
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง 

ประเทศฮอ่งกง - ทา่อากาศยานนานาชาตเิพยีรส์นั เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมอืงโทรอนโต  

08.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขา
ออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพ่อ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

11.05 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน 

CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX750 ** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช ั่วโมง 55 นาที บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

15.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง  ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 



 

17.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเพียรส์นั เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา โดยสายการบิน 

CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบนิที่ CX826  ** ใช้เวลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิพยีรส์นั เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา 
 น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอ่งและศลุกากร  ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 12 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรอนโต (TORONTO) เม่องที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา 
(CANADA) และเป็นเมอ่งทีใ่หญ่อันดับที ่4 ในทวปีอเมรกิาตอนเหน่อ โทรอนโตมปีระชากรประมาณ 5,555,912 

คน ไดช้่อ่ว่าเป็นเมอ่งทีม่หีลายเช่อ้ชาตมิากทีส่ดุเมอ่งหนึง่ เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรมของ

ประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลของประเทศแคนาดาไดจ้ัดใหโ้ทรอนโตเป็นเมอ่งหลวง และ ศนูยก์ลาง
แห่งวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา ทีส่ าคัญคอ่เมอ่งทา่ชายแดนเช่อ่มตอ่กับประเทศอเมรกิา โดยมนี ้าตกไนแองกา

ร่าขวางกัน้อยู ่
 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั RADISSON SUITE HOTEL TORONTO AIRPORT , TORONTO , CANADA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เมอืงโทรอนโต - สกายโดม - ปราสาทคาซาโลมา่ - สวนควนี พารค์ - ศาลาวา่การเมอืงโทรอนโต - ทา่เรอื

โทรอนโต - มหาวทิยาลยัโทรอนโต - ข ึน้ชมววิบน หอคอยซเีอ็น ทาวเวอร ์- โทรอนโต อทีอน เซ็นเตอร ์- 

อุทยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการา่ (น า้ตกเกอืกมา้ ฝั่งแคนาดา จุดทีส่วยทีสุ่ด) - ลอ่งเรอื ฮอรน์ บโลเวอร ์

ครุยซ ์     

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผ่านชม สกายโดม  (SKY DOME) , ปราสาทคาซาโลม่า (CASA LOMA CASTLE) , สวนควนี 

พารค์ (QUEEN PARK) , ศาลาวา่การเมอืงโทรอนโต (GOVERNMENT OF TORONTO) , ท่าเรอืโทรอน

โต (PORT OF TORONTO) , มหาวทิยาลยัโทรอนโต (UNIVERSITY OF TORONTO)    น าทา่น ขึน้ชมววิ

บน หอคอยซเีอ็น ทาวเวอร ์(CN TOWER) ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพโดยรอบของเมอ่งโทรอนโตแบบ 360 องศา 

ตัง้อยู่ในย่านใจกลางเมอ่งโทรอนโต หอคอยแห่งนี้คอ่หอคอยสง่สัญญาณส่อ่สารและสังเกตการณ์ เปิดในปี 1976 

ซึง่มคีวามสงูถงึ 553.33 เมตร คอ่หอคอยทีส่งูอันดับสามของโลก เป็นสัญลักษณ์ส าคัญและเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

ยอดนิยมของเมอ่งโทรอนโต เคยไดรั้บการบันทกึว่าเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามสงูทีส่ดุในโลกเป็นเวลาถงึ 31 ปี    น า

ท่านเดนิทางสู่ โทรอนโต อทีอน เซ็นเตอร ์(TORONTO EATON CENTRE) หา้งสรรพสนิคา้ในร่มหลายชัน้ที่

ครอบคลุมพ่น้ทีถ่งึสองชว่งตกึในดาวน์ทาวน์ พ่น้ทีน่ี้เต็มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารกวา่ 230 รา้น ซึง่มทีัง้รา้นขาย

เส่อ้ผา้ตามแฟชั่นและเส่้อผา้ระดับไฮเอนด์ หา้งถูกออกแบบตาม ศูนย์การคา้ แกลเลอรี วคิเตอร์ เอ็มมานูเอล 

(GALLERIA VITTORIO EMANUELE II) ทีโ่ดง่ดังในเมอ่งมลิาน ประเทศอติาล ีเชน่เดยีวกับตน้แบบหา้งนี้มหีลังคา

กระจกทรงโคง้ทีไ่มธ่รรมดาคลมุยาวตลอดหา้ง  

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว   

น าท่ าน เดินท างสู่  อุ ทยานแห่ งช าติน ้าตกไนแองการ่า  (NIAGARA FALLS) ** น ้าตก เกือกม้า 

(HORSESHOE FALLS) ฝั่งแคนาดา จุดทีส่วยทีสุ่ด ** ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาต ิ

ทา่นจะไดพ้บกบัความยิง่ใหญข่องน ้าตกทีม่อีาณาบรเิวณและปรมิาณมวลน ้าไหลเวยีนมากมายมหาศาล ทีไ่หลมาจาก

ทะเลสาบอรี ีทิง้ตัวลงก่อใหเ้กดิเสยีงดังสน่ันหวั่นไหว และละอองไอน ้าทีส่รา้งความสดช่น่ไปทั่วบรเิวณ หากสภาพ

อากาศเอ่อ้อ านวย ทา่นจะไดเ้ห็นสายรุง้ทีเ่กดิขึน้จากละอองน ้าอยู่เหน่อน ้าตก ซึง่เป็นภาพทีส่วยงามมาก ทีห่าชมได ้

ยาก โดยบรเิวณนี้จะเกดิสายรุง้อยู่เป็นประจ า เน่่องจากมลีะอองน ้าลอยขึน้สูช่ัน้บรรยากาศเป็นจ านวนมาก ทา่นจะได ้

ชมความยิง่ใหญ่ของน ้าตกยักษ์ไนแองการ่าในจุดที่ใกลท้ีสุ่ด ดว้ย ฮอรน์ บโลเวอร ์ครุยซ  ์(HORNBLOWER 

CRUISES) เรอ่ทีว่ ิง่ทวนกระแสน ้า เขา้สูธ่ารน ้าอันเชีย่วกราดทีห่ลั่งไหลโถมเถมาจากเบ่อ้งสงู ต่น่เตน้และต่น่ตาต่น่

ใจ สัมผัสกับประสบการณ์ครัง้ยิง่ใหญ่ ในการชมน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิๆ ** ฮอรน์ บโลเวอร ์ครุยซ ์

(HORNBLOWER CRUISES) จะเปิดให้บร ิการในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายน หรือ ต้นเดือน

พฤษภาคม ถงึ ตน้ หรอื ปลายเดอืนตุลาคม ของทุกๆปี ข ึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ ปรมิาณของน า้ และ 

น า้แข็ง เป็นส าคญั โดยทางอุทยานฯก็ไมส่ามารถก าหนดวนัทีแ่นน่อนทีส่ามารถลอ่งเรอืได ้แมก้อ่นเดนิทาง

เพยีง 1 สปัดาหก็์ตาม อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดอ้ยูต่ลอดตามความเหมาะสม โดยทางอุทยานฯจะค านงึถงึ

ความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่วเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ด ท ัง้นีท้างบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไม่วา่สวน

ใดสว่นหนาง กรณีทีไ่มส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เพราะเป็นการจองบรกิารท ัง้หมดแบบเหมา

จา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ ** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHERATON ON THE FALLS (TRADITIONAL ROOM) , TORONTO , CANADA หรอื  

เทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมอืงคอรน์นิง่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - โรงงานผลติเครือ่งแกว้ 

คอรน์นิง่ - เมอืงแฮรสิเบริก์ - โรงงานผลติช็อกโกแลต เฮอรช์ีย่ ์                                                                                                    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอรน์นิง่ (CORNING) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอ่งในรัฐนวิยอรก์ ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา (UNITED STATES OF AMERICA) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเม่องนิวยอร์ก  ก่อตัง้ขึน้เม่่อปี ค.ศ. 

1890 ซึ่งตั ้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเชมุง เป็นเม่องที่มีช่่อเสียงทางดา้นการผลิตเคร่่องแกว้       น าท่านเดินทางสู ่

โรงงานผลติเครือ่งแกว้ คอรน์นิง่ (CORNING GLASS MUSEUM) เป็นโรงงานผลติเคร่อ่งแกว้ทีม่ชี ่อ่เสยีงของ



 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา สถานที ่ทีเ่ต็มไปดว้ยผลงานสะสมจากแกว้ทีน่่าประทับใจทีส่ดุ ซึง่มาพรอ้มกับขอ้มูลทีต่า่งๆที่

น่าสนใจมากมาย พบกับผลงานทีท่ าจากแกว้กวา่ 45,000 ชิน้ ซึง่ประกอบไปดว้ยผลงานรูปแบบสมัยใหม่และรูปแบบ

ทางประวัติศาสตร์ เราพนันไดเ้ลยว่าคุณไม่รูม้าก่อนว่าชาวอียิปต์นั้นเป็นคนคิดคน้แกว้ขึน้มา ท่านจะไดช้่่นชม

ประตมิากรรมแกว้ทีน่่าสนใจและงดงามพรอ้มกบัไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับวธิกีารเป่าแกว้ในรูปแบบตา่งๆอกีดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

                        น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแฮรสิเบริก์ (HARRISBURG) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมอ่งหลวงของรัฐ

เพนซลิเวเนีย  ประเทศสหรัฐอเมรกิา ในปี ค.ศ. 2010 มปีระชากร 49,528 คน ตัง้อยู่รมิฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าซัสควิ

แฮนนา เป็นเม่องที่มีช่่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเร่่องการผลิตช็อกโกแลต   น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิต

ช็อกโกแลต เฮอรช์ีย่ ์(HERSHEY’S FACTORY) เป็นโรงงานผลติช็อกโกแลตช่อ่ดังของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ปัจจุบันมีแบรนด์ย่อยอยู่ภายใตบ้รษัิทมากกว่า 80 แบรนด ์รวมทัง้ KITKAT ที่เรารูจ้ักกันเป็นอย่างดี “HERSHEY 

FOODS” เป็นบรษัิทผลติและจ าหน่ายช็อกโกแลต ลกูกวาด และผลติภัณฑช์็อกโกแลคณุภาพทัง้หมด ทีน่ี่ทา่นจะได ้

ชมขัน้ตอนการผลิตช็อกโกแลตแบบ ANIMATION โดยใชส้ัตว์จ าลองและเทคโนโลยีแบบทันสมัยใน การน า

เคร่อ่งจักรเกา่แกท่ีใ่ชใ้นการผลติช็อกโกแลตมาจัดแสดงใหช้มดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั RADISSON HOTEL HARRISBURG , HARRISBURG , UNITED STATE OF AMERICA หรอื

เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงแฮรสิเบริก์ - เมอืงวอชงิตนั ด ี ซ ี - ท าเนยีบขาว - อนสุรณ์สถานลนิคอลน์ - อนสุาวรยี ์

วอชงิตนั - อนสุรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั - สถาบนัสมธิโซเนยีน และ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์

ธรรมชาต ิ- พพิธิภณัฑก์ารบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองวอชิงตนั ด ีซี (WASHINGTON D.C.) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตัง้อยู่

ระหวา่งมลรัฐเวอรจ์เินียกับรัฐแมรีแ่ลนด ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา เมอ่งหลวงเกา่แกข่องประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอ่ง

ทีไ่ดรั้บการวางแผนผังเมอ่งมาเป็นอย่างด ีมคีวามสวยงามและเป็นระเบยีบ ทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ ทีท่ าการของหน่วยงาน

รัฐบาลทีส่ าคญัตา่งๆมากมาย เมอ่งวอชงิตัน ด.ีซ.ี มอีาณาเขตเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตรัุส ยาวดา้นละ 16 กโิลเมตร โดยใจ

กลางของสีเ่หลีย่มจัตรัุสเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีว์อชงิตัน ทีอ่ยูร่ะหวา่งท าเนียบขาวและอาคารรัฐสภา  น าทา่นเดนิทาง

สู ่ท าเนยีบขาว (WHITE HOUSE) ถกูออกแบบโดยสถาปนกิชาวไอรชิ เจมส ์โฮบนั กอ่สรา้งระหวา่งปี ค.ศ. 1792 

ถงึ ค.ศ. 1800 ดว้ยหนิทรายอะเกยีครกีสขีาวในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้่นฟคูลาสสกิ พ่น้ทีใ่ชส้อยรวม 5,100 ตร.ม. มี

หอ้งทัง้หมด 132 หอ้ง และสระวา่ยน ้า 1 สระ ซึง่ตอ่มาพ่้นทีไ่ดถู้กขยาย ตอ่เตมิ และซอ่มบ ารุง (เกดิจากการถูกเผา

โดยกองทัพสหราชอาณาจักร) ปัจจุบันใชเ้ป็นส านักงานของประธานาธบิด ี** บางกรณี บรเิวณท าเนยีบขาว มี

ผูน้ าระดบัประเทศประชุม หรอื เดนิทางเขา้ ออก อาจท าใหค้ณะไมส่ามารถเขา้ใกลช้ดิกบัท าเนยีบขาวได ้

อาจจะถูกก ัน้โดยเจา้หนา้ทีต่ ารวจเนือ่งจากมาตราฐานรกัษาความปลอยภยั โดยการเดนิทางของผูน้ า

ระดบัประเทศ ไม่สามารถทราบไดล้่วงหน้า **   น าท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ (LINCOLN 

MEMORIAL) รูปปั้นของ อับราฮัม ลนิคอลน์ ประธานาธบิดคีนที ่16 ของอเมรกิาความสงู 19 ฟตุ (5.8 เมตร) ทีต่ัง้

อยู่อย่างสงบแต่แฝงไปดว้ยอ านาจนี้อยู่ในอริิยาบททีน่ั่งอยู่บนเกา้อี ้ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกสุดของอนุสรณ์สถาน

แห่งชาต ิโดยสายตาของอดตีประธานาธบิดคีนนี้เพ่งมองทอดไปทีอ่นุสาวรียว์อชงิตัน นักทอ่งเทีย่วควรจะมายน่ตรง

จดุทีช่าวอเมรกินันับลา้นคนเคยมายน่รวมกนัทีน่ีเ่พ่อ่ร าลกึและแสดงความเคารพตอ่ชายทีถ่อ่ก าเนดิในบา้นไมซ้งุอยา่ง

เรยีบงา่ยทีส่ดุ แตเ่ตบิโตขึน้เพ่อ่น าทางประเทศชาตใิหผ้่านพน้สงครามกลางเมอ่งอเมรกินัไปได ้และริเ่รมิใหเ้กดิการ

เลกิทาสในทีส่ดุ รูปปั้นหนิปนูและหนิอ่อนหลายๆชิน้ทีน่ี่มคีวามหมายเชงิสญัลักษณ์ เสาดอรกิแบบมรี่องทัง้หมดเป็น

ตวัแทนของทัง้ 36 รัฐ ซึง่เป็นชว่งเวลาทีล่นิคอลน์เป็นประธานาธบิดบีรหิารประเทศ สว่นช่อ่รัฐทัง้ 48 รัฐทีม่ขี ึน้สมัยที่

อาคารก่อสรา้งแลว้เสร็จในปี 1922 ก็ไดรั้บการจารกึไวใ้ตช้ายคา อกีทัง้จติรกรรมฝาผนังทีล่นิคอลน์ถอ่ว่ามคีุณค่า

ตลอดชว่งชวีติของเขา ประกอบดว้ย เร่อ่งอสิรภาพ สทิธขิัน้พ่น้ฐาน ความเป็นนรัินดร ์ความเป็นธรรม กฎหมาย ความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียว ภราดรภาพและความเอ่้อเฟ้่อเผ่่อแผ่ เป็นตน้    น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรียว์อชิงตนั 

(WASHINGTON MONUMENT) เป็นอนุสาวรีย์ทีส่รา้งเพ่่อเป็นเกยีรตแิก่จอร์จ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรก

ของสหรัฐอเมรกิา มลีกัษณะเป็นแทง่โอเบลสิก ์ท าดว้ยหนิออ่น หนิแกรนติ และหนิทราย สงู 555 ฟตุ 5 ½ นิว้ (169 

เมตร) เป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในวอชงิตัน ด.ีซ.ี ออกแบบโดยโรเบริต์ มลิส ์สถาปนิกในยุคนัน้ เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 

1848 แต่กว่าจะสรา้งเสร็จก็ล่วงเขา้มาจนถงึปี ค.ศ. 1884 ใชเ้วลาสรา้งนานถึง 36 ปี เน่่องจากเงนิบรจิาคหมด 

ประกอบกับเกดิสงครามกลางเม่องอเมริกัน ไดท้ าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเม่่อ 9 ตุลาคม ค.ศ . 1888 ใชห้ินไป 

36,491 กอ้น หนัก 90,854 ตัน ใชเ้งนิไปทัง้ส ิน้ 1,187,710 ดอลลารส์หรัฐ ดา้นบนจะเป็นจุดชมววิ มลีฟิตแ์ละบันได 

897 ขัน้ หนิแตล่ะกอ้นทีน่ ามาสรา้งบันไดในอนุสาวรยีไ์ดม้าจากทีต่า่งๆทกุรัฐของประเทศสหรัฐอเมรกิา และจากการ

บรจิาคจากองคก์รเอกชนและรัฐบาลมิตรประเทศต่างๆ อาจเรียกว่าเป็นหนิตัวแทนจากนานาชาต ิทีม่าจากทั่วทุก

สารทิศมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ ก็กล่าวได ้  น าท่าน ผ่านชม อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั 

(THOMAS JEFFERSON MEMORIAL) หนึง่ในสถาปัตยกรรมชิน้เรยีบง่ายแตง่ดงามของอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิ

สรา้งเพ่่อแสดงความเคารพต่อประธานาธิบดีและเหล่านักคดิที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกา  โดยเดนิจากอนุสรณ์สถาน

ลนิคอลน์ประมาณ 1.6 กโิลเมตร จะผ่านทวิแถวตน้เชอรร์ีไ่ปยังบรเิวณอา่งเก็บน ้าทดิัล บาซลิ (TIDAL BASIN) ของ

อนุสรณ์สถานแห่งชาต ิจากนั้นจะพบโครงสรา้งอาคารที่คลา้ยกับปูชนียสถาน ซึง่สรา้งขึน้เพ่่ออุทศิใหก้ับบรรดา



 

ประธานาธบิด ีและเหลา่นักคดิชัน้น าของอเมรกิา ทอมัส เจฟเฟอรส์นั ประธานาธบิดคีนทีส่ามของสหรัฐอเมรกิา เป็น

ผูเ้ขยีนสิง่ส าคัญมากในขณะนัน้ น่ันคอ่ค าประกาศอสิรภาพของอเมรกิา ทีอ่นุสรณ์สถานแห่งชาตนิี้มกีารจัดกจิกรรม

หลากหลายประเภท ตลอดทัง้ปีทีบ่รเิวณรอบๆของอ่างเก็บน ้าทดิัล บาซลิ (TIDAL BASIN) ไม่ว่าจะเป็นคอนเสริ์ต

เพลงแจ๊สบรเิวณขัน้บันไดของอนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นัและเทศกาลเชอรร์ี ่บลอสซัมประจ าปีทีจั่ดเป็นประจ าในฤดู

ใบไมผ้ล ิเพ่่อใหไ้ดว้วิทีเ่ห็นอนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นัไดช้ดัเจนภายใตบ้รรยากาศอันผ่อนคลาย  น าท่านเดนิทางสู ่

สถาบนัสมธิโซเนยีน (SMITHSONIAN INSTITUTION) เป็นสถาบันวจัิย สถาบันการศกึษา และพิพิธภัณฑ ์

กอ่ตัง้ขึน้ตามความประสงคข์องนักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ เจมส ์สมธิสนั (JAMES SMITHSON) ซึง่ระบพุนัิยกรรม

วา่ หากหลานชายของเขา เฮนร ีเจมส ์ฮังเกอรฟ์อรด์ ไม่มทีายาท ก็ใหย้กมรดกทัง้หมดใหแ้กรั่ฐบาลสหรัฐอเมรกิา

เพ่อ่กอ่ตัง้องคก์รทีส่ามารถ “เพิม่พูนและเผยแพร่ความรู”้ ใหแ้กม่นุษยชาตใินเครอ่ของ สถาบนัสมธิโซเนยีน มอียูก่วา่ 

19 แห่ง กระจายอยูใ่นหลายรัฐ ซึง่ใหท้ัง้ความรูแ้ละความเพลดิเพลนิส าหรับทัง้ผูใ้หญแ่ละเด็ก อกีหนึง่แหง่ทีน่่าสนใจ 

คอ่ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต  ิ(NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) พิพิธภัณฑ์นี้

ให ้วึามรูเ้กีย่วกับการส ารวจ และเรียนรูโ้ลกธรรมชาตผิ่านทางการวจัิย การส ารวจสิง่มชีวีติในยุคโบราณ รวมถงึพวก

ไดโนเสาร์ นิทรรศการเกี่ยวกับสัตวป่์า สัตวใ์ตท้อ้งทะเล เป็นตน้     น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑก์ารบนิและ

อวกาศแห่งชาต ิ(NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) เปรียบเสม่อนสวรรค์ของผูส้นใจเร่่องการบิน 

เพราะพิพธิภัณฑแ์ห่งนี้จะพาคุณเดนิทางไปพบกับประวัตศิาสตรก์ารบนิและอวกาศอย่างถงึแก่น จะไดพ้บกับคอล

เลคชัน่เกีย่วกับการบนิและอวกาศทีใ่หญ่ทีส่ดุ รวบรวมจากทกุทีท่ั่วโลกมาไวท้ีพ่พิธิภัณฑก์ารบนิและอวกาศแห่งชาติ

นี ้ส ิง่ของทีน่ ามาจัดแสดงเป็นของจรงิทัง้หมด ไม่ก็เป็นชิน้สว่นส ารองของอปุกรณ์ทีใ่ชง้านจรงิ จงึท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้

มอีอร่าความขลัง ภายในมี 22 โซนที่รวบรวมอุปกรณ์จากหน่วยงานการบนิหลายๆแห่ง ตัง้แต่อุปกรณ์รุ่นคุณปู่ ยุค

แรกเริม่ของประวัตศิาสตรก์ารบนิ มาจนถงึยคุอวกาศทีจ่ัดแสดงในแกลเลอรี ่APOLLO TO THE MOON นอกจากนี้ยัง

มกีารรวบรวมเหตุการณ์ส าคัญของประวัตศิาสตร์การบนิในรูปแบบของแกลเลอรี่ เชน่ การบนิของสองพี่นอ้งตระกูล 

WRIGHT ใน ปี  1903 หร่อจะเป็น  SPIRIT OF ST LOUIS ที่ นั กบิน  CHARLES LINDBURGH ท าการบินข า้ม

แอตแลนตกิไดส้ าเร็จเป็นครัง้แรก นอกจากนียั้งม ีAPOLLO 11 COMMAND MODULE อกีดว้ย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั HOLIDAY INN CHANTILLY-DULLES EXPO , WASHINGTON D.C. , UNITED 

STATE OF AMERICA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี- เมอืงฟิลาเดลเฟีย - อนิดเิพนเดนซ ์ฮอล - ลเิบอรต์ ี ้เบลล ์- เมอืงนวิ ยอรก์                         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟิลาเดลเฟีย (PHILADELPHIA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอ่งใน

รัฐเพนซลิวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอ่ทีเ่รียกกันวา่ฟิลลี ่(PHILLY) หรอ่ THE CITY OF BROTHERLY LOVE 

เป็นเมอ่งหลวงแห่งแรก ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นเม่องทีร่เิริม่การประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตัง้ประเทศ

สห รัฐอเมริกา  เป็น เม่องที่ ใหญ่ ที่สุด ใน รัฐเพนซิล เวเนีย     น าท่ าน เดินทางสู่  อ ินดิเพนเดนซ์ ฮอล 

(INDEPENDENT HALL) คอ่ศนูยก์ลางของอทุยานประวัตศิาสตรแ์ห่งชาต ิตัง้อยูบ่นถนนเชสตนั์ตระหวา่งถนนที ่5 

กับ 6 ในชว่งแรก อาคารนี้เป็นทีรู่จ้ักในฐานะสถานทีท่ีม่กีารอภปิรายแกไ้ขและลงมตเิห็นชอบค าประกาศอสิรภาพ

สหรัฐอเมรกิาและรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมรกิา ตัวอาคารสรา้งเสร็จสมบรูณ์เม่อ่ ค.ศ. 1753 ในฐานะสภานติบิัญญัติ

ของอาณานคิมส าหรับจังหวดัเพนซลิเวเนยี (ตอ่มาคอ่ศาลาวา่การรัฐเพนซลิเวเนีย) และกลายเป็นสถานทีห่ลกัในการ

จัดการประชุมใหญ่สภาแห่งทวปีหร่อสภาอาณานิคมรอบที่ 2 (SECOND CONTINENTAL CONGRESS) เม่อ่ ค.ศ. 

1775-1783 นอกจากนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของการประชมุยกร่างรัฐธรรมนูญในฤดรูอ้น ค.ศ. 1787 อาคารแห่งนี้คอ่สว่นหนึ่ง

ของอทุยานประวตัศิาสตรแ์หง่ชาตอินิดเิพนเดนซ ์ทีเ่คยเป็นสถานทีป่ระกาศอสิรภาพ ในปีค.ศ 1776 ค าประกาศเขยีน

โดยโธมัส เจฟเฟอรส์นั แถลงวา่ อาณานคิมอเมรกิา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากอังกฤษ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979    น าท่านเดนิทางสู ่ลเิบอรต์ ี ้เบลล ์

(LIBERTY BELL) หร่อที่เรียกกันว่า ระฆังแห่งอสิระภาพ เป็นระฆังทีม่ีความหมายต่อประวัตศิาสตร์ชาตอิเมรกิา 

เพราะเป็นระฆังใบทีส่ง่เสยีงกอ้งกังวาลหลังประกาศอสิรภาพไม่ขึน้ตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776 เหตทุีเ่ลอ่กใช ้

ระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารกึขอ้ความทีม่คีวามหมายจับใจเกีย่วกบัเสรภีาพไวว้า่ “ขอใหเ้สรภีาพจงมแีดค่นทกุคนที่

อาศัยอยู่บนผน่แผ่นดนินี้” ซึง่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องการประกาศอสิรภาพพอดรีะฆังเสรภีาพใบนี้มนี ้าหนัก 

2,080 ปอนด ์เริม่แขวนเป็นระฆังประจ าเมอ่งฟิลาเดลเฟีย ตัง้แตปี่ 1753 ใชต้ยีามมกีารประชมุหรอ่เหตุการณ์ส าคัญ 

กอ่นจะใชใ้นการตเีพ่อ่ประกาศเอกราชหลงัจากน ้นัก็จะตไีวอ้าลยัในอสญักรรมของคณะผูก้อบกูอ้สิรภาพทกุๆคน ระฆัง

เริม่ปรากฏรอยรา้วในปี 1835 และแตกปรหิลังการตฉีลองวันเกดิประธานาธบิด ีจอรจ์ วอชงิตัน ท าใหท้างการสหรัฐ

ยกเลกิการตรีะฆังพร ่าเพร่อ่ เพ่อ่ยด่อายขุองระฆังใหย้าวนานทีส่ดุ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนวิ ยอรก์ (NEW YORK) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาท)ี หร่อทีน่ิยมเรียก

กันวา่ นวิ ยอรก์ ซติี ้เป็นเมอ่งใหญ่ทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอ่งทีเ่จรญิทีส่ดุในโลก เป็นมหานครเอกของ

โลก จัดไดว้า่เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ วฒันธรรม บันเทงิ ทีส่ าคัญทีส่ดุของโลก เป็นเมอ่งทีม่ตีกึสงูระฟ้า

มากมาย ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นทีต่ัง้ของส านักงานใหญ่องคก์ารสหประชาชาต ิเมอ่งนิว ยอร์กตัง้อยู่

บรเิวณชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนตกิ ทางตะวันออกเฉียงเหน่อของสหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ย 5 เขตปกครองที่

เรียกว่า โบโรฮ ์(BOROUGH) คอ่ เดอะบรองซ ์บรูคลนิ แมนแฮตตัน ควนีส ์และสแตตัน ไอสแ์ลนด ์ประชากรรวม



 

ทัง้หมดประมาณ 8,274,527 คน ภายในพ่้นที่ 790 ตร.กม. นอกจากจะเป็นเม่องที่มีประชากรมากที่สุด สัดส่วน

ประชากรตอ่พ่น้ทีย่ังถอ่วา่หนาแน่นทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา ลกัษณะเฉพาะของเมอ่งนวิ ยอรก์ทีแ่ตกตา่งไปจาก

เมอ่งอ่น่ของประเทศสหรัฐอเมรกิา มใีหเ้ห็นหลายอย่าง เริม่ตัง้แต่ระบบขนสง่ทีม่โีครงข่ายขนาดใหญ่ ความเหมอ่น

และความแตกต่างกันของประชากร ใน ค.ศ. 2005 มภีาษาประมาณ 170 ภาษาทีใ่ชก้ันในเม่องแห่งนี้ และ 36% 

ของประชากรไม่ไดเ้กดิและโตในสหรัฐอเมรกิา ระบบรถไฟใตด้นิเมอ่งนวิ ยอรก์ทีใ่หบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง บวกกับ

การจราจรและผูค้นทีพ่ลกุพลา่นอยู่ตลอดเวลา จงึมคี าเปรยีบเปรยถงึเมอ่งนวิ ยอรก์วา่เป็น “เมอ่งทีไ่ม่เคยหลับใหล” 

ขณะเดยีวกนัเมอ่งแหง่นียั้งมชี ่อ่เลน่อ่น่ๆ อกีดว้ยอยา่ง “กอรท์เทม” (GOTHAM) และ “บิ๊กแอปเปิล” (BIG APPLE) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั WYNDHAM GARDEN NEWARK AIRPORT , NEW YORK , UNITED STATE OF 

AMERICA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก เมอืงนวิ ยอรก์ - ลอ่งเรอืเฟอรี ่สู ่เกาะลเิบอรต์ ี ้- อนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ - สะพานบรคูลนิ - กราวด ์

ซโีร ่- เซ็นทรลั ปารค์ - เรดโิอ ซติ ี ้มวิสคิ ฮอล - ยา่นบรอดเวย ์- อาคารสหประชาชาต ิ- หอสมุด

ประชาชน – โบสถเ์ซนต ์แพททรคิ - ยา่นไชนา่ ทาวน ์- ยา่นไทม ์สแควร ์- ถนนสายทีห่า้                                                                                                          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเร่อเฟอร์รี่ เพ่่อ ล่องเรอืเฟอรี ่สู่ เกาะลเิบอรต์ ี ้(LIBERTY ISLAND) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ 

อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (STATUE OF LIBERTY) ผา่นชม ความสง่างามของเทพเีสรภีาพ สญัลักษณ์แห่งความ

ภาคภูมใิจของชาวอเมรกินั ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นดนิแดนทีท่กุคนมสีทิธแิละเสรภีาพเทา่เทยีมกัน อนุสาวรยีเ์ทพี

เสรภีาพนี ้ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญ เน่่องในโอกาสทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิากอ่ตัง้ประเทศครบรอบ 100 

ปี ผ่านชม ความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของ สะพานบรูคลนิ (BROOKLYN BRIDGE) สรา้งเสร็จเม่่อปี ค.ศ. 

1883 เคยเป็นสะพานแขวนทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และเป็นสะพานแขวนทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา มคีวาม

ยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแม่น ้าอสีต ์เช่อ่มระหวา่งนวิยอรก์ ซติี ้กับ เกาะแมนฮัตตัน สะพานบรูคลนิสรา้งขึน้จากการ

ขงึลวดเหล็กในสมัยโบราณ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึววิัฒนาการทีม่ีมาอย่างต่อเน่่องตัง้แต่สมัยโบราณ จากจุดนี้ท่านยัง

สามารถชมววิทวิทัศน์ความสวยงามของเกาะแมนฮัตตันไดอ้กีดว้ย ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1984   น าทา่น ผา่นชม กราวด ์ซโีร ่(GROUND ZERO) 

เป็นบริเวณที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นที่ตัง้ของตกึแฝด เวริ์ล เทรด เซ็นเตอร์ (WORLD TRADE CENTER) ที่สูงที่สุดใน

ประเทศสหรัฐอเมรกิาแตต่อนนีเ้หลอ่ทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า เป็นอนุสรณ์สถาน หลงัจากการสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญใ่น

ปี 2001 หรอ่เหตกุารณ์ 911 ปัจจุบันบรเิวณนี้สรา้งเป็นโครงการเวริล์เทรดเซนเตอร ์ใหม่ โดยมทีัง้หมด 4 TOWER 

ในโครงการ ผา่นชม เซ็นทรลั ปารค์ (CENTRAL PARK) สวนสาธารณะทีส่วยงามและร่มร่น่ขนาดใหญ่ ซึง่เรยีก

ไดว้่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก ผ่านชม เรดโิอ ซิตี ้มวิสคิ ฮอลล ์(RADIO CITY MUSIC HALL) สถานที่

จัดการแสดงดนตรชี่อ่ดงัทีม่ชี ่อ่เสยีงทีส่ดุในโลก ผา่นชม ยา่นบรอดเวย ์(BROADWAY) เป็นหนึง่ในสถานทีเ่ทีย่ว

ส าคัญของนวิ ยอรก์ ย่านนี้เป็นทีต่ัง้โรงละครกวา่ 40 แห่ง กลางคน่ถนนจะสวา่งไสวไปดว้ยแสงไฟนีออนหลากสจีาก

ป้ายช่อ่ ป้ายโฆษณาโรงละครตา่งๆ ละครเพลงบรอรด์เวยค์อ่วัฒนธรรมทางดนตรขีองชาวอเมรกิาทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก 

โดยเฉพาะละครเพลง มอีทิธพิลขนาดถูกน ามาตัง้เป็นช่อ่ถนนและช่อ่ย่าน ดา้นธุรกจิละครบรอร์ดเวยข์องทีน่ี่ไดรั้บ

ความนยิมเพราะมสีายสมัพันธก์ับฮอลลวีูด้ นักแสดงฮอลวีูด้หลายคนแจง้เกดิจากทีน่ี่ รวมทัง้ ผา่นชม สถานทีส่ าคัญ

ต่างๆ เช่น อาคารสหประชาชาต ิ(UNITED NATIONS HEADQUARTERS) , หอสมุดประชาชน (NEW 

YORK PUBLIC LIBRARY) , โบสถเ์ซนต ์แพททรคิ (ST. PATRICK'S CATHEDRAL) , ยา่นไชน่า ทาวน ์

นวิ ยอรก์ (CHINA TOWN NEW YORK)  น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นไทม ์สแควร ์(TIME SQUARE) ย่านการคา้

กลางนครทีป่ระชันป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย เป็นจุดตัดส าคัญของถนนในแมนฮัตตัน เมอ่งนิว ยอร์ก โดยเป็นจุดตัด

ของถนนบรอดเวย ์กับ ถนนเซเวนท ์เอเวนวิ อกีทัง้ยังเป็นจุดทีอ่ยู่ระหวา่ง ถนนเวสต ์โฟต ีเซเคอนด ์สตรที กับ ถนน

เวสต ์โฟต ีเซเวนท ์สตรที ซึง่ไทมส์แควรท์อดตัวยาวอยู่บนพ่น้ทีใ่นบล็อกระหวา่งถนนซกิท ์เอเวนิว กับ ถนนเอกท ์

เอเวนิว ในความยาวแนวตะวันออก-ตะวันตก และอยู่บนพ่้นทีร่ะหวา่งถนนเวสต ์โฟตที ์สตรที กับ ถนนเวสต ์ฟิฟทต์ ี

เทริด์ สตรที ในแนวเหน่อ-ใต ้โดยไทมสแควรเ์องไดก้ลายเป็นจุดส าคัญจุดหนึง่บนฝ่ังตะวันตกของย่านธุรกจิการคา้

ในเขตมดิทาวน์บนเกาะแมนฮัตตัน   ทา่นเดนิทางสู ่ถนนสายทีห่า้ (FIFTH AVENUE) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง เสพงาน

ศลิป์ และน่าเดนิเลน่บนมดิทาวน์บนเกาะแมนฮัตตัน ฟิฟทอ์เวนวิสรา้งขึน้โดยตระกลูร ่ารวยของประเทศอเมรกิา ย่านนี้

มรีา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลก หา้งสรรพสนิคา้ และโรงภาพยนตรจ์ านวนมากเรยีงรายสองขา้งทางทอดตวัยาว

จากถนนสายที ่49 ถงึ 60 ของฟิฟทอ์เวนวิ ซึง่นอกจากการชอ้ปป้ิงแลว้ นักท่องเทีย่วหลายคนยังช่น่ชอบทีจ่ะมาชม

ความงามของตวัอาคารเกา่แกท่ีเ่คยีงคูก่ับอาคารใหมส่ไตลโ์มเดริน์ อาท ิโบสถท์รนิติี ้อนัเล่อ่งช่อ่  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั WYNDHAM GARDEN NEWARK AIRPORT , NEW YORK , UNITED STATE OF 

AMERICA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด ขึน้ชมววิบนตกึสงูระฟ้าสดุไฮเทค วนัเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์- วูด๊เบอรี ่คอมมอน พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท 

- ทา่อากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                                      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 น าท่าน ขึน้ชมววิบนตกึสูงระฟ้าสุดไฮเทค วนัเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์(ONE WORLD TRADE CENTER) หร่อ

ช่่อเดิมค่อ ฟรีดอมทาวเวอร์ (FREEDOM TOWER) เป็นช่่อสิง่ปลูกสรา้งสองหลังในโลว์เออร์แมนฮัตตัน เม่อง

นิวยอร์ก มักหมายถึงสิง่ปลูกสรา้งหลักในกลุ่มเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์ (WORLD TRADE CENTER COMPLEX) ใหม ่

และยังเป็นสิง่ปลกูสรา้งสงูสดุในซกีโลกตะวนัตก วันเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรใ์ชช้่อ่เดยีวกบัหอคอยแฝดเหนอ่ของเวลิดเ์ท

รดเซ็นเตอรเ์ดมิซึง่ถูกท าลายในเหตวุนิาศกรรม 11 กนัยายนและตัง้อยู ่ณ มุมตะวันตกเฉียงเหนอ่ของทีต่ัง้เวลิดเ์ทรด

เซ็นเตอร ์16 เอเคอร ์บนทีต่ัง้ของ 6 เวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์เดมิ อาคารนี้ตดิกับถนนเวสตท์างตะวันตก ตดิกับถนนวซีี

ทางเหน่อ ตดิกับถนนฟุลทอนทางใต ้และถนนวอชงิตันทางตะวันออก การก่อสรา้งเริม่เม่อ่วันที ่27 เมษายน พ.ศ. 

2549 ความสงูหลังคาของอาคารสงู 104 ชัน้มาตรฐาน แตม่ชีัน้จรงิ 94 ชัน้ กลุม่เวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรใ์หม่ซึง่วันเวลิด์

เทรดเซ็นเตอรเ์ปิดเม่อ่วนัที ่3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 เดมิจะมอีาคารส านักงานสงูหลายชัน้อ่น่อกีสามหลงั ตัง้อยู ่ณ 

ถนนกรนีชิและอนุสรณ์และพพิธิภัณฑ ์11 กนัยายนแหง่ชาต ิ  น าทา่นเดนิทางสู ่วูด๊เบอรี ่คอมมอน พรเีมีย่ม เอาท์

เล็ท (WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเอาทเ์ล็ทที่

มขีนาดใหญ่ และมชี่อ่เสยีงโดง่ดังทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศนูยร์วมแบรนดเ์นมชัน้น าสญัชาตอิเมรกิัน และ

อ่่นๆอีกมากมายหลากหลายแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลกไวท้ี่นี่  อาทิ BURBERRY , GUCCI , DIOR , COACH , 

DIESEL , G-STAR , MISS SIXTY , ENERGY , NIKE , VERSACE , POLO , A/X , EMPORIO ARMANI และอีก

มากมาย ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้เมืองนวิยอรก์ 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - ทา่อากาศยาน

นานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง                                                                                                                             

01.35 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน 

CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบนิที่ CX845  ** ใช้เวลาบนิประมาณ 15 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วนัทีเ่กา้ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง – ทา่อากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                                                                                                                                                    

05.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง **   

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ CATHAY 

PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบนิที ่CX705  ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่งบนิ ** 

10.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ี

เตยีง 

(เด็กอายุไม่

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 

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



 

01.35-05.15+1 

08MAY CX705 HKG-

BKK 08.00-10.05 

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 ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท ** 

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

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 35,000 บาท ** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่อ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) กรณีตอ้งการ UPGRADE เป็น ทีน่ ัง่

พเิศษ (PREMIUM ECONOMY) หรอื ช ัน้ธุรกจิ (BUSINESS CLASS) จ าเป็นออกบตัรโดยสารใบใหม่แยกจาก

คณะ และ จองเป็นราคาทวัร ์ไมร่วมต ัว๋ (JOIN LAND) ต ัง้แตข่ ัน้ตอนการจอง ส ิง่ส าคญักอ่นออกบตัรโดยสาร กรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุคร ัง้วา่คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่่องบนิ โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่อ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักแตล่ะชิน้ไมเ่กนิ 23 กก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หร่อ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมหีอ้งพัก  3 ท่าน 

TRIPLE วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและ

ความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่อ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ่อ้ประกันเพิม่เพ่อ่

คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ. 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหน่อจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอ่เดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เคร่อ่งด่ม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหน่อรายการระบ ุและ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

(กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 21 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 3 USD.) 



 

 คาทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 27 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม (วนัละ 3 USD.) 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 48 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทย

ประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) 

ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมดัจ าคร ัง้แรก) 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา ทา่นละ ประมาณ 4,000 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมดัจ าคร ัง้แรก) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอ่เอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 40,000 

บาท คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท , คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิาร

ยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศแคนาดา ท่านละ 4,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 52,000 บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ช าระ

เฉพาะเงนิมดัจ า 40,000 บาท) ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนีภ้ายในวัน

ถัดไปกอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมี

ความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (WAITING 

LIST) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เน่อ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอ่เอเยน่ต ์กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอ่ทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอ่เอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอ่ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิ

ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิซี่า รอนัดสัมภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที่

ก าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอ่ กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อ่วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หร่อ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอ่วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอ่เอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอ่ เล่อ่น หรอ่ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอ่เอเยน่ต ์

(ผูม้รีายช่อ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอ่ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่่อลงนามในเอกสารแจง้ยน่ยัน

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอ่เอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคน่ นักทอ่งเทีย่วหรอ่เอเย่นต ์(ผูม้รีายช่อ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอ่ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพ่อ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคน่ โดยแนบหนังสอ่มอบอ านาจประกอบ 

(กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้

แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่อ่นไขการคน่เงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่

วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 30-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่ ีค่าใช้จ่ายตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เน่่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เคร่อ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอ่ซ่อ้ขาดแบบมเีง่อ่นไข หร่อเทีย่วบนิเหมาล า CHARTER FLIGHT หรอ่ EXTRA FLIGHT กับสาย

การบนิ หรอ่ผา่นตวัแทนในประเทศหรอ่ตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคน่เงนิมัดจ าหรอ่คา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เล่อ่น หรอ่ เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพ่อ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอ่เอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ

ทีไ่ม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอ่เอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะ

ช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพ่่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะ

ใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการย่น่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่น่คา่ทวัรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้

ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอ่จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอ่วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 



 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เน่่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (SINGLE) , หอ้งพักแบบหอ้งคู ่2 

ทา่น (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอ่ อยู่คนละ

ชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

หรอ่ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (SINGLE) ไมว่า่กรณีใดๆ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอ่เอเยน่ต ์

2. โดยสว่นใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น (TWIN/DOUBLE) มลีักษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2  เตยีง (2 

QUEEN BED) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) ก็จะมลีักษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2 เตยีง (2 QUEEN BED) เชน่กัน 

ไมม่เีตยีงเสรมิดว้ยเง่อ่นไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอ่งเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอ่ยา้ยเมอ่งเพ่อ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยสว่นใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักทีห่า้มสูบบุหรี ่(NON SMOKING ROOM) โดยทางโรงแรมจะ

ตดิตัง้อปุกรณ์ดักจับควันไวใ้นหอ้ง กรณีทีม่กีารลักลอบสบูบหุรีใ่นหอ้งพัก และ ถูกตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พักจ าเป็นตอ้งช าระคา่ปรับกับ

โรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรยีญดอลลา่หส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ตอ่ครัง้ 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 

1. การย่น่ขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จ าเป็นตอ้งด าเนนิการตรงกับสถานทูตอเมรกิาประจ าประเทศไทย เทา่นัน้ (ยังไม่ผ่าน

ตวัแทนรับย่น่) โดยสถานทตูมทีี ่เชยีงใหม่ และ กรุงเทพฯ ทา่นตอ้งการย่น่และสมัภาษณ์ทีใ่ด ใหแ้จง้ตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์กรณี

ด าเนนิการแลว้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลง จ าเป็นตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารย่น่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกี

ครัง้ 

2. สถานทตูสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครทีย่่น่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วสมัภาษณ์ชว่งเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เทา่นัน้ สถานทตูไมเ่ปิด

สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วชว่งเวลาบา่ย กรณีทีท่า่นไม่สะดวกสมัภาษณ์ชว่งวัน และ เวลาใดบา้ง กรุณาแจง้กับเจา้หนา้ที ่ตัง้แตข่ัน้ตอน

การจองทวัร ์(ผูส้มัครทกุทา่นจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี) 

3. ส าหรับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการย่่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ย่่นเอกสาร และ 

สมัภาษณ์ เป็นครอบครัว หรอ่ รายบคุคล ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ และสถานทตูจะพจิารณาวซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล 

4. กรณีทีท่่านตอ้งการย่น่วซีา่เร็วทีส่ดุ และคณะยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) สามารถท าไดโ้ดยใหท้่าน

ช าระเงนิมัดจ า พรอ้มค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารย่น่วซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอรม์กรอกเพ่่อขอย่น่วซี่าท่องเทีย่ว

ประเทศสหรัฐอเมรกิา ส าเนาหนา้หนังสอ่เดนิทางหนา้แรก แจง้ชว่งวัน เวลา ทีท่่านสะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจา้หนา้ที ่หลังจาก

ช าระเงนิประมาณ 10 วนัท าการ เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่จะตอิตอ่กลับเพ่อ่ใหท้า่นเลอ่กควินัดหมายตามวัน และ เวลาทีท่า่นสะดวก กรณี

คณะไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไม่สามารถออกเดนิทางได ้(ยังมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) ทางบรษัิทจะไม่สามารถคน่ค่าใชจ้่ายใน

สว่นของคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารย่น่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหท้า่นได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ไม่วา่ทา่นจะไดรั้บอนุมัตวิี

ซา่อายุเทา่ไหร่ก็ตาม เชน่ ท่านจองคณะเดนิทางวันที ่1-9 ต.ค. และท่านยน่ยันจะย่น่วซี่ากอ่นคณะคอนเฟิรม์ แต่เม่อ่ถงึก าหนดออก

บัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดินทางได ้และท่านไดรั้บอนุมัตวิีซ่าเพียง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช่ 10 ปี) น่ันหมายถึงท่าน

จ าเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม ่และ มคีา่ใชจ้า่ยใหมอ่กีครัง้ เป็นตน้  

5. การอนุมัตวิซีา่ไมส่ามารถการันตไีด ้ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ โดยสถานทตูจะพจิารณาเป็นรายบคุคล ไมส่ามารถยน่ยัน

ไดว้า่ทกุทา่นจะไดว้ซีา่อาย ุ10 ปี  

6. กรณีตอ้งการเล่อ่นการนัดสัมภาษณ์วซี่า เน่่องจากตดิธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถท าได ้1 ครัง้ และ ตอ้งด าเนินการก่อนถงึวันนัด

สมัภาษณ์วซีา่ ทีจ่ะมาถงึ 5 วันท าการ เทา่นัน้ นอกเหน่อจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม

และคา่บรกิารย่น่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 

7. หลังจากสมัภาษณ์วซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสอ่เดนิทางของทา่นไวท้ีส่ถานทตูประมาณ 7 วัน ท าการ และสง่

กลับคน่ใหท้่านทางไปรษณีย ์ดังนัน้ ท่านจ าเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยู่ปัจจุบันใหช้ัดเจน เพราะหากทีอ่ยู่ไม่ชัดเจนเล่มหนังสอ่เดนิทางที่

สถานทูตสง่คน่ทา่น อาจตอ้งถูกสง่กลับเขา้ไปยังสถานทตูตามเดมิ และจ าเป็นจะตอ้งสง่อเีมล (เท่านัน้ ไม่มบีรกิารโทรศัพทต์ดิตอ่) 

แจง้ความประสงค ์และ ยน่ยันตัวตนตอ่สถานทตูซึง่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 30 วันท าการเป็นอย่างนอ้ย โดยสถานทูตจะนัด

วนั และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเลม่หนังสอ่เดนิทางดว้ยตวัผูส้มัครเองอกีครัง้ทางอเีมล 

8. กรณีทีผู่ส้มัครตอ้งการยม่หนังสอ่เดนิทางจากสถานทตูออกมาใช ้หรอ่ จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอ่เดนิทาง ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่

ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรียมหลักฐานส าคัญที่ย่นยันไดว้่าท่านจ าเป็นจะตอ้งใชห้นังสอ่เดนิทางจรงิๆ ใหท้างสถานทูต

พิจารณาในวันสัมภาษณ์ทันทีเท่านั้น หากย่่นไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอค่นเล่มหนังสอ่เดนิทาง

กระทนัหันได ้ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้  

9. ทีผ่า่นมาโดยสว่นใหญ่สถานทตูจะอนุมัตวิซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหส้ าหรับทา่นทีถ่อ่หนังสอ่เดนิทางไทย วซีา่มอีาย ุ10 ปี 

(แตส่ามารถพ านักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามดา่นตรวจคนเขา้เมอ่งก าหนดเทา่นัน้ ไม่เกนิ 3 หรอ่ 6 เดอ่น) แตต่ัง้แต ่มกราคม 

2561 ทีผ่่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ วา่จะพจิารณาอายุวซี่าใหเ้ป็นรายบุคคล ไม่สามารถยน่ยันไดว้า่จะไดว้ซี่าอายุ 10 ปี 

ทกุทา่น อาจไดพ้อดรีะยะเวลาชว่งทีต่อ้งการจะเดนิทางก็เกดิขึน้ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 

 

 



 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา ทีท่า่นควรทราบ 

1. กรณีที่ท่านจองโปรแกรม แคนาดา และ อเมริกาตะวันออก ทางบริษัทขอแนะน าใหท้่านด าเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ใหเ้รียบรอ้ยก่อนขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา โดยทางบรษัิทจะย่่นขอวซี่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ก่อน

เดนิทางอยา่งนอ้ย 30-35 วนั กอ่นเดนิทาง 

2. การย่น่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา สามารถด าเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็นผูด้ าเนนิการแทนใหท้า่นแทน) 

ผูเ้ดนิทางไม่จ าเป็นตอ้งไปแสดงตน เวน้แต่สถานทูตจะแจง้ขอใหเ้ขา้มาสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลยพินิจของ

สถานทตูเทา่นัน้ หากเกดิกรณีนี ้ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามร่วมมอ่ไปตามวนั และ เวลาทีส่ถานทตูนัดหมาย 

3. การย่น่ขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศแคนาดา จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาพิจารณาอย่างนอ้ย 15-20 วันท าการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - 

อาทติย ์ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่ง) 

4. การย่น่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา แบบหมู่คณะ เป็นวซีา่แบบเขา้ออกครัง้เดยีว กรณีทีท่า่นตอ้งการขอวซีา่แบบเขา้ออกหลาย

ครัง้ ทา่นจะตอ้งแสดงหลกัฐานส าคญัทีท่า่นจ าเป็นจะตอ้งไปพ านักในประเทศแคนาดาใหส้ถานทตูเป็นผูพ้จิารณา ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุย

พนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พ่อ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถ่อหนังสอ่เดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอ่ดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถ่อหนังสอ่

เดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้ าเงินเขม้) หนังส่อเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วตัถุประสงคเ์พ่่อการทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอ่ เอกสารใดเช่อ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอ่เดนิทางพเิศษ

อ่น่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอ่ง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณี

ใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่น

ไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอ่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอ่ทัง้หมด หรอ่ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอ่ง หรอ่ดว้ยเหตุผล

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่น่เงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอ่ทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอ่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอ่ทัง้หมด หรอ่ถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอ่ง หรอ่ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คน่เงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอ่ทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่อ่ นามสกุล ค าน าหนา้ช่อ่ เลขทีห่นังสอ่เดนิทาง 

เลขทีว่ซีา่ และอ่น่ๆ เพ่อ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร่อ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอ่เอเยน่ตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอ่เดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับ

ทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอ่สว่นทีเ่หลอ่ทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพ่อ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหร่อเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอ่การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอ่น่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเคร่อ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษี

สนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอ่ตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับ

ทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอบุัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหน่อการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคน่

คา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอ่จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เคร่อ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อ่ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร่อ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเคร่อ่งบนิเทา่นัน้  

 

 

                        การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- กรอกแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลเบ่อ้งตน้ เพ่่อใชข้อย่่นวซี่าท่องเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ที่ทางบรษัิทสง่ให ้ใหล้ะเอยีดครบถว้น 

เขยีน หรอื พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้

- ส าเนาหนา้หนังสอ่เดนิทาง คงเหลอือายุใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบั

ประทบัวซีา่ 



 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชี ่อ่ผูเ้ดนิทาง) 

- ส าเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทกุประเภท (ถา้เคยม)ี 

- ส าเนาใบเปลีย่นช่อ่ , เปลีย่นนามสกลุ , ทะเบยีนสมรส , ทะเบยีนหยา่  (ถา้ม)ี 

-ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน(เป็นภาษาองักฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาสง่ส าเนา หรอ่ สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไม่จ าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบบัจรงิมา 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิาวซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัร 

ทกุทา่น จ าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตเพือ่เขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้ หนา้ทีข่องสถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี ตามวนั 

เวลาทีส่ถานทตูนดัหมายเทา่น ัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ 

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่ าเป็นตอ้งถา่ยส าเนา เพือ่แสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ ์ดงันี ้

1. หนังสอ่เดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอ่ดหมู) เทา่นัน้ คงเหลอือายุใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มี

หนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ (กรณีทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

2. รูปถ่ายสหีนา้ตรง ขนาด 2 X 2 นิว้ ขนาดเทา่กันทกุดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพืน้สี

ขาวเทา่น ัน้  

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรูปถา่ย ท ัง้นีอ้ยูท่ ีด่ลุยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแวน่สายตา 

- หา้มสวมเคร่อ่งประดบั 

- รูปถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอ่น  

- ไมเ่ป็นรูปเดยีวกนักบัวซีา่ทีเ่คยไดรั้บแมจ้ะยังไมเ่กนิ 6 เดอ่น ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถา่ยใหม ่

- หา้มถา่ยเอง เพราะพ่น้เป็นสเีทา ไมส่ามารถใชไ้ด ้

3. บตัรประชาชน  

4. ทะเบยีนบา้น 

5. ทะเบยีนสมรส กรณีเพศหญงิ หากมหีลกัฐานการเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญัมาดว้ย 

6. ทะเบยีนหยา่ กรณีเพศหญงิ หากหยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญัมาดว้ย 

7. ใบมรณะบตัร สาม/ีภรรยา เพ่อ่ยน่ยันสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 

8. สตูบิตัร กรณีเด็กมอีายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  

9. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จ าเป็นตอ้งย่น่เอกสารเพิม่เตมิดงันี้  

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับุคคลอืน่ทีไ่มใ่ช่บดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง

ไปต่างประเทศ ซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหร่ออ าเภอที่พ านักอยู่ และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่่อ) มี

ความสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอ่อ าเภอที่

พ านักอยู่ และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบุช่อ่) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว มารดา ลงนามต่อหน้า

เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอ่อ าเภอที่

พ านักอยู ่และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุ่อ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบดิาหรอ่มารดาคนใดคนหนึ่ง จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานการรับรองวา่เด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูนั้น้ 

เชน่ ส าเนาใบหยา่ พรอ้มทัง้บนัทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บนัทกึสลกัหลกัใบหยา่  

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้่น่ จ าเป็นตอ้งมหีลกัฐานรับรองวา่เด็กอยู่ภายใต ้การดแูลของผูนั้น้ เชน่ หนังสอ่รับรองบตุรบญุธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ ์บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณพ์รอ้มเด็กดว้ยทกุกรณี 

10. หลกัฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ หัวจดหมายวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุสถานทูต / ประเทศ และพีเรยีด

วนัทีจ่ะเดนิทาง) แคย่น่ยันต าแหน่งงาน เงนิเดอ่น และ หรอ่ ระยะเวลาเริม่งานเทา่นัน้ หากตอ้งการระบ ุจะตอ้งระบใุหถ้กูตอ้ง) 

        โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งออกมา

แลว้อายไุมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์ทีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายค าส ัง่เกษยีณอายรุาชการ 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอ่ นักศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบยุน่ยันสถานะวา่เป็นนักเรยีน หรอ่ นักศกึษา จรงิ และ ก าลัง

ศกึษาอยูร่ะดบัชัน้ใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงนิ สถานทตูพจิารณาเฉพาะบญัชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(SAVING) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอ่ในบัญช ีไม่ต า่

กวา่ 1 แสนบาท โดย ใชส้มุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(BOOK BANK) เตรยีมไปในวันสมัภาษณ์ เกีย่วกับบัญชฝีาก

ประจ า (FIXED) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นจ าเป็นตอ้งเตรยีมบญัชอีอมทรัพย ์(SAVING) เป็นหลกัเทา่นัน้  

สามารถใช ้สมุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(BOOK BANK) ไดห้ากมรีายการ การท ารายการยอ้นหลังไป 6 เดอ่น ทุก

เด่อน หากขา้มเด่อนใดเด่อนหนึ่งไปในสมุด หร่อมีรายการไม่ครบเน่่องจากไม่ไดอ้ัพเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอ สเตทเม้น 

(STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   



 

12. กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีขึน้ไป จ าเป็นตอ้งมีใบรับรองแพทย์ การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุว่า “สุขภาพ

รา่งกายแข็งแรง สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกันสขุภาพส าหรับผูส้งูอายุโดยเฉพาะ ส าหรับผูส้งูอายุใน

กรณีนีท้างสถานทตูฯ อาจตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิขึน้อยูใ่นดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมกีารขอเรยีกดหูนังสอ่เดนิทางของทา่น หลังจากทีค่ณะเดนิทางกลบัมาแลว้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิความ

ไมส่ะดวกแกท่า่นได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไมส่ะดวกในสว่นนี ้และโปรดปฏบิตัติาม เพ่อ่การขอวซีา่ในครัง้ตอ่ไป 

14. การพจิารณาอนุมัตวิซี่านัน้ ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของทางสถานทูต ซึง่ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมี

ความประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยังประเทศทีร่ะบเุทา่นัน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูจะไมค่น่คา่ธรรมเนยีมที่

ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการย่น่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่จ าเป็นตอ้งช าระคา่บรกิาร และ คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ ยืน่ขอ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา 

** ใหเ้ตรยีมเอกสารเหมอืนกบั การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา แตเ่อกสาร 

ทกุฉบบัจ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ไมเ่กนิ 1 เดอืน หรอื 30 วนั นบัจากวนัยืน่ **  หลงัเขา้รบัการสมัภาษณโ์ดยประมาณ 7 วนัท า 

การ   หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถกูสง่คนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว ้

 

ตวัอยา่งรปูถา่ยเพือ่ยืน่ขอวซีา่ U.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานทีต่ ัง้ สถานทตูอเมรกิา กรงุเทพฯ ประจ าประเทศไทย 

ต ัง้อยู ่ถนนวทิยุ ฝั่งเดยีวกบัโรงแรม PLAZA ATHENEE และ อาคาร ALL SEASON PLACE 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ ์เพือ่เขา้สูถ่นนวทิย ุเดนิ

ผา่นโรงแรม PLAZA ATHENEE และ อาคาร ALL SEASON PLACE ประมาณ 500 เมตร จะถงึสะพานลอย สถานทูตจะอยู่

หนา้สะพานลอยแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑูตอเมรกิาทา่นจะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิา

เพือ่สมัภาษณ์วซีา่ หากทา่นน าสิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 

• อปุกรณ์ทีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอ่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทปเสยีง/วดิโีอเทป 

แผน่ซดี ีMP3 แผน่ดสิก ์แล็บท็อป หรอ่อปุกรณ์เลน่เพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหลข่นาดใหญห่รอ่กระเป๋าสตางค ์

• กระเป๋าถอ่ขนาดใหญ่และกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลงัขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรอ่กระเป๋าเส่อ้ผา้ ผูส้มัครสามารถถอ่กระเป๋า

ใสใสเ่อกสารทีจ่ าเป็นส าหรับการสมัภาษณ์วซีา่ไดเ้ทา่นัน้ 

• อาหารทกุประเภท (มจีดุจ าหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารวา่งดา้นในสถานทตู) 

• ซองจดหมายหรอ่หบีห่อทีม่กีารปิดผนกึ 

• บหุรี ่/ ซกิาร ์/ กลอ่งไมข้ดีไฟ / ไฟแชก็ 

• ของมคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอ่ตะไบเล็บ 

• อาวธุหรอ่วตัถรุะเบดิทกุชนดิ 

รายการทีก่ลา่วมาขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้ อาจมสี ิง่ของอ่น่ๆทีห่า้มน าเขา้สถานทตูอกี ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที่

รักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศพัทม์อ่ถอ่หนึง่เคร่อ่งทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทตูอเมรกิาจะไมรั่บฝากสิง่ของตอ้งหา้มใดๆตาม

รายการขา้งตน้ ทา่นจะตอ้งด าเนนิการจัดเก็บสิง่ของเหลา่นัน้ดว้ยวธิอี่น่กอ่นเขา้ไปในสถานทตู 

 

ผูต้ดิตอ่สถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทตูฯ ทา่นสามารถฝาก

โทรศพัทม์อ่ถอ่ 1 เคร่อ่ง ไวก้บัเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยทีห่นา้ประต ูแตส่ถานทตูฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่

รับผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอ่ความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กบัโทรศพัทม์อ่ถอ่ของทา่นในขณะทีฝ่ากไวก้ับพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย ทา่นไม่สามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามทีนั่ดหมายไว ้หากน าสิง่ของดงัตอ่ไปนีม้าดว้ย 

 

ค าแนะน า 

เอกสารทีท่า่นตอ้งย่น่ในวนัสมัภาษณ์มดีงันี ้ 

1. ใบยน่ยันนัดสมัภาษณ์  

2. ใบยน่ยันแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอ่เดนิทางทัง้เลม่ปัจจบุนัและเลม่เดมิทัง้หมดทีท่า่นเคยม ี

4. รูปถา่ยส าหรับท าวซีา่ขนาด 2 X 2 นิว้ 2 ใบ พ่น้หลงัสขีาว  

5. โดยเฉพาะทา่นทีส่มัครวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ทา่นควรจะเตรยีมหลกัฐานการเงนิส าหรับการเดนิทางของทา่นมาดว้ย 

6. ทา่นควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของท่านในชว่งเวลาทีท่่านพ านักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่่านเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย

แลว้ 

7. ผูส้มัครกรุณามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสมัภาษณ์เทา่นัน้ 

 


