
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� ก.ค. �� ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงวอชิงติน ดีซี  เสาร์ 
08.30 น. พร้อมคณะที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั �น � ประต ู   เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์

แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที�ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน  
 11.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง โดยเที�ยวบินที� CX750 

15.00 น. ถงึสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี�ยนเที�ยวบิน  
17.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงวอชิงตนั ดี ซี (สหรัฐอเมริกา) โดยเที�ยวบินที� CX866  
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
21.45 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตนั ดลัเลส (IAD) กรุงวอชิงตนั ดีซี (District of 

Columbia) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร (กรุงวอชิงตนั ดีซี เวลาช้ากวา่ประเทศไทย UU ชม.)  รถปรับอากาศรอรับ
คณะสูที่�พกั 

 

 พกัโรงแรม Sheraton Pentagon City Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.sheratonpentagon.com 

�< ก.ค. �� กรุงวอชิงตัน ดีซี - พพิธิภัณฑ์ประวัตศิาสตร์ธรรมชาตแิห่งชาต ิ -
พพิธิภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาต ิ

อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีFโรงแรม Buffet 
08.40 น. นําคณะเที�ยวชมวอชิงตนั ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐ อเมริกาที�สวยงาม ตั �งอยู่บนฝั�ง

แมนํ่ �าโปโตแมค (Potomac) โดยนํามาจากชื�อของ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคน
แรกของอเมริกา บวกกบัชื�อ คริสโตเฟอร์ โคลมับสั ผู้ ค้นพบทวีปอเมริกาในปีค.ศ. 
U^_` จอร์จ วอชิงตนั ได้เลือกดินแดนที�เป็นวอชิงตนัทกุวนันี �เป็นเมืองหลวงถาวร มี
การวางผงัเมืองและก่อสร้างอาคารตา่ง ๆ มาก มาย โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีก
โบราณเป็นสว่นใหญ่ 

 

 นําคณะเที�ยวชมกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. โดยเริ�มจากศูนย์กลางในการบริหารประเทศอนั
ได้แก่ U.S. Capitol หรือรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ห้องแรกที�ใช้ต้อนรับนักท่องเที�ยว
คือ ห้องโถงกลมอนัโอ่อ่า มีภาพเขียนขนาดใหญ่เกี�ยวกบัประวติัศาสตร์อเมริกาเรียง
รายอยู่ รอบห้อง และที�สําคัญคือ คําประกาศอิสรภาพ และรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา ตั �งแสดงอยู่ด้วย ผ่านย่าน The Mall เปรียบเสมือนหวัใจของเมือง และ
ยงัเป็นที�ตั �งของสถาบันสมิธโซเนียน กลุ่มอาคารเรียงรายสองฝั�ง ถัดไปคืออนุสาวรีย์
วอชิงตนั (Washington Monument)  เป็นแท่งเสาหินออ่นสงู 555 ฟตุ ซึ�งจะเห็นได้แต่
ไกล แลนด์มาร์กที�ได้รับการบันทึกภาพมากที�สุดของดีซี ผ่าน Vietnam Veterans 
Memorial อนุสาวรีย์สงครามเวียดนาม ตั �งตรงข้ามกับ Korean War Memorial 
อนุสาวรีย์สงครามเกาหลี และอนุสาวรีย์ลินคอล์น (Lincoln Memorial) จุดชมวิวที�มี
นกัท่องเที�ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที�สดุ เป็นฉากหลงัที�สวยงามที�สดุจนเกินคําบรรยาย  
ภายในอาคารมีอนสุาวรีย์ของประธานาธิบดีลินคอล์น กําแพงด้านซ้ายได้จารึกสนุทร
พจน์ของลินคอล์นที�กล่าว ณ Gettysburg  อนัเป็นอมตะพจน์ที�ได้รับการยกย่องว่า
จบัในอเมริกนัยิ�งนกั แล้วนําคณะไปถ่ายรูปด้านหน้าของทําเนียบขาว หรือ ไวท์เฮ้าส์ที�
โด่งดงั เป็นทําเนียบของประธานาธิบดีของอเมริกา ความยิ�งใหญ่ที�ถูกกล่าวขวญัถึง 
รวมถงึระบบรักษาความปลอดภยัที�วา่กนัว่าดีที�สดุในโลก ถูกผู้สร้างภาพยนตร์นํามา
ให้ได้ชมกันใน Olympus has Fallen เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตวัอาคาร
รูปห้าเหลี�ยมเป็นสญัลกัษณ์ทางการทหาร เป็นอาคารสํานกังานที�มีพนกังานมากที�สดุ
ในโลก และเคยเป็นสิ�งก่อสร้างที�ใหญ่ที�สดุในโลกมาก่อน แล้วพาท่านผ่านไปชมย่าน
จอร์จทาวน์  ถือได้ว่าเป็นชุมชนที�เก่าแก่ที�สุดของดี.ซี. โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม
แบบจอร์เจียน และวิคทอเรียน บ้านที�สร้างจากหินและสวนสวยทําให้ดรู่มรื�น 

 
 

 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย นําคณะเข้าสูส่ถาบนัสมิธโซเนียน เป็นสถาบนัวิจยั สถาบนัการศกึษา และพิพิธภณัฑ์  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และจากผู้ บริจาคต่าง ๆ นําเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ประวติั ศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ (National Museum of Natural History) ภายใน
ถกูแบ่งออกเป็น s ชั �น แต่พื �นที�จดัแสดงมีเพียงแค่ t ชั �น ชั �นที� U บอกเลา่เรื�องราวของ
สัตว์โลกดึกดําบรรพ์มีอายุกว่า tt` ล้านปี แบ่งเป็นโซนสัตว์เลี �ยงลูกด้วยนม 
(Mammal) ไดโนเสาร์ (Dinosaurs) สัตว์ในยุคนํ �าแข็ง (Ice Age) ฟอสซิล (Fossil) 
ต้นกําเนิดของมนุษย์ (Human Origins) และภายในห้องโถงมหาสมุทร (Ocean 
Hall) คณุจะมีโอกาสได้เห็นปลาวาฬ ปลา และสิ�งมีชีวิตใต้ทะเลน่าสนใจอีกมากมาย 
และนี�ยงัเป็นแค่ส่วนหนึ�งของชิ �นงานที�จดัแสดงอยู่ในโถงใหญ่มโหฬารเท่านั �น ที�ชั �น t 
มีนิทรรศการ “เขียนไว้ในกระดกู” (Written in Bones) เพื�อเรียนรู้เกี�ยวกบัการสืบสวน
ด้วยนิติวิทยาศาสตร์จากโครงกระดกูมนุษย์ ห้องอญัมณีหายากและงานปั �นที�แปลก
ตา จดัแสดงอยู่รอบๆ เพชรขนาด �y กะรัตที�โดง่ดงัระดบัโลกอย่างเพชร โฮปไดมอนด์ 
(The Hope Diamond) เรียนรู้เกี�ยวกบัหินและแร่ แล้วตื�นตาไปกบัสตัว์น่าเกรงขามที�
ครั �งหนึ�งเคยอาศยัอยู่ในทะเลยุคโบราณ และค้นพบสิ�งมีชีวิตที�คณุไมเ่คยรู้ว่ามีอยู่จริง 
สมัผัสกับชีวิตในยุคโบราณผ่านการจําลองวิธีชีวิตของคนโบราณอย่างถูกต้องและ
เหมือนจริง เดินผ่านโลกของมด และชีวิตของผีเสื �อ ไปจนถึงสตัว์เลื �อยคลานขนาด
ใหญ่ พิพิธภัณฑ์นี �มีชิ �นงานจัดแสดงอยู่ถึง Ut  ล้านชิ �น เป็นส่วนหนึ�งของสถาบัน
สมิทธิ{โซเนียน ซึ�งเป็นสถาบนัค้นคว้าวิจยัและพิพิธภัณฑ์ที�มีชื�อเสียงที�สุดในโลก มีผู้
เข้าชมกวา่ y ล้านคนตอ่ปี 

 

 

 
 
 

 

 นําเข้าชมพิพิธภณัฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space 
Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ที�มีชื�อเสียงมากที�สดุของสถาบนัสมิธโซเนียน พื �นที�จดัแสดง
มี t ชั �น แบ่งเป็น ts แกลลอรี จดัแสดงเครื�องบินกวา่ U`` รุ่น, ยานอวกาศ, ขีปนาวธุ 
และสิ�งประดิษฐ์ที�เกี�ยวข้องกบัการบิน ไฮไลท์สว่นหนึ�งคือ นวตักรรมการบินของพี�น้อง
ตระกลูไรท์ ในปี U_`s, ยานอพอลโล UU และเทคโนโลยีขั �นสงูของอากาศยานของ
โลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํFา ณ ภัตตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม Sheraton Pentagon City Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.sheratonpentagon.com 

�Q ก.ค. �� วอชิงตัน ดีซี - ฟิลลาเดลเฟีย - แอตแลนตกิซิตี S จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีFโรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟิลลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซึ�งเป็นเมืองที�ใหญ่ที�สดุในมลรัฐ

เพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที�พลเมืองหนาแน่นที�สดุเป็นอนัดบั   ของสหรัฐอเมริกา มี
ความสําคญัในฐานะที�เป็นสถานที�ที�มีการเขียนและลงนามรัฐธรรมนญูของประเทศ 
เพื�อประกาศอิสรภาพจากองักฤษ  

(t ` กม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บ่าย เที�ยวชมสถานที� ๆ จะบอกเล่าเรื�องราวได้ดีที�สุดคือ Independence Visitor Center 

ประกอบไปด้วย Independence Hall , Liberty Bell Center ซึ�งภายในจะจัดแสดง
เกี�ยวกับประวัติความเป็นมาเป็นไปของระฆัง เป็นระฆังที� มีความหมายต่อ
ประวติัศาสตร์ชาติ เพราะเป็นระฆงัใบที�ส่งเสียงก้องกงัวาน หลงัประกาศอิสรภาพไม่
ขึ �นตรงต่อจักรภพอังกฤษในปี 1776  เหตุที�เลือกใช้ระฆังใบนี �ก็เพราะรอบ ๆ ระฆัง 
จารึกข้อความที�มีความหมายจบัใจเกี�ยวกบัเสรีภาพ สอดคล้องกบัวตัถุ ประสงค์ของ
การประกาศอิสรภาพพอดี   และ Independence Park สถานที�นี �บุคคลสําคัญใน
ประวัติศาสตร์ได้เคยยืนตรงจุดนี � t ในนั �นคือ เบนจามิน แฟรงคลิน ในฐานะ
นกัการเมือง เขาเป็นนกัเขียนและผู้ นําการเคลื�อนไหวคนสําคญัไปสู่การแยกตวัออก
จากอาณานิคม และร่วมก่อตั �งชาติสหรัฐอเมริกาและ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดี
คนแรกของสหรัฐ ศนูย์กลางของความมั�นคงทุกอย่างของอเมริกา เสียงที�ก้องกงัวาน
ของ Liberty Bell หลกัเชิดชูอดุมคติในเสรีภาพ และความความเสมอภาคอย่างแน่ว

 
 
 

(U`` กม.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แน่ ได้เกิดขึ �นในสถานที�แห่งนี � แวะชมบ้านของ Betsy Ross จุดเริ�มต้นของธงชาติผืน
แรกที�นํามาใช้อย่างเป็นทางการ โดยหลังจากประกาศอิสรภาพ จอร์จ วอชิงตัน ได้
ขอให้รอสส์ซึ�งเป็นช่างเย็บชาวเมืองฟิลลาเดลเฟีย ตดัเย็บธงชาติให้โดยธงผืนนี �มีกลุ่ม
ดาว Us ดวงเรียงกันเป็นวงกลม อยู่ในกรอบสี�เหลี�ยมจตัุรัสบนพื �นซึ�งมีลวดลายเป็น
แถบสีแดงสลบัขาวและตอ่มามีการเปลี�ยนแปลงถงึ t  ครั �งจึงเป็นธงชาติแบบที�ใช้ใน
ปัจจุบัน  แล้วออกเดินทางต่อสู่ เมืองแอตแลนติกซิ ตี � ตั �งอยู่ ริมฝั� งมหาสมุทร
แอตแลนติก ในมลรัฐนิวเจอร์ซี� เมืองคาสิโนแห่งที�สองของสหรัฐฯ โด่งดงัรองลงมา
จากลาส เวกสั เมืองตากอากาศริมฝั�งทะเล เคยเป็นสถานที�พกัผ่อนหย่อนใจของชาว
นครนิวยอร์ก เพราะอยู่ไมห่่างจากนครนั �นนกั แตก่ลบัมามีชีวิตชีวาอีกครั �ง เมื�อรัฐบาล
อนญุาตให้เอกชนตั �งสถานคาสิโนที�มีชื�อเสียงอย่างมากมาย 

19.00 น. รับประทานอาหารคํFา ณ โรงแรม Buffet  
 พกัโรงแรม Caecar’s Palace Atlantic City หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.caecarpalaceatlanticcity.com 

WX ก.ค. �� แอตแลนตกิซิตี S - มหานครนิวยอร์ค อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีFโรงแรม Buffet 
09.00 น. นําท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค ที�ได้ชื�อว่าเป็นศูนย์กลางของความศิวิไลซ์ 

ศนูย์กลางของเมืองนิวยอร์กประกอบด้วย y เขตปกครองที�เรียกวา่ โบโรห์ (Borough) 
คือ เดอะบรองซ์, บรูคลิน, แมนแฮตตนั, ควีนส์ และสแตตนั ไอส์แลนด์ เป็นเมืองที�มี
ประชากรกว่า � ล้านคนหนาแน่นที�สดุในสหรัฐอเมริกา จากรูปแบบการวางผงัเมือง
ด้วยโครง สร้างที�มีประสิทธิภาพ เมื�อมองจากมุมสูงจะเห็นถนนวางตัดกันเป็นแนว
สี�เหลี�ยมอย่างเป็นระเบียบ โดยจะมีระบบชื�อเรียกถนนว่า “สตรีท” และ “อเวนิว” การ
วางผงัเมืองในรูปแบบนี �ทําให้สะดวกตอ่การค้นหาสถานที�ได้อย่างง่ายดาย  

(t`t กม.) 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย นําท่านชมย่านสําคญั ๆ ของเมือง อาทิ ย่านวอลล์สตรีท (Wall Street) รู้จักกันดีใน

ฐานะศนูย์กลางทางการเงินของโลก และตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์กเริ�มต้นตั �งอยู่บน
ถนนสายนี � บริเวณวอลล์สตรีทจะมีรูปปั �นกระทิง (bull) ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ที�หมายถึง
เศรษฐกิจดี นกัท่อง เที�ยวผ่านไปมานิยมในการถ่ายรูปคู่ จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
ย่านสําคัญแห่งนี � ย่านบรอดเวย์ สถานที�ที� มีชื�อเสียงในด้านของโรงละครต่าง ๆ 
มากมายมารวมกนัอยู่ที�นี� , เมดิสนัสแควร์ อเวนิว , ย่านไทม์สแควร์ , ร็อคกี �เฟลเลอร์ 
เซนเตอร์ ที�สร้างขึ �นจากตระกูลที�รํ�ารวยติดอนัดบัหนึ�งในสิบของอเมริกา ย่านไชน่า
ทาวน์ , เซ็นทรัลพาร์ค สร้างเสร็จเมื�อปีค.ศ. 1873 มีขนาดอยู่ที� 3.4 ตารางกิโลเมตร 
สวนสาธารณะแห่งนี �เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง และยังเคยเป็นสถานที�ใช้
ประกอบในฉากถ่ายทําภาพยนตร์อีกด้วย อนสุรณ์สถาน _UU หรือ Ground Zero นํา
คณะเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที�พักย่านไทม์สแควร์ แล้วอิสระให้ท่านได้เดินสํารวจสินค้า
ในแหลง่ชอปปิ�งมากมายที�เป็นจดุดงึดดูนกัท่องเที�ยว 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํFา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 พกัโรงแรม Crowne Plaza Times Square หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (2 คืน) www.crowneplaza.com 

W] ก.ค. �� มหานครนิวยอร์ค - ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - ชมวิวแบบพา
โนรามาบนตกึเอ็มไพร์สเตท 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีFโรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดินทางสู่ Pier 83 ลงเรือท่องเที�ยว Circle Line Cruise ลอ่งไปตามแม่นํ �าฮดั

สนั ผ่านเขต Financial District และสวนสาธารณะ Battery เพื�อไปชมเทพีเสรีภาพ 
(Statue of Liberty) อนุสาวรีย์ที�ยิ�งใหญ่ และมีคุณค่าทางจิตใจ ที�ชาวฝรั�งเศสมอบ
เอาไว้เป็นของขวญั แก่ชาวอเมริกนั ในวนัที�อเมริกาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ U`` ปี ณ 
วนัที� � กรกฎาคม ค.ศ. U�^  เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสําริด รูปเทพีห่ม

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสื �อคลมุ มือขวาชคูบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และ
มีอกัษรสลกัว่า "JULY IV MDCCLXXVI" หรือวนัที� 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776  เท้าข้าง
หนึ�งมีโซ่ที�ขาด แสดงถึงความหลุดพ้นจากการเป็นทาส สวมมงกุฎ 7 แฉกซึ�งเป็น
สญัลักษณ์ของทะเลทั �งเจ็ด หรือทวีปทั �งเจ็ด โครงร่างเหล็กออกแบบโดยเออแชน วี
ยอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ�งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟล ในกรุงปารีส ส่วน
ฐานอนสุาวรีย์ สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกนั เอมมา 
ลาซารัส ซึ�งมีเนื �อหาต้อนรับผู้ อพยพที�เข้าอยู่มาในอเมริกาปีค.ศ. U_�� องค์การ
ยูเนสโก ประกาศให้อนุสาวรีย์เทพีเสรี ภาพเป็นมรดกของโลก ใกล้ๆกนัมีเกาะเล็กๆ
เกาะหนึ�งมีชื�อว่าเกาะ Ellis เดิมเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาทางเรือสมยัก่อน 
เรือล่องผ่านไปชมสะพานบรูคลิน เป็นสะพานแขวนที�เก่าแก่ที�สดุในสหรัฐอเมริกา มี
ความยาว U,�ty เมตร ข้ามแมนํ่ �าอีสต์ เชื�อมระหวา่งย่านแมนฮตัตนั และย่านบรูคลิน 

 

 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Japanese Buffet 
บ่าย นําคณะขึ �นชมวิวทิวทศัน์บนตกึเอม็ไพร์สเตท หนึ�งในอาคารระฟ้าที�มีชื�อเสียงมาก

ที�สดุในโลก ตั �งอยู่บนเกาะแมนฮตัตนั ในรัฐนิวยอร์ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อเมริกนั วิลเลียม เฟรดเดอริค แลมบ์ ก่อสร้างโดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ 
เอเกน จํากดั เริ�มลงมือก่อสร้างเมื�อวนัที� U ตลุาคม ค.ศ. U_t_ แล้วเสร็จเมื�อวนัที� U 
พฤษภาคม ค.ศ. U_sU มีความสงูทั �งสิ �น U`t ชั �น มีหน้าตา่งทั �งสิ �น  ,yU� บาน ตกึสงู
จากพื �นดิน s�U เมตร (U,ty` ฟตุ) ตกแตง่ด้วยศิลปะแบบอาร์ตเดคโค (Art Deco) ที�
นิยมในสมยันั �น ในปัจจบุนัได้มีการทุ่มเงินกวา่ yy` ล้านเหรียญเพื�อทําให้ตกึแห่งนี �
เป็นตกึประหยดัพลงังาน โดยสามารถลดการใช้พลงังานได้ลดลงถงึ s�% เอม็ไพร์
สเตทยงัคงรักษาตําแหน่งตกึประหยดัพลงังานที�สงูที�สดุในโลกอยู่ในเวลานี � และมี
นกัท่องเที�ยวมาเยือนกวา่ s.� ล้านคนตอ่ปี เพื�อชมวิวทิวทศัน์ของมหานครนิวยอร์ค 
แบบ s ` องศา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ�งย่านฟิฟท์อเวนิว สําหรับของมียี�ห้อและ
เครื�องประดบั ห้างสรรพสินค้าเมซีส์ (Macy's) ห้างสรรพสนิค้าที�ใหญ่ที�สดุในสหรัฐฯ 
ตามอธัยาศยั 

 
 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํFา ณ ภัตตาคาร Local 
 พกัโรงแรม Crowne Plaza Times Square หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.crowneplaza.com 

] ส.ค. �� มหานครนิวยอร์ค - คอร์นนิFง - ไนแองการ่า (ฝัF งแคนาดา) พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีFโรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค สูเ่มืองคอร์นนิ�ง ซึ�งอยู่ทางตอนใต้ของนคร

นิวยอร์ค ก่อตั �งขึ �นเมื�อปี ค.ศ. U�_` ซึ�งตั �งอยู่บนฝั�งแมนํ่ �าเชมงุ เป็นเมืองที�มีชื�อเสียง
ทางด้านการทําเครื�องแก้ว  

(�`` กม.) 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองบัฟฟาโล่ ซึ�งมีประชากรประมาณ U.U ล้านคน เป็นเมือง

ทางด้านอุตสาหกรรมพันธุ์พืช ศูนย์กลางทางวฒันธรรม การ ศึกษาและการแพทย์ 
และได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที�มีความสะอาด
เป็นอนัดับ s ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา 
โดยมีแม่นํ �าไนแองการ่าขวางกั �น ซึ�งเป็นจุดกําเนิดของนํ �าตกยักษ์ “ไนแองการ่า”  
จากนั �นนําคณะช้อปปิ�งใน Fashion Outlets of Niagara Falls ที�มีสินค้าแบรนด์ดัง
ของอเมริกาและทั�วโลก ลดกระหนํ�าตั �งแต่ s`-^`% อาทิ Burberry / Calvin Klein / 
Coach / Cole Haan / DKNY / Kate Spade / Levi’s / Polo Ralph Lauren / Saks 
Fifth Avenue OFF 5TH / Samsonite Company Store / Tumi จนได้เวลานําคณะ
เดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศแคนาดา เพื�อดื�มดํ�ากับความงดงามอนัเป็นที�สดุของ
นํ �าตกไนแองการ่า ประกอบด้วยสองนํ �าตกใหญ่ คือนํ �าตกอเมริกนั (American Fall) 

(t`` กม.) 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และนํ �าตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือนํ �าตกเกือกม้า นํ �าตกทั �งสองถูกคั�นด้วย
เกาะกลางชื�อวา่ Goat Island นํ �าตกอเมริกนัอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความ
กว้างน้อยกว่าสูงน้อยกว่า กว้างเพียง st` เมตรส่วนนํ �าตกแคนาดาเป็นนํ �าตกรูป
เกือกม้า t ใน s ของนํ �าตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กว้างกว่า สูงกว่า และก็สวย
กว่า กว้างถึง ^_` เมตร จริง ๆ แล้วนํ �าที�ตกลงมาเป็นนํ �าตกไนแอการา จะตกจากฝั�ง
อเมริกาไปยงัฝั�งแคนาดา ฉะนั �นถ้าอยู่ฝั�งอเมริกาจะเห็นแตด้่านหลงัและด้านข้างของ
นํ �าตก ดังนั �นการชมวิวของนํ �าตกที�สวยงามระดับโลกจึงต้องไปดูจากฝั� งแคนาดา
ย้อนกลับมา ในช่วงกลางคืนของทุกคืน นํ �าตกไนแองการ่าจะถูกประดับไฟแสงสี
สวยงามและมีการจดุพล ุในบริเวณรอบ ๆ นํ �าตก เพื�อดงึดดูนกัท่องเที�ยว 

 
 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํFา ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 พกัโรงแรม Niagara Falls Sheraton Falls View Room หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั (ห้องพักวิวนํ Sาตกไนแองการา) 
www.sheratononthefalls.com 

 

� ส.ค. �� ล่องเรือชมนํ Sาตกไนแองการ่า - ช้อปปีSง Outlets - โตรอนโต้ ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีFโรงแรม Buffet 
10.00 น. นําคณะชมนํ �าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ด้วยการลอ่งเรือ Hornblower Niagara 

Cruise เพื�อให้ท่านได้สมัผสัความยิ�งใหญ่ของมา่นนํ �าตกอย่างใกล้ชิด  
กบัประสบการณ์อนัแสนประทบัใจ (หมายเหต ุ :ในช่วงฤดหูนาวของทกุปีการลอ่งเรือ 
Hornblower Niagara Cruise อาจจะปิดให้บริการเนื�องจากสภาพอากาศยงัคงหนาว
นํ �าตกจะแข็งตวัไมส่ามารถลอ่งเรือได้/จะได้ลอ่งหรือไมข่ึ �นอยูก่บัสภาพอากาศ)  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SKYLON พร้อมชมวิวทวิทศัน์ของ
นํ Sาตกไนแองการ่า 

Local 

12.30 น. นําคณะช้อปปิ�งที� Outlets Collection at Niagara ที�มีสินค้าแบรนด์ดงัของอเมริกา
และทั�วโลก ลดกระหนํ�าตั �งแต ่s`-^`% 

 

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ และใหญ่
เป็นอนัดบั 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองที�มีหลายเชื �อชาติมากที�สดุ มีผู้อพยพจาก
ทั�วโลกกว่า U _ ประเทศ  ใช้ภาษาพูดมากกว่า U`` ภาษา ครึ�งหนึ�งของจํานวน y 
ล้านกว่าคนล้วนเป็นคนต่างชาติ มีเพียงครึ�งเดียวที�เป็นคนท้องถิ�น มีชุมชนชาวเอเชีย
และชาวจีนที�ใหญ่ที�สดุในอเมริกาเหนือ จึงทําให้เมืองนี �มีวฒันธรรมหลากหลาย เป็น
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ  ศิลปะ  วัฒนธรรม  รัฐบาลแคนาดาจึงได้จัดให้ 
Toronto เป็นเมืองหลวงทางด้านวฒันธรรมของประเทศ  และเป็นแหล่งท่องเที�ยว
หลกั  ทีมกีฬาที� มีชื�อเสียงเช่น ทีมเบสบอล Billy Jay's  ทีมฮ็อคกี �อย่าง Maple Leafs 
และ ทีมบาสเก็ตบอล Raptor   

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํFา ณ ภัตตาคาร Korean Korean 
 พกัโรงแรม Sheraton Centre Toronto หรือระดบัเดียวกนั www.sheratoncentretoronto.com 

W ส.ค. �� โตรอนโต้ - ขึ Sนหอคอซีเอ็น - ช้อปปิSง - เดนิทางกลับเมืองไทย เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีFโรงแรม Buffet 
09.00 น. ขึ �นชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเมืองโตรอนโต้บนหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซึ�งเป็นตึกที�

ตั �งอยู่โดดเด่นริมทะเลสาบออนตาริโอ้ สํารวจวฒันธรรมที�หลาก หลายในย่านกรีก
ทาวน์ (Greek Town) ลิตเติ�ลอิตาลี (Little Italy) ไชน่าทาวน์ (Chinatown) โคเรีย
ทาวน์  (Korea Town) และลิตเติ�ล อิน เดีย (Little India) ย่านถนน Queen และ 
University ตกึที�ทําการ Old City Hall , New City Hall 

 

12.00 น. รับประทานอาหารคํFา ณ ภัตตาคาร Thai  
บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ�งสินค้าแบรนด์เนม และสนิค้าพื �นเมืองได้ตามอธัยาศยั ณ ย่าน

ถนนช้อปปิ�งชื�อดงัในโตรอนโต้ที�รวบรวมสินค้าหลาก หลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื �อ
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้อย่างจใุจ 
18.00 น. รับประทานอาหารคํFา ณ ภัตตาคาร Chinese 
19.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินโตรอนโต้ เพื�อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
r ส.ค. �� บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทาํการบิน อาทติย์ 
01.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก บินสูฮ่่องกง โดยเที�ยวบินที� CX829  
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
t ส.ค. �� ฮ่องกง - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ จันทร์ 
05.00 น. ถงึอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี�ยนเที�ยวบิน  
08.55 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงสูก่รุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� CX717  
10.50 น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที�ยวซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากการจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเที�ยวที�สมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ท่าน ^ วนั ก่อนการเดินทางเท่านั �น) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

�� กรกฎาคม �� กรกฎาคม ––  5 5 สิงหาคม �t��สิงหาคม �t��  157157,,000000  142142,,000000  126126,,000000  3030,,000000  --3366,,000000..--  
--2266,,000000..--  

** (หมายเหตุ! ราคานี Sไม่รวมค่าวซ่ีา USA+CANADA / และตั�วสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund) ** 
(ค่าวีซ่า+ค่าบริการ ให้ทาํวีวีซ่า USA จ่ายท่านละ 7,500 บาท  /  วซ่ีา Canada จ่ายท่านละ 5,500 บาท) 

วีซ่าอเมริกาลูกค้าต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และสแกนนิ Sวด้วยตัวเองทุกท่าน 
วีซ่าแคนาดาลูกค้าต้องมาแสกนนิ Sวทุกท่าน ณ VFS Canada   

คา่ทวัร์รวม : 
 � คา่ตั�วเครื�องบินไป-กลบัสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก สายการบินภายในประเทศ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ�ม

ของนํ �ามนัเชื �อเพลิง ณ วันทีF ]r พฤษภาคม 2562 

� คา่รถโค้ชมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบ ุ

15-19 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 25 ที�นั�ง 
20-35 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 55 ที�นั�ง 

� คา่เรือลอ่งชมอนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพ / คา่ตั�วขึ �นชมตกึเอม็ไพรม์สเตท / คา่ตั�วขึ �นชมตกึซีเอน็ ทาวเวอร์ 

� คา่โรงแรมที�พกัระดบั � ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 
ในกรณีที�ท่านจองห้องพกัแบบ s เตียง (Triple) จะไมมี่ห้องพกัแบบ s เตียงให้บริการ และอาจมีการ
เปลี�ยนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ �น 
s-� เท่าตวั 

� คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถิ�นในแตล่ะแหง่ 

� คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ชท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบใุนสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 

� คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยี
ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิ �นเชิง จากอบุตัิเหต ุ สาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จํานวนเงิน
เอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื�องหลงัจาก
กลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั �งนี �ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 

� คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ �าหนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
 � คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ^% และคา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย s % 

� คา่ดําเนินการพร้อมคา่ธรรมเนียมวีซา่ดงันี � 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,920 บาท + คา่ธรรมเนียมในการยื�น (เก็บ 7,500 บาท) 
ประเทศแคนาดา        3,695 บาท + คา่ธรรมเนียมในการยื�น (เก็บ 4,500 บาท) 

� คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

� คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื�องดื�มในห้องพกั และคา่อาหารที�สั�งมาในห้องพกั 
คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที�ท่านรู้จกัและเชื�อถือได้ ซึ�งจะ

ดแูลท่านด้วยขั �นตอนที�ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื�อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์
และชําระเงินมดัจําลว่งหน้า 3`,``` บาทตอ่ผู้ เดินทางหนึ�งท่าน ภายใน s วนันบัจากวนัที�จอง ซึ�งเงินมดัจํา
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือลว่งหน้า tU วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไมชํ่าระเงินสว่นที�เหลอืตามวนัที�กําหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เงื�อนไข 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  ` วนั  คืนเงินมดัจําทั �งหมด 

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง y_ - �y วนั  หกัมดัจํา 2`,``` บาท/ท่าน 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� - �` วนั  หกัมดัจํา s`,``` บาท/ท่าน 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง s_ - Uy วนัก่อนการเดินทาง  หกั y`% ของคา่ทวัร์ 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง U� - U วนัก่อนการเดินทาง หกั _`% ของคา่ทวัร์ 

 • ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั U``% ของคา่ทวัร์ 

 • กรณีแจ้งยกเลิก หลงัจากที� ปิดกรุ๊ป เรียบร้อยแล้ว  คิดคา่เสียหายตามจริง 

 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใด เงื�อนไขหนึ�ง แตท่่านสามารถ
หาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื�นขอวีซา่ได้ทนัตามกําหนดเวลา 
ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ�มคือคา่วีซา่ และคา่เปลี�ยนชื�อตั�วเท่านั �น 
และต้องไมอ่ยู่ในเงื�อนไขของตั�วที� NON-CHANGE NAME & NON-
REFUND 

 

 � หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมติัวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกันทั �งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื�อนไขของวนัเวลาที�ยกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที�
ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยื�นขอวีซ่า
แบบเดี�ยว ซึ�งจะรู้ผลเร็วกวา่การยื�นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้ เดินทาง ตํ�ากว่า t` ท่าน โดยที�จะแจ้งให้ผู้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน Uy วนั และขอสงวนสิทธิ{ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั �งไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี � การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, 
การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื �อประกันเพิ�มเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที�ระบุความรับผิดชอบ
ไว้ในกรมธรรม์เท่านั �น ทั �งนี �จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที�สุด 
และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื�องจากการ
กระทําที�สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ที�ท่านชําระมาแล้ว 

การขอเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยี

คา่ใช้จา่ย 
ตั�วเครื�องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ชําระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที�สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึ�งทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทางและได้ออกตั�วเครื�องบินไปเรียบร้อยแล้ว ทาง
สายการบินเอมเิรสต์ ไมส่ามารถ REFUND เงินได้ทกุกรณี ยกเว้น การเสยีชีวติเทา่นั �น   
ทั �งนี �เงื�อนไขของตั�วเครื�องบิน เป็นไปตามกําหนดของสายการบินเทา่นั �น ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปเปลี�ยนแปลงหรือ
แก้ไขเงื�อนไขได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตั�วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ y`% ของสาย

การบินเอมิเรสต์ได้เท่านั �น  ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรือทั �งหมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านั �น 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ �ามนัเชื �อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที�ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันทีF 14 พฤษภาคม 2562 การเปลี�ยนแปลงของสาย

การบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ�มที�ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัที�ออกตั�ว 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 � ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที�มีเตียงเดี�ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ�งห้อง / สําหรับพกั 2 ท่าน 

� ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ท่าน 

� ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที�เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 
เตียง / สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที�แตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ) จะไมมี่ห้องพกัแบบ s เตียงให้บริการ 

� ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที�มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ�งห้อง / สําหรับพกั 1 ท่าน 

� ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับ
พกั 1 ท่าน 

� ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 
เตียง (Triple Room) ขึ �นอยู่กบัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ�ง
มกัมีความแตกตา่งกนั ซึ�งอาจจะทําให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที�ต้องการ 

� โรงแรมหลายแห่งจะไมมี่เครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอณุหภมิูตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านั �น   

� ในกรณีที�มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ �น s-� เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิ{ ในการปรับเปลี�ยน หรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

โรงแรมในอเมริกามีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัด 
และไมมี่อา่งอาบนํ �า ซึ�งขึ �นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั �น ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะ
แตกตา่งกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ�มเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมได้ 

สถานที�เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั �งปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที�สถานที�เข้าชมนั �น 

ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบไุว้ในเอกสารของสถานที�นั �น 
ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื�อให้ทา่นได้เข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่ง
การเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ท่าน 
เนื�องจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที�เข้าชมจากเจ้าหน้าที�ในช่วงวนั
เดินทางของท่านก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 � คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ U ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ�มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการ
ในการยกกระเป๋าขึ �นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ t ยโูร / ใบ / ครั �ง 

� สําหรับนํ �าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครื�องบิน คือ t` กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้ โดยสารชั �นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํ �าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิของสายการ
บินที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

� สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตให้นําขึ �นเครื�องได้ ต้องมีนํ �าหนกัไมเ่กิน ^ กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน UUy เซนติเมตร หรือ ty เซนติเมตร (_.^y  นิ �ว) x y  เซนติเมตร (tU.y นิ �ว) x 
�  เซนติเมตร (U� นิ �ว) 

� ในบางรายการทวัร์ ที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ �าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ�า
กวา่มาตรฐานได้ ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ{ไมรั่บภาระความ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในนํ �าหนกัสว่นที�เกิน 

� กระเป๋าและสมัภาระที�มีล้อเลื�อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ �นบนพาหนะการ
เดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ{ในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร ซึ�งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสบูบหุรี� (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื�องการงดสบูบหุรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที�

ชดัเจนในเรื�องการสบูบหุรี� และมีสถานที�โดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุรี� ทั �งนี �เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ � - y 
ชั�วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั �งหมด 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการยืFนวีซ่าของประเทศแคนาดา ใช้เวลายืFนประมาณ ]� วันทาํการ 
ศูนย์รับคาํร้องขอวีซ่า 
อาคารเทรนดี � ชั �น t� เลขที� U`/U_�-t`U สขุมุวิทซอย Us คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ U`UU` 
ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้านานา 
เปิดให้บริการตั �งแตว่นัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
เปิดทําการเวลา `_.`` น. - U^.`` น. 
เวลายื�นคําขอ `_.`` น. - U^.`` น. 
เวลารับหนงัสือเดินทางคืน U`.`` น. - U^.`` น. 
หมายเลขโทรศพัท์ศนูย์ให้ความช่วยเหลือ: +  t UU� ^``^ 
อีเมล์ info.canbkk@vfshelpline.com 

 

ขั Sนตอนการดาํเนินการคาํขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชัFวคราว/ ใบอนุญาตและเอกสารเดนิทาง 
ขั SนตอนทีF 1 เจ้าหน้าที�ของ WORLDWIDE VACATION กรอกแบบคําขอวีซา่ และเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ผ่านทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์และพิมพ์แบบคําขอวีซา่ที�สมบรูณ์ ต้องมีบาร์โค้ดในหน้าสดุท้าย พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว คณุภาพดี กระดาษ
ต้องไมม่นัวาว และควรใช้เครื�องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
 
ขั SนตอนทีF 2 ผู้สมคัรควรอา่นนโยบายความเป็นสว่นตวัที�แนบมา พร้อมกรอกข้อมลูให้เรียบร้อยแบบให้ความยินยอม วีเอฟ
เอส และแนบเข้ากบัแบบคําขอวีซา่ 
หมายเหต ุ: หากแบบฟอร์มให้ความยินยอมมิได้แนบมากบัแบบคําขอวีซา่ ทางเจ้าหน้าที�ไมมี่อํานาจในการแนะนําเอกสาร
ดงักลา่ว แตจ่ะทําการคืนเอกสารทั �งหมดกลบัคืนไปยงัผู้สมคัรอีกครั �ง 
 
ขั SนตอนทีF 3 ชําระคา่ธรรมเนียมวีซา่ และคา่ธรรมเนียมบริการข้อมลูด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ถ้าต้องการ) ตามคําสั�ง
ในตารางคา่ธรรมเนียมของสํานกังานตรวจคนเข้าเมือง และพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางคา่ธรรมเนียม โปรดทราบหาก
ผู้สมคัรทําการยื�นแบบคําขอวีซา่ด้วยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมบริการเพิ�มเติมที�เกิดขึ �น จะถกูชําระให้กบัวีเอฟ
เอส ซึ�งนอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมวีซา่ 
 
ขั SนตอนทีF 4 เอกสารทั �งหมดที�ใช้ในการยื�นวีซา่ เจ้าหน้าที�ของ WORLDWIDE VACATION จะนําไปยื�นที�ตวัแทนวีเอฟเอส 
พร้อมชําระคา่ธรรมเนียมวีซา่และคา่ธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส 
หมายเหต ุ: หากผู้สมคัรต้องให้ข้อมลูด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิ �วมือและรูปถ่าย) ทางศนูย์รับคําร้องขอวีซ่าจะ
ทําการเก็บข้อมลูทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ของคณุในเวลาเดียวกนักบัที�คณุยื�นคําร้องขอวีซา่ 
 
ขั SนตอนทีF 5 ศนูย์รับคําขอวีซา่ประเทศแคนาดา จะออกใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที�ของ WORLDWIDE VACATION จะ
ดําเนินการ ติดตามสถานภาพคําขอตามหมายเลขในใบเสร็จรับเงิน ซึ�งเป็นหมายเลขที�สําคญั และต้องใช้หมายเลขนี �ในการ
ติดตามความคืบหน้าสถานะของคําขอของท่านผ่านทางออนไลน์ 
หมายเหต ุ: หากคณุต้องให้ข้อมลูทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิ �วมือและรูปถ่าย ) คณุต้องชําระคา่ธรรมเนียมเพิ�ม
เป็นเงิน 85 เหรียญแคนาดา  หรือ 2,550 บาท สําหรับคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้ครอบคลมุค่าธรรมเนียมบริการของ     วีเอฟเอส
แล้ว 
เอกสารในการยืFนขอวีซ่า 

� หนงัสือเดินทางที�เหลืออายใุช้งานได้ไมน้่อยกวา่   เดือน 

� รูปถ่ายปัจจบุนัหน้าตรงถ่ายไว้ไมเ่กิน 3 เดือน ขนาด U.s^xU.^^ นิ �ว จํานวน t ใบ พื �นหลงัสขีาว 

� คา่ธรรมเนียมการยื�นขอวีซา่ท่องเที�ยวเข้าประเทศ รวมคา่บริการตา่ง ๆ เป็นจํานวนเงินท่านละ ........ บาท 

� จดหมายรับรองงานที�ระบเุงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน หรือใบจดทะเบียนการค้าของธุรกิจ ในกรณีที�เป็น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจสว่นตวั 

� หลกัฐานด้านการเงิน 

เอกสารในการยืFนวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา + แคนาดา 
วีซา่อเมริกาที�ได้รับการอนมุตัิแล้วจะถกูส่งคืนผู้สมคัรทางไปรษณีย์ภายใน s-� วนัทําการ 

วีซา่แคนาดา จะได้รับการอนมุตัิใช้เวลา U  วนัทําการ 
ระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึ�งระยะเวลาการออกวีซา่จะแตกต่างกนัไปตามแต่ละกรณี 

เนื�องจากสถานการณ์ที�แตกต่างกนัของผู้สมคัรแตล่ะคนและข้อกําหนดเฉพาะอื�นๆ 
 

ตั Sงแต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าชัFวคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ทีF http://www.ustraveldocs.com/th 
ขั Sนตอนใหม่สําหรับการสมัครวีซ่าชัFวคราว (Non-Immigrant Visa) 

• เข้าไปที�เวบ็ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบญัชีผู้ ใช้ เลือกประเภทของวีซา่และคา่ธรรมเนียมตามวีซา่ประเภท
นั �นๆ ซึ�งจะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที�มีรายละเอียดตามที�ท่านกรอก ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนั �น
ออกมา 

• นําใบฝากเงินธนาคารที�ได้มาไปยงัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ณ สาขาตามที�กําหนดไว้เพื�อจ่ายคา่ธรรมเนียมสมคัรวีซา่ 

• กรอกแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตที� https://ceac.state.gov/genniv/ 

• กําหนดนดัหมายวนัสมัภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที� www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัท์ผ่านศนูย์บริการที� 02-
105-4110 

• ในการกําหนดนดัวนัสมัภาษณ์ ให้แจ้งที�อยู่สําหรับการจดัสง่เอกสารด้วย หากคําร้องขอวีซา่ของท่านได้รับอนมุติั ทางเรา
จะจดัสง่วีซา่ของท่านไปยงัที�อยู่ตามท่านระบจุะไปรับหรือให้จดัสง่ 

• กรุณาอา่นรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขั �นตอนการขอวีซา่นี �ได้ที� www.ustraveldocs.com/th 

กรุณาปฏิบติัตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด มิเช่นนัSนการสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณ์วีซ่า

ในวันทีFนัดไว้ ท่านควรขอวีซา่ลว่งหน้ามากที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได้ เนื�องจากการรอนดัสมัภาษณ์วีซา่และกระบวนการออกวีซา่
อาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที�ผู้คนนิยมเดินทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะนําให้ผู้ เดินทางสมคัรวีซา่ลว่งหน้าให้มากที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได้ และโปรดหลีกเลี�ยงการ
วางแผนการเดินทางทีไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได้จนกวา่จะได้รับวีซา่ในหนงัสือเดินทางของตน 

 

หมายเหตุพเิศษสําหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลกึไว้วา่ เดือนมิถนุายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงที�แผนกกงสลุ
มีงานมากที�สดุ ดงันั �น ผู้สมคัรวีซา่อาจประสบความยากลําบากในการจองวนัสมัภาษณ์วีซา่ในเดือนเหลา่นี � นกัเรียนต้อง
วางแผนลว่งหน้าเพื�อจะได้ไมต้่องเดินทางมาที�สถานทตูฯ หลายครั �ง ผู้สมคัรวีซา่นกัเรียนควรสมคัรวีซา่ลว่งหน้า แตไ่มค่วรสมคัร
เกิน 120 วนั ก่อนวนัเปิดเรียน สําหรับข้อมลูเพิ�มเติมกรุณาอา่น ฉนัจะสามารถสมคัรวีซา่ได้เมื�อใด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถือบัตรเดนิทางสําหรับนักธุรกจิเอเปค สามารถสมคัรวีซา่ชั�วคราวโดยไมต้่องนดัวนัสมัภาษณ์ลว่งหน้าได้ในช่วงเช้า 
ระหวา่งเวลา 7.30 น. ถงึ 10.00 น. (ยกเว้นวนัหยดุราชการไทยและสหรัฐฯ) ผู้สมคัรไมต้่องสง่อีเมล์มาลว่งหน้าเพื�อนดัสมัภาษณ์ 
โดยคูส่มรสและลกูผู้ เยาว์ของผู้ ถือบตัรเดินทางสําหรับนกัธุรกิจเอเปคสามารถเข้ารับการสมัภาษณ์พร้อมกบัผู้สมคัรหลกัได้โดย
ไมต้่องนดัสมัภาษณ์ลว่งหน้าเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ผู้สมคัรทกุคนต้องมีคณุสมบติัตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการสมคัรวีซา่ทั �งหมด 
และต้องนําใบเสร็จแสดงการชําระคา่ธรรมเนียมการสมคัรวีซา่ และหน้ายืนยนัของแบบฟอร์ม DS-160 มาด้วย เพื�อที�จะใช้
ประโยชน์จากการสมคัรวีซา่ผ่านช่องทางผู้ ถือบตัรเดินทางสําหรับนกัธุรกิจเอเปคได้ 
ข้อควรปฏบิัตสิําหรับวันนัดสัมภาษณ์ 

• กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารตา่งๆให้เรียบร้อยและพร้อมยื�นให้กบัเจ้าหน้าที�สถานทตู 

• นําหนงัสือเดินทาง หน้ายืนยนัแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชําระคา่ธรรมเนียมสมคัรวีซา่จากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่าย
จํานวน 1 ใบซึ�งถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 

• ท่านสามารถนําโทรศพัท์มือถือมาได้ 1 เครื�อง สถานเอกอคัรราชทตูสหรัฐอเมริกาไมอ่นญุาตให้นําคอมพิวเตอร์กระเป๋า
หิ �ว หรืออปุกรณ์ถ่ายภาพใดๆเข้ามาในสถานทตูฯ กรุณาหยิบโทรศพัท์มือถือและปิดเครื�องก่อนเข้าตวัอาคารเพื�อฝากไว้
กบัเจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภยั 

ข้อกาํหนดเกีFยวกับรูปถ่าย 
ผู้สมคัรวีซา่สหรัฐฯ จะต้องอพัโหลดรูปถ่ายดิจิทลัลงในแบบฟอร์มการสมคัรวีซา่ DS-160 โดยรูปถ่ายจะต้องตรงตามข้อกําหนด 
มิเช่นนั �นท่านจะไมส่ามารถดําเนินกระบวนการสมคัรตอ่ไปได้ โดยรูปถ่ายจะต้องมีคณุสมบติัตอ่ไปนี � 

1. ต้องถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน 

2. ต้องมีพื �นหลงัสีขาว 

3. ต้องถ่ายหน้าเตม็ โดยหนัหน้าเข้ากล้อง 

4. ต้องอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 
1200x1200 พิกเซล 

5. ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกวา่หรือเท่ากบั 240 กิโลไบท์ 

6. จะต้องไมถ่กูปรับแตง่ทางดิจิทลั 

สําหรับคําแนะนําเพิ�มเติมเกี�ยวกบัองค์ประกอบรูป ท่านสามารถอา่นข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรูปถ่ายได้ที�ลิ �งค์นี � หากรูปของ
ท่านไมต้่องตามข้อกําหนดด้านองค์ประกอบเราอาจไมส่ามารถดําเนินการเกี�ยวกบัการสมคัรวีซา่ของท่านได้ เราขอแนะนําให้
ผู้สมคัรนํารูปถ่ายดิจิทลัที�พิมพ์ออกมาแล้วมาในวนัสมัภาษณ์วีซา่ด้วย 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีFใช้ในการสมัครวีซ่า: 
เจ้าหน้าที�กงสลุจะพิจารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไมมี่เอกสารใดสามารถประกนัได้วา่ผู้สมคัรจะได้รับอนมุติั (หรือถกูปฏิเสธวี
ซา่) เนื�องจากแตล่ะกรณีมีความแตกตา่งกนั สิ�งที�สามารถแสดงถงึความสมัพนัธ์ที�หนกัแน่นในกรณีหนึ�งอาจใช้ไมไ่ด้กบัอีกกรณี
หนึ�ง เนื�องจากกระบวนการสมคัรวีซา่ชั�วคราวมิได้เป็นกระบวนการที�ใช้เอกสารเป็นหลกั ผู้สมคัรวีซา่ต้องสามารถแสดงความ
ผกูพนัตอ่ประเทศของตนโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าที�กงสลุทราบ ผู้สมคัรวีซา่นกัเรียน ผู้ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี�ยน และผู้สมคัรวี
ซา่ประเภททํางานจําเป็นต้องมีเอกสารสนบัสนนุเฉพาะ โดยเราขอแนะนําให้ผู้สมคัรทกุท่านนําหนงัสือเดินทางเลม่เดิมของตนมา
ด้วย และผู้ปกครองของผู้สมคัรวีซา่ที�เป็นผู้ เยาว์ควรนําสติูบตัรของบตุรมาด้วย 

ทั Sงนี Sทางบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารทีFควรนําตดิไปในวันสมัครวีซ่าเพิFมเตมิจากทีFทางสถานฑูต
กาํหนด ดังรายละเอียดดังนี S 
� พาสปอร์ตที�ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมตํ่�ากว่า   เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวีซา่ อเมริกา

, แคนาดา, วีซา่อื�นๆในกลุม่ประเทศเชงเก้น หรือประเทศอื�น ต้องนําไปแสดงด้วยเพื�อเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 

� สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สําเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ t` ปีบริบรูณ์ 

� หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั �นโดยระบตํุาแหน่ง
, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที�เริ�มทํางานกบับริษัทนี � และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดินทางไปท่องเที�ยว หลงัจาก
นั �นจะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลงั s เดือน 

� กรณีที�เป็นเจ้าของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที�คดัไว้ไมเ่กิน    
เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั   เดือน 

� สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั   เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ที�มีการเข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ 
และมีจํานวนไมตํ่�ากวา่   หลกั เพื�อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื�อ
กลบัสูภ่มิูลําเนา ในกรณีที�เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรอง
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

� กรณีที�บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทั �งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ U-  แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดย
ระบชืุ�อผู้ เดินทางและเหตผุลที�จดัการเดินทางนี �ในจดหมายด้วย 

� กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 

� กรณีที�เดก็อายตํุ�ากวา่ t` ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที�บิดา, 
มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ�งได้ ณ ที�วา่การอําเภอหรือเขต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีนายอําเภอ หรือผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

� การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครั �ง 

� ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าตดิต่อแผนกวีซ่า ข้อมูลติดต่อ 

แผนกกงสลุ สถานทตูสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที� 95 ถนนวิทย ุกรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
ศูนย์ข้อมูลวีซ่า เวลาทาํการ: วนัจนัทร์ถงึศกุร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว้นวนัหยดุ) 
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา) 
อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com 

 
กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย 
รายการสิ�งของที�ไมใ่ห้นําเข้ามาภายในสถานทตู และระเบียบในการเข้าสูส่ถานทตู 

 

ผู้ ติดตอ่สถานทตูฯทกุท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขั �นตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ท่าน
สามารถฝากโทรศพัท์มือถือ 1 เครื�อง ไว้กบัเจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภยัที�หน้าประต ูแตส่ถานทตูฯและพนกังานรักษาความ
ปลอดภยัจะไมรั่บผิดชอบหากเกิดการสญูหายหรือความเสียหายใดๆที�เกิดขึ �นกบัโทรศพัท์มือถือของท่านในขณะที�ฝากไว้กบั
พนกังานรักษาความปลอดภยั ท่านไมส่ามารถเข้าไปในสถานทตูฯตามที�นดัหมายไว้ หากนําสิ�งของดงัตอ่ไปนี �มาด้วย 

• อปุกรณ์บรรจแุบตเตอรี�หรืออปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเลต็ คอมพิวเตอร์ ไดอารี�แบบดิจิตอล วิทยติุดตามตวั 
กล้องถ่ายรูป ตลบัเทป แถบบนัทกึวิดิทศัน์  ซีดีรอม เครื�องเลม่เอม็พีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ �ว หรือเครื�อง
เลน่เพลงขนาดพกพา 

• กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ 

• กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใสเ่อกสารหรือกระเป๋าเสื �อผ้า ผู้สมคัรขอวี

ซา่สามารถนําเอกสารที�ใช้ในการขอวีซา่ใสถ่งุหรือกระเป๋าใสเท่านั �น 

• อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจําหน่ายภายในสถานทตูฯ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ซองหรือพสัดทีุ�ปิดผนกึ 

• บหุรี� ซิการ์ กลอ่งไม้ขีด ไฟแช็ค 

• วตัถมีุคมทกุชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 

• อาวธุหรือวตัถใุดๆที�มีสารประกอบระเบิด 

รายการสิ�งของที�ไมใ่ห้นําเข้ามาภายในสถานทตูฯไมไ่ด้จํากดัอยู่เพียงแคร่ายการที�กลา่วมาข้างต้นเท่านั �น สิ�งของประเภทอื�นอาจ
ไมไ่ด้รับอนญุาตให้นําเข้ามาภายในสถานทตูฯด้วยเช่นกนั ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัวิจารณญาณของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
นอกจากโทรศพัท์มือถือ 1 เครื�อง สถานทตูฯไมรั่บฝากสิ�งของต้องห้ามที�กลา่วมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิ�งของดงักลา่วไว้ที�อื�น
ก่อนมาติดตอ่สถานทตูฯ 

หลังจากการจองทัวร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงืFอนไขทีFบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

  

  

 


