 

 🚌 นําท่านเดนิทางสู่ ย่านไทม ์สแควร ์(Time Square) ย่านการคา้กลางนครที่ประชันป้าย

โฆษณานับรอ้ยป้าย เป็นจุดตัดสําคัญของถนนในแมนฮัตตัน เมอืงนวิ ยอร์ก โดยเป็นจุดตัดของถนน

บรอดเวย ์กับ ถนนเซเวนท ์เอเวนวิ อกีทัง้ยังเป็นจุดทีอ่ยูร่ะหว่าง ถนนเวสต ์โฟต ีเซเคอนด ์สตรที กับ 

ถนนเวสต ์โฟต ีเซเวนท ์สตรที ซึง่ไทมส์แควรท์อดตัวยาวอยูบ่นพืน้ทีใ่นบล็อกระหวา่งถนนซกิท ์เอเวนวิ 

กับ ถนนเอกท ์เอเวนวิ ในความยาวแนวตะวันออก-ตะวันตก และอยู่บนพืน้ทีร่ะหว่างถนนเวสต ์โฟตที ์

สตรที กบั ถนนเวสต ์ฟิฟทต์ ีเทริด์ สตรที ในแนวเหนอื-ใต ้โดยไทมสแควรเ์องไดก้ลายเป็นจุดสําคัญจุด

หนึง่บนฝ่ังตะวันตกของยา่นธรุกจิการคา้ในเขตมดิทาวนบ์นเกาะแมนฮตัตัน 

 🚌 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนสายทีห่า้ (Fifth Avenue) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง เสพงานศลิป์ และน่าเดนิเลน่

บนมดิทาวน์บนเกาะแมนฮัตตัน ฟิฟทอ์เวนวิสรา้งขึน้โดยตระกลูร่ํารวยของประเทศอเมรกิา ย่านนี้มรีา้น

ขายสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลก หา้งสรรพสนิคา้ และโรงภาพยนตร์จํานวนมากเรียงรายสองขา้งทาง

ทอดตัวยาวจากถนนสายที ่49 ถงึ 60 ของฟิฟทอ์เวนวิ ซึง่นอกจากการชอ้ปป้ิงแลว้ นักท่องเทีย่วหลาย

คนยงัชืน่ชอบทีจ่ะมาชมความงามของตวัอาคารเกา่แกท่ีเ่คยีงคูก่บัอาคารใหมส่ไตลโ์มเดริน์ อาท ิโบสถท์

รนิติี ้อนัเลือ่งชือ่  

อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

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

America หรอืเทยีบเทา่ 
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วันที่เจ็ด ขึ ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้าสุดไฮเทค  วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์  - วู๊ดเบอรี่ คอมมอน  พรีเมี่ยม  เอาท์เล็ท - ท่าอากาศยาน

นานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี ้เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                     (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 🚌 นําท่าน ขึน้ชมววิบนตกึสูงระฟ้าสุดไฮเทค วนัเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์(One World Trade 

Center) หรอืชือ่เดมิคอื ฟรดีอมทาวเวอร ์(Freedom Tower) เป็นชือ่สิง่ปลกูสรา้งสองหลังในโลวเ์ออร์

แมนฮัตตัน เมอืงนวิยอรก์ มักหมายถงึสิง่ปลูกสรา้งหลักในกลุ่มเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์ (World Trade 

Center Complex) ใหม ่และยังเป็นสิง่ปลูกสรา้งสงูสดุในซกีโลกตะวันตก วันเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรใ์ชช้ือ่

เดยีวกบัหอคอยแฝดเหนอืของเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรเ์ดมิซึง่ถูกทําลายในเหตุวนิาศกรรม 11 กันยายนและ

ตัง้อยู ่ณ มมุตะวันตกเฉียงเหนอืของทีต่ัง้เวลิดเ์ทรดเซน็เตอร ์16 เอเคอร ์บนทีต่ัง้ของ 6 เวลิดเ์ทรดเซ็น

เตอรเ์ดมิ อาคารนีต้ดิกบัถนนเวสตท์างตะวันตก ตดิกบัถนนวซีทีางเหนอื ตดิกบัถนนฟลุทอนทางใต ้และ

ถนนวอชงิตันทางตะวันออก การก่อสรา้งเริม่เมือ่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 ความสูงหลังคาของ

อาคารสงู 104 ชัน้มาตรฐาน แตม่ชีัน้จรงิ 94 ชัน้ กลุ่มเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรใ์หมซ่ ึง่วันเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์

เปิดเมือ่วันที ่3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 เดมิจะมอีาคารสํานักงานสงูหลายชัน้อืน่อกีสามหลัง ตัง้อยู ่ณ 

ถนนกรนีชิและอนุสรณ์และพพิธิภณัฑ ์11 กนัยายนแหง่ชาต ิ 

🚌 นําท่านเดนิทางสู ่วูด๊เบอรี ่คอมมอน พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Woodbury Common Premium 

Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเอาทเ์ล็ททีม่ขีนาดใหญ่ และมชีือ่เสยีงโด่งดังทีส่ดุ

ในประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศนูยร์วมแบรนดเ์นมชัน้นําสญัชาตอิเมรกินั และอืน่ๆอกีมากมายหลากหลาย

แบรนดจ์ากทั่วทุกมมุโลกไวท้ีน่ี่ อาท ิBURBERRY , GUCCI , DIOR , COACH , DIESEL , G-STAR , 

MISS SIXTY , ENERGY , NIKE , VERSACE , POLO , A/X , EMPORIO ARMANI และอกีมากมาย 

🚌 นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้เมืองนวิยอรก์ ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  
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วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น  เอฟ เคเนดี ้เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก  

เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง                                                                                                                            (-/-/-) 

01.35 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสาย

การบนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX845 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 15 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วันที่เก้า ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก  เมืองฮ่องกง  ประเทศฮ่องกง  – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                                                                                                                                   (-/-/-) 

05.15 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮ่องกง ประเทศฮ่องกง ** เพือ่

เปลีย่นเครือ่ง **   

08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX705 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

10.05 น.  ★เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

10-18 เมษายน 2562 

10APR CX750 BKK-HKG 

11.05-15.00 

10APR CX826 HKG-YYZ 

17.10-20.30 

17APR CX845 JFK-HKG 

01.35-05.15+1 

18APR CX705 HKG-BKK 

08.00-10.05 

95,999 95,999 95,999 14,999 70,999 

30 เม.ย. - 8 พ.ค. 2562 

30APR CX750 BKK-HKG 

11.05-15.00 

30APR CX826 HKG-YYZ 

17.10-20.30 

07MAY CX845 JFK-HKG 

01.35-05.15+1 

08MAY CX705 HKG-BKK 

08.00-10.05 

89,999 89,999 89,999 14,999 64,999 

14-22 พฤษภาคม 2562 

14MAY CX750 BKK-HKG 

11.05-15.00 

14MAY CX826 HKG-YYZ 

17.10-20.30 

21MAY CX845 JFK-HKG 

01.35-05.15+1 

22MAY CX705 HKG-BKK 

08.00-10.05 

92,999 92,999 92,999 14,999 67,999 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 
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** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศแคนาดา ทา่นละ 4,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 35,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธรุกจิ (Business Class) จําเป็นออกบตัรโดยสาร

ใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิง่สําคัญก่อนออกบัตร

โดยสาร กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้วา่คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 คา่ภาษีน้ํามนั และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมน้ํีาหนักแตล่ะชิน้ไมเ่กนิ 23 กก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกัน

เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ. 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการระบ ุและ ค่าพาหนะต่างๆ ที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 21 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนั

ละ 3 USD.) 

 คาทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 27 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 

(วนัละ 3 USD.) 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 48 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื คํานวน 

เป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิ

มดัจําคร ัง้แรก) 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศแคนาดา ทา่นละ ประมาณ 4,000 บาท (โดยชําระ

พรอ้มเงนิมดัจําคร ัง้แรก) 

 



    

- 14 - 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา 
ทา่นละ 40,000 บาท คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 
บาท , คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา ทา่นละ 4,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 
52,000 บาท (กรณีมวีซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ชําระเฉพาะเงนิมดัจํา 40,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง 
ตัวอยา่งเชน่ ท่านทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
ยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจําตามเวลาทีกํ่าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพี
เรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ 
เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั 
กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่าํระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี
เชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆกต็าม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์
วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีกํ่าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ให ้
ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุ
นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1.กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิ
การจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2.กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระ
เงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุด
บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 30-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย
ตามจรงิมากกวา่กําหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3.การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆก็
ตาม   

4.สําหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 
เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้
อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที่
มวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5.ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไมว่่าสว่นใด
สว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ
ทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6.การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
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ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 
หอ้งพักแบบหอ้งคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละ
ประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 
3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง 
(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิาร
เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มลีักษณะเป็นเตยีง
ใหญ ่2  เตยีง (2 Queen Bed) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ก็จะมลีักษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2 
เตยีง (2 Queen Bed) เชน่กัน ไม่มเีตยีงเสรมิดว้ยเงือ่นไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยสว่นใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักทีห่า้มสบูบหุรี ่(Non Smoking Room) โดย
ทางโรงแรมจะตดิตัง้อปุกรณ์ดักจับควันไวใ้นหอ้ง กรณีทีม่กีารลักลอบสบูบหุรีใ่นหอ้งพัก และ ถูกตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้
พักจําเป็นตอ้งชําระคา่ปรับกบัโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรยีญดอลลา่หส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ตอ่ครัง้ 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 

1.การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จําเป็นตอ้งดําเนนิการตรงกับสถานทูตอเมรกิาประจําประเทศไทย 
เทา่นัน้ (ยงัไมผ่า่นตัวแทนรับยืน่) โดยสถานทตูมทีี ่เชยีงใหม ่และ กรงุเทพฯ ทา่นตอ้งการยืน่และสมัภาษณ์ทีใ่ด ให ้
แจง้ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์กรณีดําเนนิการแลว้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลง จําเป็นตอ้งชําระค่าธรรมเนียมและ
คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 
2.สถานทูตสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครทีย่ืน่คํารอ้งขอวีซ่าท่องเที่ยวสัมภาษณ์ช่วงเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. 
เท่านัน้ สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วีซา่ท่องเทีย่วชว่งเวลาบ่าย กรณีที่ท่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ชว่งวัน และ เวลา
ใดบา้ง กรุณาแจง้กับเจา้หนา้ที ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์(ผูส้มัครทุกท่านจําเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทูตดว้ย
ตนเองทกุกรณี) 
3.สําหรับวซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ไมม่กีารยืน่เอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมูค่ณะ จะตอ้งแยก ยืน่
เอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็นครอบครัว หรอื รายบุคคล ขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ และสถานทูตจะ
พจิารณาวซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล 
4.กรณีทีท่า่นตอ้งการยืน่วซีา่เร็วทีส่ดุ และคณะยงัไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยงัมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น) สามารถ
ทําไดโ้ดยใหท้า่นชําระเงนิมดัจํา พรอ้มคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอรม์
กรอกเพือ่ขอยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางหนา้แรก แจง้ชว่งวัน เวลา ทีท่่าน
สะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจา้หนา้ที ่หลังจากชําระเงนิประมาณ 10 วันทําการ เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่จะตอิต่อกลับ
เพือ่ใหท้่านเลอืกควินัดหมายตามวัน และ เวลาทีท่่านสะดวก กรณีคณะไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไมส่ามารถออก
เดนิทางได ้(ยังมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) ทางบรษัิทจะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและ
ค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหท้่านได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ไม่ว่าท่านจะไดรั้บอนุมัตวิซีา่อายุ
เท่าไหร่ก็ตาม เชน่ ท่านจองคณะเดนิทางวันที ่1-9 ต.ค. และท่านยนืยันจะยืน่วซีา่ก่อนคณะคอนเฟิรม์ แต่เมือ่ถงึ
กําหนดออกบตัรโดยสาร คณะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้และทา่นไดรั้บอนุมัตวิซีา่เพยีง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไมใ่ช ่10 
ปี) น่ันหมายถงึทา่นจําเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม ่และ มคีา่ใชจ้า่ยใหมอ่กีครัง้ เป็นตน้  
5.การอนุมัตวิีซ่าไม่สามารถการันตีได ้ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของสถานทูตเท่านั้น โดยสถานทูตจะพจิารณาเป็น
รายบคุคล ไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่ทกุทา่นจะไดว้ซีา่อาย ุ10 ปี  
6.กรณีตอ้งการเลื่อนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า เนื่องจากตดิธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถทําได ้1 ครัง้ และ ตอ้ง
ดําเนนิการกอ่นถงึวันนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีจ่ะมาถงึ 5 วันทําการ เทา่นัน้ นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ไมว่่ากรณีใด
ก็ตาม ทา่นจําเป็นตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 
7.หลังจากสมัภาษณ์วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสอืเดนิทางของท่านไวท้ีส่ถานทูตประมาณ 7 
วัน ทําการ และสง่กลับคนืใหท้า่นทางไปรษณีย ์ดังนัน้ ทา่นจําเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยูปั่จจุบันใหช้ดัเจน เพราะหากทีอ่ยู่
ไม่ชัดเจนเล่มหนังสอืเดนิทางที่สถานทูตส่งคืนท่าน อาจตอ้งถูกส่งกลับเขา้ไปยังสถานทูตตามเดมิ และจําเป็น
จะตอ้งสง่อเีมล (เทา่นัน้ ไมม่บีรกิารโทรศัพทต์ดิตอ่) แจง้ความประสงค ์และ ยนืยนัตัวตนตอ่สถานทูตซึง่อาจจะตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 30 วันทําการเป็นอยา่งนอ้ย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเล่มหนังสอืเดนิทาง
ดว้ยตัวผูส้มคัรเองอกีครัง้ทางอเีมล 
8.กรณีที่ผูส้มัครตอ้งการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้หรอื จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ระหว่าง
ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรยีมหลักฐานสําคัญทีย่นืยันไดว้่าท่านจําเป็นจะตอ้งใช ้

หนังสือเดนิทางจรงิๆ ใหท้างสถานทูตพจิารณาในวันสัมภาษณ์ทันทีเท่านัน้ หากยื่นไปแลว้ และ ออกมาจาก
สถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอคนืเล่มหนังสอืเดนิทางกระทันหันได ้ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลยพนิจิ
ของสถานทตูเทา่นัน้  
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9.ทีผ่า่นมาโดยสว่นใหญส่ถานทตูจะอนุมัตวิซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหสํ้าหรับท่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทาง
ไทย วซีา่มอีาย ุ10 ปี (แตส่ามารถพํานักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามดา่นตรวจคนเขา้เมอืงกําหนดเท่านัน้ ไม่
เกนิ 3 หรอื 6 เดอืน) แต่ตัง้แต่ มกราคม 2561 ทีผ่่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม ่ว่าจะพจิารณาอายวุซีา่ให ้
เป็นรายบคุคล ไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่จะไดว้ซีา่อาย ุ10 ปี ทกุทา่น อาจไดพ้อดรีะยะเวลาชว่งทีต่อ้งการจะเดนิทางก็
เกดิขึน้ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 
 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา ทีท่า่นควรทราบ 

1. กรณีทีท่า่นจองโปรแกรม แคนาดา และ อเมรกิาตะวันออก ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้า่นดําเนนิการขอวซีา่
ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา โดยทางบรษัิทจะยืน่ขอวซีา่
ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30-35 วัน กอ่นเดนิทาง 

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา สามารถดําเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็น
ผูดํ้าเนนิการแทนใหท้า่นแทน) ผูเ้ดนิทางไมจํ่าเป็นตอ้งไปแสดงตน เวน้แตส่ถานทตูจะแจง้ขอใหเ้ขา้มาสมัภาษณ์
เป็นกรณีพเิศษ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ หากเกดิกรณีนี ้ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามรว่มมอืไปตาม
วัน และ เวลาทีส่ถานทตูนัดหมาย 

3. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา จําเป็นตอ้งใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วันทําการ (บางกรณี
อาจไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) 

4. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา แบบหมูค่ณะ เป็นวซีา่แบบเขา้ออกครัง้เดยีว กรณีทีท่า่นตอ้งการ
ขอวซีา่แบบเขา้ออกหลายครัง้ ทา่นจะตอ้งแสดงหลกัฐานสําคญัทีท่า่นจําเป็นจะตอ้งไปพํานักในประเทศแคนาดาให ้
สถานทตูเป็นผูพ้จิารณา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1.ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2.ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีที่
ทา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทาง
ไปพรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการ
ขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้
ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบ
ความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิาร
ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3.ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอื
ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่
วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
4.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานึงถงึความ
ปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
6.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7.อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่า
ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน้ํามนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทุน
สงูขึน้ 
8.มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 
9.นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ช่

เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ
คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ
จะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 
10.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ 
และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาให ้



    

- 17 - 

 

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
11.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีท่างบรษัิทสง่ให ้ให้

ละเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้

- สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่ง

นอ้ย 4 หนา้ สําหรบัประทบัวซีา่ 

- สําเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง) 

- สําเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทกุประเภท (ถา้เคยม)ี 

- สําเนาใบเปลีย่นชือ่ , เปลีย่นนามสกลุ , ทะเบยีนสมรส , ทะเบยีนหยา่  (ถา้ม)ี 

- สําเนาเอกสารรับรองการทํางาน (เป็นภาษาองักฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่สําเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไมจํ่าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบบัจรงิมา 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทกุทา่น จําเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้หนา้ทีข่องสถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี ตามวนั เวลาทีส่ถานทตูนดัหมาย

เทา่น ัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่ําเป็นตอ้งถา่ยสําเนา  

เพือ่แสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ์ ดงันี ้

1. หนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนั
เดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ สําหรบัประทบัวซีา่ (กรณีทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหเ้ตรยีม
มาแสดงดว้ย) 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ขนาดเทา่กนัทกุดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส เนน้ใบหนา้ จํานวน 2 รปู พืน้ฉากหลงั
รปูตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่น ัน้  
ขอ้กําหนดเบือ้งตน้ของรปูถา่ย ท ัง้นีอ้ยูท่ ีด่ลุยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแวน่สายตา 

- หา้มสวมเครือ่งประดับ 

- รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน  

- ไมเ่ป็นรปูเดยีวกนักบัวซีา่ทีเ่คยไดรั้บแมจ้ะยงัไมเ่กนิ 6 เดอืน ก็ตาม จําเป็นตอ้งถา่ยใหม ่

- หา้มถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ไมส่ามารถใชไ้ด ้

3. บตัรประชาชน  
4. ทะเบยีนบา้น 
5. ทะเบยีนสมรส กรณีเพศหญงิ หากมหีลกัฐานการเปลีย่นคาํนําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบเอกสารใบสําคญั

มาดว้ย 
6. ทะเบยีนหยา่ กรณีเพศหญงิ หากหยา่และหากมกีารใชค้าํนําหนา้เป็น ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสาร

ใบสําคญัมาดว้ย 
7. ใบมรณะบตัร สาม/ีภรรยา เพือ่ยนืยนัสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 
8. สตูบิตัร กรณีเด็กมอีายตุํา่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  
9. กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จําเป็นตอ้งยืน่เอกสาร

เพิม่เตมิดังนี ้ 
- เด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอื

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือําเภอทีพํ่านักอยู ่และใหร้ะบวุา่ ยนิยอม

ใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่

การเขตหรอือําเภอทีพํ่านักอยู ่และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบั

ครอบครัว มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 
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- เด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่

การเขตหรอือําเภอทีพํ่านักอยู ่และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบั

ครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จําเป็นตอ้งมหีลักฐานการรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต ้

การปกครองของผูนั้น้ เชน่ สําเนาใบหยา่ พรอ้มทัง้บนัทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บนัทกึสลักหลัก

ใบหยา่  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ ืน่ จําเป็นตอ้งมหีลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต ้การดแูลของผูนั้น้ เชน่ 

หนังสอืรับรองบตุรบญุธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ์ บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณ์พรอ้มเด็กดว้ยทกุกรณี 

10. หลกัฐานการทํางาน จดหมายรบัรองการทํางานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 
- จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุหัวจดหมายวา่ To Whom It May Concern (ไมจํ่าเป็นตอ้งระบสุถานทตู / 

ประเทศ และพเีรยีดวันทีจ่ะเดนิทาง) แคย่นืยนัตําแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเทา่นัน้ หาก

ตอ้งการระบ ุจะตอ้งระบใุหถ้กูตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการทาํงาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผู ้

เดนิทาง จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณิชย ์ทีม่ชีือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบํานาญ หรอื จดหมายคาํส ัง่เกษยีณอายรุาชการ 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบยุนืยนัสถานะวา่เป็นนักเรยีน หรอื 

นักศกึษา จรงิ และ กําลังศกึษาอยูร่ะดับชัน้ใด ปีใด  

11. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูพจิารณาเฉพาะบญัชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอื

ในบญัช ีไมตํ่า่กวา่ 1 แสนบาท โดย ใชส้มดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปใน

วันสมัภาษณ์ เกีย่วกบับญัชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นจําเป็นตอ้งเตรยีมบญัชอีอมทรัพย ์

(Saving) เป็นหลกัเทา่นัน้  

สามารถใช ้สมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การทํารายการยอ้นหลัง

ไป 6 เดอืน ทกุเดอืน หากขา้มเดอืนใดเดอืนหนึง่ไปในสมดุ หรอืมรีายการไมค่รบเนือ่งจากไมไ่ดอ้พัเดทนาน 

จําเป็นตอ้งขอ สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุอาย ุ70 ปีขึน้ไป จําเป็นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบวุา่ 

“สขุภาพรา่งกายแข็งแรง สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพสําหรับผูส้งูอายุ

โดยเฉพาะ สําหรับผูส้งูอายใุนกรณีนีท้างสถานทตูฯ อาจตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิขึน้อยูใ่นดลุยพนิจิ

ของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมกีารขอเรยีกดหูนังสอืเดนิทางของทา่น หลังจากทีค่ณะเดนิทางกลับมาแลว้ ซึง่

อาจจะทําใหเ้กดิความไมส่ะดวกแกท่า่นได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวกในสว่นนี ้และโปรดปฏบิตัติาม 

เพือ่การขอวซีา่ในครัง้ตอ่ไป 

14. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่นัน้ ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทางสถานทตู ซึง่ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่ี

เอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศทีร่ะบเุทา่นัน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซีา่ 

ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม ่จําเป็นตอ้งชําระ

คา่บรกิาร และ คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ ยืน่ขอ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา 

** ใหเ้ตรยีมเอกสารเหมอืนกบั การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศ

สหรฐัอเมรกิา แตเ่อกสารทกุฉบบัจําเป็นตอ้งออกมาแลว้ไมเ่กนิ 1 เดอืน หรอื 30 วนั นบัจากวนัยืน่ ** 
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หลงัเขา้รบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7 วนัทําการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถกูสง่คนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว ้

 

 

 

     ตวัอยา่งรปูถา่ยเพือ่ยืน่ขอวซีา่ U.S.A. 

 

 

 

 

 

สถานทีต่ ัง้ สถานทตู อเมรกิา กรงุเทพฯ ประจําประเทศไทย 

ต ัง้อยู ่ถนนวทิย ุฝั่ง เดยีวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All 

Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ ์เพือ่เขา้สู่

ถนนวทิย ุเดนิผา่นโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึ

สะพานลอย สถานทตูจะอยูห่นา้สะพานลอยแรก 
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กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑตูอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิาเพือ่สมัภาษณ์วซีา่  

หากทา่นนําสิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 

• อปุกรณ์ทีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทป

เสยีง/วดิโีอเทป แผน่ซดี ีMP3 แผน่ดสิก ์แล็บท็อป หรอือปุกรณ์เลน่เพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหลข่นาดใหญห่รอืกระเป๋าสตางค ์

• กระเป๋าถอืขนาดใหญแ่ละกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มคัรสามารถ

ถอืกระเป๋าใสใสเ่อกสารทีจํ่าเป็นสําหรับการสมัภาษณ์วซีา่ไดเ้ทา่นัน้ 

• อาหารทกุประเภท (มจีดุจําหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารวา่งดา้นในสถานทตู) 

• ซองจดหมายหรอืหบีหอ่ทีม่กีารปิดผนกึ 

• บหุรี ่/ ซกิาร ์/ กลอ่งไมข้ดีไฟ / ไฟแชก็ 

• ของมคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 

• อาวธุหรอืวตัถรุะเบดิทกุชนดิ 

รายการทีก่ลา่วมาขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้ อาจมสี ิง่ของอืน่ๆทีห่า้มนําเขา้สถานทตูอกี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั นอกจากโทรศัพทม์อืถอืหนึง่เครือ่งทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทตูอเมรกิาจะไมรั่บฝาก

สิง่ของตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ทา่นจะตอ้งดําเนนิการจัดเก็บสิง่ของเหลา่นัน้ดว้ยวธิอีืน่กอ่นเขา้ไปในสถานทตู 

ผูต้ดิตอ่สถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ทา่น

สามารถฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 เครือ่ง ไวก้บัเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัทีห่นา้ประต ูแตส่ถานทตูฯและพนักงานรักษา

ความปลอดภยัจะไมรั่บผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กบัโทรศัพทม์อืถอืของทา่นในขณะที่

ฝากไวก้บัพนักงานรักษาความปลอดภยั ทา่นไมส่ามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามทีนั่ดหมายไว ้หากนําสิง่ของดงัตอ่ไปนี้

มาดว้ย 

คาํแนะนํา 

เอกสารทีท่า่นตอ้งยืน่ในวันสมัภาษณ์มดีังนี ้ 

1. ใบยนืยนันัดสมัภาษณ์  

2. ใบยนืยนัแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอืเดนิทางทัง้เลม่ปัจจบุนัและเลม่เดมิทัง้หมดทีท่า่นเคยม ี

4. รปูถา่ยสําหรับทําวซีา่ขนาด 2 x 2 นิว้ 2 ใบ พืน้หลังสขีาว  

5. โดยเฉพาะทา่นทีส่มคัรวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ทา่นควรจะเตรยีมหลักฐานการเงนิสําหรับการเดนิทางของทา่นมา

ดว้ย 

6. ทา่นควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของทา่นในชว่งเวลาทีท่า่นพํานักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่า่นเดนิทางกลับสู่

ประเทศไทยแลว้ 

7. ผูส้มคัรกรณุามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสมัภาษณ์เทา่นัน้ 

 

 

 

 

   

   


