
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก 

เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - ทา่อากาศยานนานาชาตเิพยีรส์นั เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา - 

เมอืงโทรอนโต             (-/-/-) 

08.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์M สายการบนิ Cathay Pacific Airways โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่

เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 



 

 

11.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ 

Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX750 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

15.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง 

17.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิพยีรส์นั เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา โดยสายการบนิ 

Cathay Pacific Airways เที่ยวบนิที่ CX826 ** ใช้เวลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิพยีรส์นั เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 12 ช ัว่โมง 

**น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทรอนโต (Toronto) เมอืงที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา 

(Canada) และเป็นเมอืงที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมรกิาตอนเหนือ เมืองโทรอนโตมีประชากรประมาณ 

5,555,912 คน ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่หีลายเชือ้ชาตมิากทีส่ดุเมอืงหนึง่ เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ 

วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี ค.ศ. 2005 รัฐบาลของประเทศแคนาดาไดจ้ัดใหเ้มอืงโทรอนโตเป็น

เมอืงหลวง และ ศนูยก์ลางแหง่วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา ทีส่ าคัญคอืเมอืงทา่ชายแดนเชือ่มตอ่กบัประเทศ

อเมรกิา โดยมนี ้าตกไนแองการา่ขวางกัน้อยู ่

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Radisson Suite Hotel Toronto Airport, Toronto, Canada หรอืเทยีบเทา่ 

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

ทา่เรอืโทรอนโต - มหาวทิยาลยัโทรอนโต - ข ึน้ชมววิบน หอคอยซเีอ็น ทาวเวอร ์- โทรอนโต อทีอน 

เซ็นเตอร ์- อุทยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการา่ (น า้ตกเกอืกมา้ ฝั่งแคนาดา จุดทีส่วยทีสุ่ด) - ลอ่งเรอื 

ฮอรน์ บโลเวอร ์ครยุซ ์            (B/-/D)      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่น ผา่นชม สกายโดม (Sky Dome), ปราสาทคาซาโลมา่ (Casa Loma Castle), สวนควนี พารค์ 

(Queen Park), ศาลาวา่การเมอืงโทรอนโต (Government of Toronto), ทา่เรอืโทรอนโต (Port of 

Toronto), มหาวทิยาลยัโทรอนโต (University of Toronto)   น าท่าน ขึน้ชมววิบน หอคอยซเีอ็น 

ทาวเวอร ์(CN Tower) ท่านจะไดช้มทัศนยีภาพโดยรอบของเมอืงโทรอนโตแบบ 360 องศา ตัง้อยูใ่นยา่นใจ

กลางเมอืงโทรอนโต หอคอยแหง่นีค้อืหอคอยสง่สญัญาณสือ่สารและสงัเกตการณ์ เปิดในปี 1976 ซึง่มคีวามสงู

ถงึ 553.33 เมตร คอืหอคอยทีส่งูอันดับสามของโลก เป็นสัญลักษณ์ส าคัญและเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิม

ของเมอืงโทรอนโต เคยไดรั้บการบนัทกึวา่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามสงูทีส่ดุในโลกเป็นเวลาถงึ 31 ปี * รอบของ

การขึน้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถขึน้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็น

การช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด *น าท่านเดนิทางสู่ โทรอนโต อทีอน เซ็นเตอร ์

(Toronto Eaton Centre) หา้งสรรพสนิคา้ในร่มหลายชัน้ที่ครอบคลุมพื้นที่ถงึสองช่วงตกึในดาวน์ทาวน์ 

พื้นที่นี้เต็มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารกว่า 230 รา้น ซึง่มทีัง้รา้นขายเสือ้ผา้ตามแฟชั่นและเสือ้ผา้ระดับไฮ

เอนด ์หา้งถกูออกแบบตาม ศนูยก์ารคา้ แกลลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีโ่ดง่

ดังในเมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีเชน่เดยีวกับตน้แบบหา้งนี้มหีลังคากระจกทรงโคง้ทีไ่มธ่รรมดาคลุมยาวตลอด

หา้ง ** อสิระอาหารกลางวนั เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีย่ว ** น าท่านเดินทางสู่ อุทยาน

แหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการา่ (Niagara Falls) ** น า้ตกเกอืกมา้ (Horseshoe Falls) ฝั่งแคนาดา จุด

ทีส่วยทีส่ดุ ** ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิทา่นจะไดพ้บกบัความยิง่ใหญข่องน ้าตกทีม่ี

อาณาบรเิวณและปรมิาณมวลน ้าไหลเวยีนมากมายมหาศาล ทีไ่หลมาจากทะเลสาบอรี ีทิง้ตัวลงกอ่ใหเ้กดิเสยีง

ดังสน่ันหวั่นไหว และละอองไอน ้าทีส่รา้งความสดชืน่ไปทั่วบรเิวณ หากสภาพอากาศเอือ้อ านวย ท่านจะไดเ้ห็น

สายรุง้ทีเ่กดิขึน้จากละอองน ้าอยู่เหนือน ้าตก ซึง่เป็นภาพทีส่วยงามมากและหาชมไดย้าก โดยบรเิวณนี้จะเกดิ

สายรุง้อยูเ่ป็นประจ า เนือ่งจากมลีะอองน ้าลอยขึน้สูช่ัน้บรรยากาศเป็นจ านวนมาก ทา่นจะไดช้มความยิง่ใหญข่อง

น ้าตกยกัษ์ไนแองการา่ในจดุทีใ่กลท้ีส่ดุ ดว้ยการ ลอ่งเรอื ฮอรน์ บโลเวอร ์ครยุซ ์(Hornblower Cruises) 

เรอืทีว่ ิง่ทวนกระแสน ้า เขา้สูธ่ารน ้าอนัเชีย่วกราดทีห่ลั่งไหลโถมเถมาจากเบือ้งสงู ตืน่เตน้ ตืน่ตาตืน่ใจ สมัผัสกบั

ประสบการณ์ครัง้ยิง่ใหญ่ ในการชมน ้าตกไนแองการ่าอยา่งใกลช้ดิจรงิๆ ** ลอ่งเรอื ฮอรน์ บโลเวอร ์ครุยซ ์

(Hornblower Cruises) จะเปิดให้บริการในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายน หรือ ต้นเดือน

พฤษภาคม ถงึ ตน้ หรอื ปลายเดอืนตลุาคม ของทกุๆปี ข ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ ปรมิาณของน า้ และ 

น า้แข็ง เป็นส าคญั โดยทางอุทยานฯก็ไมส่ามารถก าหนดวนัทีแ่น่นอนทีส่ามารถล่องเรอืได ้แมก้อ่น

เดนิทางเพยีง 1 สปัดาหก็์ตาม อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดอ้ยูต่ลอดตามความเหมาะสม โดยทางอทุยาน

ฯจะค านงึถงึความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ด กรณีทีเ่รอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่

กรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมอิากาศไม่เอือ้อ านวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไม่แจง้ใหท้ราบ



 

 

ลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี 

เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไม่

รวมอยูใ่นราคาทวัรเ์ฮลคิอปเตอรท์วัร ์ชมน า้ตกไนแองการา จากมุมสูง (Helicopter Tour Niagara 

Falls) หากสภาพอากาศเอือ้อ านว ย (ทอ้งฟ้าโปรง่ เปิดโลง่) ทา่นสามารถเลอืกชมน า้ตกไนแองการา่

จากมมุสงูโดยเฮลคิอปเตอร ์ราคาเริม่ตน้ประมาณ 200 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ตอ่ทา่น กรณุา

แจง้กบัหวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั กอ่นถงึวนัเดนิทางไปน า้ตกไนแองการา่ และจ าเป็นจะตอ้ง

มผีูเ้ดนิทางรว่มเฮลคิอปเตอรล์ าเดยีวกนั 6-8 ทา่น ขึน้อยูก่บัเฮลคิอปเตอรล์ าทีว่า่ง และ หวัหนา้ทวัร ์

อาจไม่สามารถร่วมเดนิทางเพือ่ดูแลคณะได ้โดยหวัหนา้ทวัรจ์ าเป็นจะตอ้งดูแลคณะส่วนมากกอ่น 

(คณะใหญ)่ ราคา และ รายละเอยีด เงือ่นไข อาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัประเภทของแพ็คเกจที่

ทา่นเลอืก กรณุาตรวจสอบกอ่นทกุคร ัง้ ส าหรบัทา่นทีซ่ือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมินี ้** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Sheraton On The Falls (Traditional Room), Toronto, Canada หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมอืงคอรน์นิง่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - โรงงานผลติเครือ่งแกว้ คอร์

นนิง่ - เมอืงแฮรสิเบริก์ - โรงงานผลติช็อกโกแลต เฮอรช์ีย่ ์    (B/L/D)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอรน์นิง่ (Corning) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองในรัฐนิวยอร์ก 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา (United States of America) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมอืงนวิยอรก์ กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 

ค.ศ. 1890 ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเชมุง เป็นเมอืงที่มชี ือ่เสยีงทางดา้นการผลติเครื่องแกว้  น าท่าน เขา้ชม 

โรงงานผลติเครือ่งแกว้ คอรน์นิง่ (Corning Glass Museum) เป็นโรงงานผลติเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา สถานทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยผลงานสะสมจากแกว้ทีน่่าประทับใจทีส่ดุ ซึง่มาพรอ้มกบัขอ้มลูตา่งๆ

ทีน่่าสนใจมากมาย พบกับผลงานทีท่ าจากแกว้กวา่ 45,000 ช ิน้ ซึง่ประกอบไปดว้ยผลงานรูปแบบสมัยใหมแ่ละ

รูปแบบทางประวัตศิาสตร ์เราพนันไดเ้ลยว่าคุณไมรู่ม้ากอ่นว่าชาวอยีปิตนั์น้เป็นคนคดิคน้แกว้ขึน้มา ท่านจะได ้

ชืน่ชมประตมิากรรมแกว้ทีน่่าสนใจและงดงามมากมาย พรอ้มไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวธิกีารเป่าแกว้ในรปูแบบตา่งๆอกี

ดว้ย ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่

กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุ

กรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของ

รัฐเพนซลิเวเนยี ประเทศสหรัฐอเมรกิา ในปี ค.ศ. 2010 มปีระชากร 49,528 คน ตัง้อยูร่มิฝ่ังตะวันออกของแมน่ ้า

ซสัควิแฮนนา เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกเรือ่งการผลติช็อกโกแลต น าท่าน เขา้ชม โรงงานผลติ

ช็อกโกแลต เฮอรช์ีย่ ์(Hershey’s Factory) เป็นโรงงานผลติช็อกโกแลตชือ่ดังของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ปัจจุบันมแีบรนดย์่อยอยู่ภายใตบ้รษัิทมากกว่า 80 แบรนด ์รวมทัง้ KitKat ทีเ่รารูจ้ักกันเป็นอย่างด ี“Hershey 

Foods” เป็นบรษัิทผลติและจ าหน่าย ลูกกวาด และผลติภณัฑช์อ็กโกแลตคณุภาพทัง้หมด ทา่นจะไดช้มขัน้ตอน

การผลติช็อกโกแลตแบบอนิเมชั่น (Animation) โดยใชส้ัตว์จ าลองและเทคโนโลยีแบบทันสมัยใน การน า

เครือ่งจักรเกา่แกท่ีใ่ชใ้นการผลติชอ็กโกแลตมาจัดแสดงใหช้มดว้ย ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเข้าสู่ท ี่พกั  Radisson Hotel Harrisburg, Harrisburg, United State of America หรือ

เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงแฮรสิเบริก์ - เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี- ท าเนยีบขาว - อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ - อนุสาวรยีว์อชงิตนั - 

อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สนั - อ่างเก็บน ้าทิดลั บาซิล - สถาบนัสมิธโซเนียน และ พิพิธภณัฑ์

ประวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิ- พพิธิภณัฑก์ารบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี(Washington D.C.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตัง้อยู่

ระหวา่งมลรัฐเวอรจ์เินยีกบัรัฐแมรีแ่ลนด ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา เมอืงหลวงเกา่แกข่องประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็น

เมอืงทีไ่ดรั้บการวางแผนผังเมอืงมาเป็นอย่างด ีมคีวามสวยงามและเป็นระเบยีบ ทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ ทีท่ าการของ

หน่วยงานรัฐบาลทีส่ าคัญต่างๆมากมาย เมอืงวอชงิตัน ด.ีซ.ี มอีาณาเขตเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตุรัส ยาวดา้นละ 16 

กโิลเมตร โดยใจกลางของสีเ่หลีย่มจัตุรัสเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีว์อชงิตัน ทีอ่ยูร่ะหว่างท าเนียบขาวและอาคาร

รัฐสภาน าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ท าเนยีบขาว (White House) ถูกออกแบบโดยสถาปนกิชาวไอรชิ 



 

 

เจมส ์โฮบนั กอ่สรา้งระหวา่งปี ค.ศ. 1792 ถงึ ค.ศ. 1800 ดว้ยหนิทรายอะเกยีครกีสขีาวในรปูแบบสถาปัตยกรรม

ฟ้ืนฟคูลาสสกิ พืน้ทีใ่ชส้อยรวม 5,100 ตร.ม. มหีอ้งทัง้หมด 132 หอ้ง และสระว่ายน ้า 1 สระ ซึง่ต่อมาพืน้ทีไ่ด ้

ถูกขยาย ต่อเตมิ และซอ่มบ ารุง (เกดิจากการถูกเผาโดยกองทัพสหราชอาณาจักร) ปัจจุบันใชเ้ป็นส านักงาน

ของประธานาธบิด ี** บางกรณี บรเิวณโดยรอบของท าเนยีบขาว มผีูน้ าระดบัประเทศประชุม หรอื เดนิ

ทางเขา้ ออก อาจท าใหค้ณะไมส่ามารถเขา้ใกลช้ดิกบัท าเนยีบขาวได ้เนือ่งจากมาตราฐานการรกัษา

ความปลอดภยัของเจา้หนา้ทีต่ ารวจ อาจปิดพืน้ทีบ่างสว่น ** น าทา่นเดนิทางสู ่อนสุรณ์สถานลนิคอลน์ 

(Lincoln Memorial) รูปปั้นของ อับราฮัม ลนิคอลน์ ประธานาธบิดคีนที ่16 ของประทศสหรัฐอเมรกิา ความ

สงู 19 ฟตุ (5.8 เมตร) ทีต่ัง้อยูอ่ยา่งสงบแต่แฝงไปดว้ยอ านาจนี้อยูใ่นอริยิาบททีน่ั่งอยูบ่นเกา้อี ้ตัง้อยูท่างทศิ

ตะวันตกสุดของอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิโดยสายตาของอดตีประธานาธบิดคีนนี้เพ่งมองทอดไปที่อนุสาวรยี์

วอชงิตัน นักทอ่งเทีย่วควรจะมายนืตรงจดุทีช่าวอเมรกินันับลา้นคนเคยมายนืรวมกนัทีน่ีเ่พือ่ร าลกึและแสดงความ

เคารพต่อชายทีถ่ือก าเนดิในบา้นไมซุ้งอย่างเรียบง่ายที่สุด แต่เตบิโตขึน้เพือ่น าทางประเทศชาตใิหผ้่านพน้

สงครามกลางเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิันไปได ้และรเิริม่ใหเ้กดิการเลกิทาสในทีส่ดุ รูปปั้นหนิปูนและหนิ

อ่อนหลายๆชิน้ทีน่ี่มคีวามหมายเชงิสัญลักษณ์ เสาดอรกิแบบมรี่องทัง้หมดเป็นตัวแทนของทัง้ 36 รัฐ ซึง่เป็น

ชว่งเวลาทีล่นิคอลน์เป็นประธานาธบิดบีรหิารประเทศ สว่นชือ่รัฐทัง้ 48 รัฐทีม่ขี ึน้สมัยทีอ่าคารกอ่สรา้งแลว้เสร็จ

ในปี 1922 ก็ไดรั้บการจารกึไวใ้ตช้ายคา อกีทัง้จติรกรรมฝาผนังทีล่นิคอลน์ถอืวา่มคีณุค่าตลอดชว่งชวีติของเขา 

ประกอบดว้ย เรือ่งอสิรภาพ สทิธขิัน้พืน้ฐาน ความเป็นนรัินดร ์ความเป็นธรรม กฎหมาย ความเป็นอันหนึง่อัน

เดียว ภราดรภาพและความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ เป็นตน้ น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington 

Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่สรา้งเพื่อเป็นเกียรตแิก่จอร์จ วอชงิตัน ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา มลีักษณะเป็นแทง่โอเบลสิก ์ท าดว้ยหนิออ่น หนิแกรนติ และหนิทราย สงู 555 ฟตุ 5 ½ นิว้ (169 

เมตร) เป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในเมอืงวอชงิตนั ด.ีซ.ี ออกแบบโดยโรเบริต์ มลิส ์สถาปนกิในยคุนัน้ เริม่สรา้งใน

ปี ค.ศ. 1848 แต่กว่าจะสรา้งเสร็จก็ล่วงเขา้มาจนถงึปี ค.ศ. 1884 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 36 ปี เนื่องจากเงนิ

บรจิาคหมด ประกอบกับเกดิสงครามกลางเมอืงอเมรกิัน ไดท้ าพธิเีปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 

1888 ใชห้นิไป 36,491 กอ้น หนัก 90,854 ตัน ใชเ้งนิไปทัง้สิน้ 1,187,710 ดอลลารส์หรัฐ ดา้นบนจะเป็นจดุชม

ววิ มลีฟิตแ์ละบันได 897 ขัน้ หนิแต่ละกอ้นทีน่ ามาสรา้งบันไดในอนุสาวรยีไ์ดม้าจากทีต่า่งๆทกุรัฐของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา และจากการบรจิาคจากองคก์รเอกชนและรัฐบาลมติรประเทศต่างๆ อาจเรยีกว่าเป็นหนิตัวแทน

จากนานาชาต ิที่มาจากทั่วทุกสารทศิมารวมกันเป็นหนึ่งเดยีวที่อนุสาวรียแ์ห่งนี้ก็กล่าวได  ้น าท่านเดนิทางสู่ 

อนสุรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั (Thomas Jefferson Memorial) หนึง่ในสถาปัตยกรรมชิน้เรยีบงา่ยแตง่ดงาม

ของอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิสรา้งเพือ่แสดงความเคารพตอ่ประธานาธบิดแีละเหล่านักคดิทีย่ ิง่ใหญข่องประเทศ

สหรัฐอเมรกิา โดยเดนิจากอนุสรณ์สถานลนิคอลน์ประมาณ 1.6 กโิลเมตร จะผ่านทวิแถวตน้เชอรร์ีไ่ปยังบรเิวณ 

อา่งเก็บน า้ทดิลั บาซลิ (Tidal Basin) ของอนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิจากนัน้จะพบโครงสรา้งอาคารทีค่ลา้ยกับ

ปูชนียสถาน ซึง่สรา้งขึน้เพือ่อุทศิใหก้ับบรรดาประธานาธบิด ีและเหล่านักคดิชัน้น าของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ทอมัส เจฟเฟอรส์ัน ประธานาธบิดคีนทีส่ามของสหรัฐอเมรกิา เป็นผูเ้ขยีนสิง่ส าคัญมากในขณะนัน้ น่ันคอืค า

ประกาศอสิรภาพของประเทศสหรัฐอเมรกิา ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตนิี้มกีารจัดกจิกรรมหลากหลายประเภท 

ตลอดทัง้ปีที่บรเิวณรอบๆของอ่างเก็บน ้าทดิัล บาซลิ (Tidal Basin) ไม่ว่าจะเป็นคอนเสริ์ตเพลงแจ๊สบรเิวณ

ขัน้บันไดของอนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์ันและเทศกาลเชอรร์ี ่บลอสซัมประจ าปีทีจั่ดเป็นประจ าในฤดูใบไมผ้ล ิ

เพื่อใหไ้ดว้วิที่เห็นอนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สันไดช้ัดเจนภายใตบ้รรยากาศอันผ่อนคลาย  น าท่าน เขา้ชม 

สถาบนัสมธิโซเนยีน (Smithsonian Institution) เป็นสถาบันวจัิย สถาบันการศกึษา และพพิธิภัณฑ์ 

ก่อตั ้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (James Smithson) ซึง่ระบุ

พนัิยกรรมว่า หากหลานชายของเขา เฮนร ีเจมส ์ฮังเกอรฟ์อรด์ ไมม่ทีายาท ก็ใหย้กมรดกทัง้หมดใหแ้กรั่ฐบาล

ประเทศสหรัฐอเมรกิาเพือ่กอ่ตัง้เป็นองคก์รทีส่ามารถ “เพิม่พนูและเผยแพรค่วามรู”้ ใหแ้กม่นุษยชาตใินเครอืของ 

สถาบันสมธิโซเนียน มอียูก่ว่า 19 แห่ง กระจายอยู่ในหลายรัฐ ซึง่ใหท้ัง้ความรูแ้ละความเพลดิเพลนิส าหรับทัง้

ผูใ้หญ่และเด็ก อกีหนึง่แห่งทีน่่าสนใจ คอื พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิ(National Museum of 

Natural History) พพิธิภัณฑน์ี้ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการส ารวจ และเรยีนรูโ้ลกธรรมชาตผิ่านทางการวจัิย การ

ส ารวจสิง่มชีวีติในยุคโบราณ รวมถงึพวกไดโนเสาร ์นทิรรศการเกีย่วกับสัตวป่์า สัตวใ์ตท้อ้งทะเล เป็นตน้ น า

ท่ าน  เข้าชม  พิพิธภ ัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space Museum) 

เปรยีบเสมอืนสวรรคข์องผูส้นใจเรือ่งการบนิ เพราะพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้จะพาคุณเดนิทางไปพบกับประวัตศิาสตร์

การบนิและอวกาศอยา่งถงึแกน่ จะไดพ้บกับคอลเลคชัน่เกีย่วกบัการบนิและอวกาศทีใ่หญท่ีส่ดุ รวบรวมจากทกุ

ทีท่ั่วโลกมาไวท้ีพ่พิธิภัณฑก์ารบนิและอวกาศแห่งชาตนิี้ ส ิง่ของทีน่ ามาจัดแสดงเป็นของจรงิทัง้หมด ไมก่็เป็น

ชิน้ส่วนส ารองของอุปกรณ์ทีใ่ชง้านจรงิ จงึท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มอีอร่าความน่าเกรงขาม ภายในม ี22 โซนที่

รวบรวมอปุกรณ์จากหน่วยงานการบนิหลายๆแหง่ ตัง้แต่อปุกรณ์รุ่นคณุปู่ ยคุแรกเริม่ของประวัตศิาสตรก์ารบนิ มา

จนถงึยุคอวกาศทีจ่ัดแสดงในแกลเลอรี ่Apollo to the Moon นอกจากนี้ยังมกีารรวบรวมเหตุการณ์ส าคัญของ



 

 

ประวัตศิาสตรก์ารบนิในรูปแบบของแกลเลอรี ่เชน่ การบนิของสองพีน่อ้งตระกลู Wright ในปี 1903 หรอืจะเป็น 

Spirit of St Louis ทีนั่กบนิ Charles Lindburgh ท าการบนิขา้มแอตแลนตกิไดส้ าเร็จเป็นครัง้แรก นอกจากนีย้งั

ม ีApollo 11 Command Module อกีดว้ย ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่

สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด 

**** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo, Washington D.C., United State of 

America หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เมอืงวอชงิตนั ด ีซี - เมอืงฟิลาเดลเฟีย - อนิดเิพนเดนซ ์ฮอล - ลเิบอรต์ ี ้เบลล ์- เมอืงนวิยอรก์ 

(B/L/D)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงใน

รัฐเพนซลิวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืทีเ่รยีกกันว่าฟิลลี ่(Philly) หรอื The City of Brotherly Love เป็น

เมอืงหลวงแห่งแรก ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นเมอืงทีร่เิร ิม่การประกาศอสิรภาพในสมัยกอ่ตัง้ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในรัฐเพนซลิเวเนยีน าทา่นเดนิทางสู ่อนิดเิพนเดนซ ์ฮอล (Independent 

Hall) คอืศูนยก์ลางของอุทยานประวัตศิาสตรแ์ห่งชาต ิตัง้อยู่บนถนนเชสตนั์ตระหว่างถนนที ่5 กับ 6 ในชว่ง

แรก อาคารนี้เป็นที่รู จ้ักในฐานะสถานที่ที่มีการอภิปรายแกไ้ขและลงมติเห็นชอบค าประกาศอิสรภาพ

สหรัฐอเมรกิาและรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมรกิา ตัวอาคารสรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1753 ในฐานะสภานติิ

บัญญัตขิองอาณานคิมส าหรับรัฐเพนซลิเวเนีย (ต่อมาคอืศาลาว่าการรัฐเพนซลิเวเนีย) และกลายเป็นสถานที่

หลักในการจัดการประชมุใหญส่ภาแหง่ทวปีหรอืสภาอาณานคิมรอบที ่2 (Second Continental Congress) เมือ่ 

ค.ศ. 1775-1783 นอกจากนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของการประชมุยกรา่งรัฐธรรมนูญในฤดรูอ้น ค.ศ. 1787 อาคารแหง่นีค้อื

ส่วนหนึง่ของอทุยานประวัตศิาสตรแ์ห่งชาตอินิดเิพนเดนซ ์ทีเ่คยเป็นสถานทีป่ระกาศอสิรภาพในปี ค.ศ 1776 

ค าประกาศเขยีนโดยโธมัส เจฟเฟอรส์ัน แถลงว่า อาณานคิมอเมรกิา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากประเทศอังกฤษ 

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 น า

ทา่นเดนิทางสู ่ลเิบอรต์ ี ้เบลล ์(Liberty Bell) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ ระฆงัแหง่อสิระภาพ เป็นระฆงัทีม่คีวามหมาย

ต่อประวัตศิาสตรช์าตอิเมรกิา เพราะเป็นระฆงัใบทีส่ง่เสยีงกอ้งกงัวาลหลังประกาศอสิรภาพไมข่ึน้ตรงตอ่จักรภพ

องักฤษ ในปี 1776 เหตทุีเ่ลอืกใชร้ะฆงัใบนีเ้พราะรอบๆระฆงัจารกึขอ้ความทีม่คีวามหมายจับใจเกีย่วกบัเสรภีาพ

ไวว้า่ “ขอใหเ้สรภีาพจงมแีดค่นทกุคนทีอ่าศัยอยูบ่นผนืแผน่ดนินี”้ ซึง่สอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคข์องการประกาศ

อสิรภาพพอดรีะฆังเสรภีาพใบนี้มนี ้าหนัก 2,080 ปอนด ์เริม่แขวนเป็นระฆังประจ าเมอืงฟิลาเดลเฟีย ตัง้แต่ปี 

ค.ศ. 1753 ใชต้ยีามมกีารประชมุหรอืเหตกุารณ์ส าคัญ กอ่นจะใชใ้นการตเีพือ่ประกาศเอกราชหลังจากน ้นัก็จะตี

ไวอ้าลัยในอสัญกรรมของคณะผูก้อบกูอ้สิรภาพทุกๆคน ระฆังเริม่ปรากฏรอยรา้วในปี ค.ศ. 1835 และแตกปริ

หลังการตฉีลองวันเกดิประธานาธบิด ีจอรจ์ วอชงิตัน ท าใหท้างการประเทศสหรัฐอเมรกิายกเลกิการตรีะฆังพร ่า

เพรือ่ เพือ่ยดือายขุองระฆงัใหย้าวนานทีส่ดุ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนวิยอรก์ (New York) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท)ี หรอืทีน่ยิมเรยีก

กันว่า นวิยอรก์ ซติี ้เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีเ่จรญิทีส่ดุในโลก เป็นมหานครเอก

ของโลก จัดไดว้่าเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ วัฒนธรรม บันเทงิ ทีส่ าคัญทีส่ดุของโลก เป็นเมอืงทีม่ี

ตกึสูงระฟ้ามากมาย ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นทีต่ัง้ของส านักงานใหญ่องคก์ารสหประชาชาต ิเมอืง

นวิยอรก์ตัง้อยูบ่รเิวณชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิ ทางตะวันออกเฉียงเหนอืของสหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ย 5 

เขตปกครองทีเ่รยีกว่า โบโรฮ ์(Borough) ไดแ้ก่ เดอะบรองซ ์บรูคลนิ แมนแฮตตัน ควนีส ์และสแตตัน ไอส์

แลนด์ ประชากรรวมทัง้หมดประมาณ 8,274,527 คน ภายในพื้นที่ 790 ตร.กม. นอกจากจะเป็นเมืองที่มี

ประชากรมากทีส่ดุ สดัสว่นประชากรตอ่พืน้ทีย่งัถอืวา่หนาแน่นทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา ลักษณะเฉพาะของ

เมอืงนวิยอรก์ทีแ่ตกตา่งไปจากเมอืงอืน่ของประเทศสหรัฐอเมรกิา มใีหเ้ห็นหลายอยา่ง เริม่ตัง้แตร่ะบบขนสง่ทีม่ี

โครงข่ายขนาดใหญ่ ความเหมอืนและความแตกต่างกันของประชากรในปี ค.ศ. 2005 มภีาษาประมาณ 170 

ภาษาทีใ่ชก้นัในเมอืงแหง่นี ้และ 36% ของประชากรไมไ่ดเ้กดิและโตในประเทศสหรัฐอเมรกิา ระบบรถไฟใตด้นิ

เมอืงนวิยอรก์ทีใ่หบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง บวกกบัการจราจรและผูค้นทีพ่ลกุพลา่นอยูต่ลอดเวลา จงึมคี าเปรยีบ

เปรยถงึเมอืงนวิยอรก์ว่าเป็น “เมอืงทีไ่ม่เคยหลับใหล” ขณะเดยีวกันเมอืงแห่งนี้ยังมชีือ่เล่นอืน่ๆ อกีดว้ยอยา่ง 

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

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Wyndham Garden Newark Airport, New York, United State of America 

หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

วนัทีห่ก เมอืงนวิยอรก์ - ลอ่งเรอืเฟอรี ่สู ่เกาะลเิบอรต์ ี ้- อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ - สะพานบรูคลนิ - กราวด ์ซโีร ่

- เซ็นทรลั ปารค์ - เรดโิอ ซติ ี ้มวิสคิ ฮอล - ยา่นบรอดเวย ์- อาคารสหประชาชาต ิ- หอสมดุประชาชน 

- โบสถเ์ซนต ์แพททรคิ - ย่านไชน่า ทาวน ์- ย่านไทม ์สแควร ์- ถนนสายที่ห้า - โบสถท์รนิ ิต ี ้             

(B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทา่เรอืเฟอรร์ี ่เพือ่ ลอ่งเรอืเฟอรี ่สู ่เกาะลเิบอรต์ ี ้(Liberty Island) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ 

ผ่านชม อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1984 ผ่านชมความสง่างามของอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ 

สัญลักษณ์แห่งความภาคภมูใิจของชาวอเมรกิัน ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นดนิแดนทีท่กุคนมสีทิธแิละเสรภีาพ

เท่าเทียมกัน อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสที่ประเทศ

สหรัฐอเมรกิาก่อตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี ผ่านชม ความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของ สะพานบรูคลนิ 

(Brooklyn Bridge) สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1883 เคยเป็นสะพานแขวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และเป็นสะพาน

แขวนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา มคีวามยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแมน่ ้าอสีต ์เชือ่มระหวา่งนวิยอรก์ 

ซติี้ กับ เกาะแมนฮัตตัน สะพานบรูคลิน สรา้งขึน้จากการขงึลวดเหล็กในสมัยโบราณ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ววิัฒนาการทีม่มีาอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตส่มัยโบราณ จากจุดนี้ทา่นยังสามารถชมววิทวิทัศนค์วามสวยงามของเกาะ

แมนฮัตตันไดอ้กีดว้ย  ** รอบของการลอ่งเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถ

ลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่

ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** น าท่าน ผา่น

ชม กราวด ์ซีโร่ (Ground Zero) เป็นบรเิวณที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นที่ตัง้ของตกึแฝด เวริ์ล เทรด เซ็นเตอร์ 

(World Trade Center) ที่สูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมรกิาแต่ตอนนี้เหลือทิง้ไวเ้พียงแต่ความทรงจ า เป็น

อนุสรณ์สถาน หลังจากการสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ในปี ค.ศ. 2001 หรอืเหตุการณ์ 911 ปัจจุบันบรเิวณนี้สรา้งเป็น

โครงการเวริล์เทรดเซนเตอร ์ใหม่ โดยมทีัง้หมด 4 Tower ในโครงการ ผา่นชม เซ็นทรลั ปารค์ (Central 

Park) สวนสาธารณะทีส่วยงามและร่มรืน่ขนาดใหญ่ ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นปอดของชาวนวิยอรก์ ผา่นชม เรดโิอ 

ซติ ี ้มวิสคิ ฮอลล ์(Radio City Music Hall) สถานทีจ่ัดการแสดงดนตรชีือ่ดังทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก ผา่น

ชม ยา่นบรอดเวย ์(Broadway) เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วส าคัญของเมอืงนวิยอรก์ ย่านนี้เป็นทีต่ัง้ของ

โรงละครกวา่ 40 แห่ง กลางคนืถนนจะสวา่งไสวไปดว้ยแสงไฟนีออนหลากสจีากป้ายชือ่ ป้ายโฆษณาโรงละคร

ต่างๆ ละครเพลงบรอดเวยค์อืวัฒนธรรมทางดนตรขีองชาวอเมรกิาทีโ่ด่งดังไปทั่วโลก โดยเฉพาะละครเพลง มี

อทิธพิลขนาดถูกน ามาตัง้เป็นชือ่ถนนและชือ่ยา่น ดา้นธุรกจิละครบรอดเวยข์องทีน่ี่ไดรั้บความนยิมเพราะมสีาย

สัมพันธ์กับฮอลลีวูด้ นักแสดงฮอลลีวูด้หลายคนแจง้เกดิจากที่นี่ รวมทัง้ ผ่านชม สถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น 

อาคารสหประชาชาต ิ(United Nations Headquarters), หอสมุดประชาชน (New York Public 

Library), โบสถเ์ซนต ์แพททรคิ (St. Patrick's Cathedral), ย่านไชน่า ทาวน ์นวิยอรก์ (China 

Town New York) น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นไทม ์สแควร ์(Time Square) ย่านการคา้กลางเมอืงทีป่ระชนั

ป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย เป็นจดุตัดส าคญัของถนนในแมนฮตัตัน เมอืงนวิยอรก์ โดยเป็นจดุตัดของถนนบรอดเวย ์

กับ ถนนเซเวนท ์เอเวนวิ อกีทัง้ยังเป็นจุดทีอ่ยูร่ะหวา่ง ถนนเวสต ์โฟต ีเซคอนด ์สตรที กับ ถนนเวสต ์โฟต ีเซ

เวนท ์สตรที ซึง่ไทมส์แควรท์อดตัวยาวอยูบ่นพืน้ทีใ่นบล็อกระหวา่งถนนซกิท ์เอเวนวิ กบั ถนนเอกท ์เอเวนวิ ใน

ความยาวแนวตะวันออก-ตะวันตก และอยูบ่นพืน้ทีร่ะหว่างถนนเวสต ์โฟตที ์สตรที กับ ถนนเวสต ์ฟิฟทต์ ีเทริด์ 

สตรีท ในแนวเหนือ จรดใต ้โดยไทมส์แควร์เองไดก้ลายเป็นจุดส าคัญจุดหนึ่งบนฝ่ังตะวันตกของย่านธุรกจิ

การคา้ในเขตมดิทาวน์บนเกาะแมนฮัตตัน น าท่านเดนิทางสู ่ถนนสายทีห่า้ (Fifth Avenue) เป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิง เสพงานศลิป์ และน่าเดนิเล่นบนมดิทาวน์บนเกาะแมนฮัตตัน ฟิฟท์อเวนิวสรา้งขึน้โดยตระกูลร ่ารวยของ

ประเทศอเมรกิา ยา่นนี้มรีา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลก หา้งสรรพสนิคา้ และโรงภาพยนตรจ์ านวนมากเรยีง

รายสองขา้งทางทอดตัวยาวจากถนนสายที่ 49 ถึง 60 ของฟิฟท์อเวนิว ซึ่งนอกจากการชอ้ปป้ิงแลว้ 

นักท่องเทีย่วหลายคนยังชืน่ชอบทีจ่ะมาชมความงามของตัวอาคารเกา่แกท่ีเ่คยีงคูก่ับอาคารใหมส่ไตลโ์มเดริน์ 

อาท ิโบสถ์ทรนิิตี้ (Trinity Church) อันเลื่องชือ่ ** อสิระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแก่การ

เดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Wyndham Garden Newark Airport, New York, United State of America 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงนวิยอรก์ - ขึน้ชมววิบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วนัเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์- วูด๊เบอรี ่คอมมอน พรี

เมีย่ม เอาทเ์ล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา                                     

(B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 น าท่าน ขึน้ชมววิบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วนัเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์(One World Trade Center) 

หรอืชือ่เดมิคอื ฟรดีอมทาวเวอร ์(Freedom Tower) เป็นชือ่สิง่ปลูกสรา้งสองหลังในโลวเ์ออรแ์มนฮัตตัน เมอืง

นวิยอรก์ มักหมายถงึสิง่ปลกูสรา้งหลักในกลุม่เวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์(World Trade Center Complex) ใหม ่และ

ยังเป็นสิง่ปลูกสรา้งสงูสดุในซกีโลกตะวันตก วันเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรใ์ชช้ือ่เดยีวกบัหอคอยแฝดเหนือของเวลิด์

เทรดเซ็นเตอรเ์ดมิซึง่ถูกท าลายในเหตุวนิาศกรรม 11 กันยายนและตัง้อยู ่ณ มุมตะวันตกเฉียงเหนือของทีต่ัง้

เวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์16 เอเคอร ์บนทีต่ัง้ของ 6 เวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรเ์ดมิ อาคารนี้ตดิกับถนนเวสตท์างตะวันตก 

ตดิกับถนนวซีทีางเหนือ ตดิกับถนนฟลุทอนทางใต ้และถนนวอชงิตันทางตะวันออก การก่อสรา้งเริม่เมือ่วันที ่

27 เมษายน ค.ศ. 2006 ความสงูหลังคาของอาคารสงู 104 ชัน้มาตรฐาน แต่มชีัน้จรงิ 94 ชัน้ กลุ่มเวลิดเ์ทรด

เซ็นเตอรใ์หม่ซ ึง่วันเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรเ์ปิดเมือ่วันที ่3 พฤศจกิายน ค.ศ. 2014 เดมิจะมอีาคารส านักงานสูง

หลายชัน้อืน่อกีสามหลัง ตัง้อยู่ ณ ถนนกรนีชิและอนุสรณ์และพพิธิภัณฑ ์11 กันยายนแห่งชาต ิ** รอบของ

การขึน้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถขึน้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็น

การช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด **น าทา่นเดนิทางสู ่วูด๊เบอรี ่คอมมอน พรเีมีย่ม เอาท์

เล็ท (Woodbury Common Premium Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเอาทเ์ล็ททีม่ี

ขนาดใหญ่ และมชีือ่เสยีงโด่งดังทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศูนยร์วมแบรนดเ์นมชัน้น าสัญชาตอิเมรกิัน 

และอืน่ๆอกีมากมายหลากหลายแบรนดจ์ากทั่วทุกมุมโลกไวท้ีน่ี่ อาท ิBURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH, 

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

มากมาย** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัทีแ่ปด ท่าอากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - ท่าอากาศยาน

นานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง               (-/-/-) 

01.35 น.  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ 

Cathay Pacific Airways เที่ยวบนิที่ CX845 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 15 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

วนัทีเ่กา้ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณ

ภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

05.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 

08.00 น.  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay 

Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX705** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่งบนิ ** 

10.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

07 - 15 เมษายน 2563 

(13 14 15 เม.ย. วนั

สงกรานต)์ 

07APR CX750 BKK-HKG 

11.00-15.00 

07APR CX826 HKG-YYZ 

17.10-20.30 

14APR CX845 JFK-HKG 

01.35-05.15+1 

15APR CX705 HKG-BKK 

08.00-10.00 

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

 28 เม.ย. - 06 พ.ค. 

2563  

28APR CX750 BKK-HKG 

11.00-15.00 
87,999 87,999 87,999 15,999 67,999 



 

 

(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 

04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล 

/ 06 พ.ค. วนัวสิาขบู

ชา) 

28APR CX826 HKG-YYZ 

17.10-20.30 

05MAY CX845 JFK-HKG 

01.35-05.15.+1 

06MAY CX705 HKG-BKK 

08.00-10.00 

26 พ.ค. - 03 ม.ิย. 

2563 

(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระ

ราชนิ)ี 

26MAY CX750 BKK-HKG 

11.00-15.00 

26MAY CX826 HKG-YYZ 

17.10-20.30 

02JUN CX845 JFK-HKG 

01.35-05.15+1 

03JUN CX705 HKG-BKK 

08.00-10.00 

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

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศแคนาดา ทา่นละ 5,000 บาท ** 

** กรณีผูเ้ดนิทางทีย่งัไมม่วีซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทางบรษิทัจะเร ิม่ด าเนนิกระบวนการขอวซีา่ทนัท ี

ทีท่า่นช าระเงนิมดัจ า พรอ้ม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าฯ (20,000+8,000+5,000 = 33,000 บาท) 

โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 10 ทา่น) และหากทา่นไมผ่า่นการสมัภาษณ์วี

ซ่า หรอื คณะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตามทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ธรรมเนยีม 

และ คา่บรกิารยืน่วซี่า ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจอง และ ช าระเงนิเรยีบรอ้ย 

ทางบรษิทัด าเนนิการขอวซีา่ใหท้า่นสมัภาษณ์และไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย แตค่ณะน ัน้ๆมยีอดจองไมถ่งึ 10 ทา่น คณะ

จะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทา่นสามารถใชว้ซี่าเดนิทางในชว่งเวลาอืน่ หรอื คณะอืน่ ทีท่า่นตอ้งการได ้เพราะ

สว่นใหญ ่ทา่นทีข่อวซี่าทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา จะไดร้บัวซี่าอายุ 10 ปี (แตท่ ัง้นี ้ทางบรษิทัจะไมส่ามารถ

ยนืยนัว่าท่านจะไดร้บัวซี่าอายุ 10 ปี หรอืไม่แตป่ระการใด ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของสถานทูตเป็นผูพ้จิารณาแต่

เพยีงผูเ้ดยีว โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่า่นไมไ่ดร้บัวซี่าอายุ 10 ปี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย 

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี และ หากท่านใหท้างบรษิทัด าเนนิการขอวซี่าให ้และหรอื ท่านขอ

เอกสารจากทางบรษิทัเพือ่ด าเนนิการขอวซี่าดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซี่าเรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิ

ทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 

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

 

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

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุล

หนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะ

มือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไข่

ดาว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอื

ขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ 

(Premium Economy) หรอื ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบัตรโดยสารใบใหมแ่ยกจากคณะ และ จองเป็นราคา

ทัวร ์ไมร่วมตั๋ว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญกอ่นออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้วา่

คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม ่

 คา่ภาษีน ้ามนั และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักแตล่ะชิน้ไมเ่กนิ 23 กก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น 

Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ

โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่

เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการระบ ุและ ค่าพาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้น

รายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 65 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็น

เงนิไทยประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา ทา่นละ 5,000 บาท (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 65 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

40,000 บาท ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ท่านละ 8,000 บาท , 

คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา ทา่นละ 5,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 53,000 

บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 40,000 บาท)ภายใน 1 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ 

ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่2 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท ี

หากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง

เช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์

ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี่

น่ังราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของ

ทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ที่

ท าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 31 วัน ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

4. หากทา่นตอ้งการขอเอกสารเพือ่ด าเนนิการขอยืน่วซีา่ดว้ยตนเอง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระเงนิมดัจ าเขา้มากอ่น ไมว่า่กรณีใดก็

ตาม  

 



 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่ว

หรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนาม

ในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทาง

โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิ

ค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทาง

นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 

โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

7. หากทา่นใหท้างบรษิทัด าเนนิการขอวซี่าให ้และหรอื ทา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัเพือ่ด าเนนิการขอวซีา่ดว้ย

ตนเอง และท่านไดร้บัวซี่าเรยีบรอ้ย ท่านจะไม่สามารถยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไม่ว่าระยะเวลาคงเหลอื จะ

มากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพัก

แบบหอ้งคู ่2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไม่

ตดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 

1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้ง

เดี่ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกดิขึน้จาก

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โดยสว่นใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มลีักษณะเป็นเตยีงใหญ่ 2  

เตียง (2 Queen Bed) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียง (2 

Queen Bed) เชน่กนั ไมม่เีตยีงเสรมิดว้ยเงือ่นไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภยัของ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักทีห่า้มสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทาง

โรงแรมจะตดิตัง้อุปกรณ์ดักจับควันไวใ้นหอ้ง กรณีที่มกีารลักลอบสูบบุหรี่ในหอ้งพัก และ ถูกตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พัก

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ปรับกบัโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรยีญดอลลา่หส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ตอ่ครัง้ 

 



 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 

1. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จ าเป็นตอ้งด าเนนิการตรงกับสถานทูตอเมรกิาประจ าประเทศไทย เท่านัน้ 

(ยังไม่ผ่านตัวแทนรับยืน่) โดยสถานทูตมทีี ่เชยีงใหม ่และ กรุงเทพฯ ท่านตอ้งการยืน่และสัมภาษณ์ทีใ่ด ใหแ้จง้ตัง้แต่

ขัน้ตอนการจองทัวร ์กรณีด าเนนิการแลว้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลง จ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่

ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 

2. สถานทูตสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซี่าท่องเทีย่วสัมภาษณ์ชว่งเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เท่านัน้ 

สถานทตูไมเ่ปิดสมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วชว่งเวลาบา่ย กรณีทีท่า่นไมส่ะดวกสมัภาษณ์ชว่งวัน และ เวลาใดบา้ง กรณุาแจง้

กบัเจา้หนา้ที ่ตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์(ผูส้มคัรทกุทา่นจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี) 

3. ส าหรับวซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ไมม่กีารยืน่เอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมูค่ณะ จะตอ้งแยก ยืน่เอกสาร 

และ สัมภาษณ์ เป็นครอบครัว หรอื รายบคุคล ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ และสถานทูตจะพจิารณาวซีา่ให ้

เป็นรายบคุคล 

4. กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่วซีา่เร็วทีส่ดุ และคณะยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ท่าน) สามารถท าได ้

โดยใหท้า่นช าระเงนิมดัจ า พรอ้มค่าธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอรม์กรอกเพือ่

ขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมรกิา ส าเนาหนา้หนังสือเดนิทางหนา้แรก แจง้ช่วงวัน เวลา ที่ท่านสะดวกไป

สัมภาษณ์กับทางเจา้หนา้ที ่หลังจากช าระเงนิประมาณ 10 วันท าการ เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่จะตอิตอ่กลับเพือ่ใหท้า่นเลอืก

ควินัดหมายตามวัน และ เวลาที่ท่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิร์มออกเดนิทาง ไม่สามารถออกเดนิทางได ้(ยังมผีู ้

เดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่ว

ประเทศสหรัฐอเมรกิาใหท้่านได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ไมว่่าท่านจะไดรั้บอนุมัตวิซีา่อายเุทา่ไหร่ก็ตาม เชน่ ท่านจองคณะ

เดนิทางวันที ่1-9 ต.ค. และท่านยนืยันจะยืน่วซีา่กอ่นคณะคอนเฟิรม์ แต่เมือ่ถงึก าหนดออกบัตรโดยสาร คณะไมส่ามารถ

ออกเดนิทางได ้และทา่นไดรั้บอนุมตัวิซีา่เพยีง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไมใ่ช ่10 ปี) น่ันหมายถงึทา่นจ าเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม ่และ 

มคีา่ใชจ้า่ยใหมอ่กีครัง้ เป็นตน้  

5. กรณีผูเ้ดนิทางทีย่งัไมม่วีซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทางบรษัิทจะเริม่ด าเนนิกระบวนการขอวซีา่ทันท ีทีท่า่นช าระ

เงนิมดัจ า พรอ้ม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ฯ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 

10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออกเดินทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืน

ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยืน่วซี่าใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี ตัวอย่างเชน่ ท่านจอง และ ช าระเงนิเรียบรอ้ย ทางบรษัิท

ด าเนนิการขอวซีา่ใหท้า่นสมัภาษณ์และไดรั้บวซีา่เรยีบรอ้ย แต่คณะนัน้ๆมยีอดจองไมถ่งึ 10 ท่าน คณะจะไมส่ามารถออก

เดนิทางได ้ท่านสามารถใชว้ซีา่เดนิทางในชว่งเวลาอืน่ หรอื คณะอืน่ ทีท่่านตอ้งการได ้เพราะส่วนใหญ่ ท่านทีข่อวซีา่

ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จะไดรั้บวซีา่อาย ุ10 ปี (แต่ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถยนืยันวา่ทา่นจะไดรั้บวซีา่อาย ุ

10 ปี หรอืไม่แต่ประการใด ขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของสถานทูตเป็นผูพ้จิารณาแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่่าน

ไมไ่ดรั้บวซีา่อาย ุ10 ปี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

6. การอนุมัตวิซีา่ไมส่ามารถการันตไีด ้ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ โดยสถานทูตจะพจิารณาเป็นรายบคุคล ไม่

สามารถยนืยนัไดว้า่ทกุทา่นจะไดว้ซีา่อาย ุ10 ปี  

7. กรณีตอ้งการเลือ่นการนัดสมัภาษณ์วซีา่ เนือ่งจากตดิธรุะเรง่ดว่นกะทันหัน สามารถท าได ้1 ครัง้ และ ตอ้งด าเนนิการกอ่น

ถงึวันนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีจ่ะมาถงึ 5 วันท าการ เทา่นัน้ นอกเหนอืจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทา่นจ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 

8. หลังจากสัมภาษณ์วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสอืเดนิทางของท่านไวท้ีส่ถานทูตประมาณ 7 วัน ท า

การ และส่งกลับคนืใหท้่านทางไปรษณีย ์ดังนัน้ ท่านจ าเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยู่ปัจจุบันใหช้ดัเจน เพราะหากทีอ่ยู่ไมช่ดัเจน

เล่มหนังสอืเดนิทางทีส่ถานทูตส่งคนืท่าน อาจตอ้งถูกส่งกลับเขา้ไปยังสถานทูตตามเดมิ และจ าเป็นจะตอ้งส่งอเีมล 

(เท่านัน้ ไมม่บีรกิารโทรศัพทต์ดิตอ่) แจง้ความประสงค ์และ ยนืยันตัวตนตอ่สถานทตูซึง่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 

30 วันท าการเป็นอย่างนอ้ย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเล่มหนังสอืเดนิทางดว้ยตัวผูส้มัครเองอกีครัง้

ทางอเีมล 

9. กรณีทีผู่ส้มัครตอ้งการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใช ้หรอื จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ระหว่างขัน้ตอนการ

พจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรยีมหลักฐานส าคัญทีย่นืยันไดว้่าท่านจ าเป็นจะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง

จรงิๆ ใหท้างสถานทตูพจิารณาในวันสมัภาษณ์ทันทเีท่านัน้ หากยืน่ไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะไมส่ามารถ

ขอคนืเลม่หนังสอืเดนิทางกระทันหันได ้ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้  

10. ทีผ่า่นมาโดยสว่นใหญส่ถานทตูจะอนุมตัวิซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหส้ าหรับทา่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย วซีา่

มอีาย ุ10 ปี (แต่สามารถพ านักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมอืงก าหนดเท่านัน้ ไมเ่กนิ 3 หรอื 6 

เดอืน) แต่ตัง้แต่ มกราคม 2561 ทีผ่่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพจิารณาอายุวซีา่ใหเ้ป็นรายบุคคล ไม่

สามารถยนืยันไดว้่าจะไดว้ซีา่อาย ุ10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดรีะยะเวลาชว่งทีต่อ้งการจะเดนิทางก็เกดิขึน้ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 



 

 

11. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนอืจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกนัการ

เดนิทางใหค้รอบคลมุวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเอง

ทุกกรณีไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่น

จ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเนือ่งจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจ าเป็น

เป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไมว่า่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่น

วันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการ

ยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา ทีท่า่นควรทราบ 

1. กรณีทีท่่านจองโปรแกรม แคนาดา และ อเมรกิาตะวันออก ท่านจ าเป็นตอ้งไดรั้บวซีา่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา โดยทางบรษัิทจะยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศแคนาดา กอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 30-35 วัน กอ่นเดนิทาง 

2. การยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศแคนาดา ท่านจ าเป็นจะตอ้งแสดงตน ณ ศูนยร์บัค ารอ้งขอวซี่าท่องเทีย่ว

ประเทศแคนาดา (ตวัแทนรบัยืน่) เพือ่สแกนลายนิว้มอื และ มา่นตา ทกุกรณี 

3. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วันท าการ (บางกรณีอาจไมร่วมวัน

เสาร ์- อาทติย ์ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) 

4. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา แบบหมูค่ณะ เป็นวซีา่แบบเขา้ออกครัง้เดยีว กรณีทีท่า่นตอ้งการขอวซีา่แบบเขา้

ออกหลายครัง้ ท่านจะตอ้งแสดงหลักฐานส าคัญที่ท่านจ าเป็นจะตอ้งไปพ านักในประเทศแคนาดาใหส้ถานทูตเป็นผู ้

พจิารณา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

5. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

6. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอื

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะ

ทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใช ้

หนังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้

ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

7. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้น

รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ 

และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยั และ ประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

10. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

11. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

12. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

13. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี่

เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งช าระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

14. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่



 

 

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

15. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

16. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณี

ทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

17. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์

(วันที่หนึ่ง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่

ไฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยนัเดนิทาง ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยงัเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทีค่ณะอยูใ่นเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมด

เท่านัน้ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากท่านไมไ่ดท้่องเทีย่วเมอืง 

หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 

การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีท่างบรษัิทสง่ให ้ให้

ละเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้

- ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 

4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง) 

- ส าเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทกุประเภท (ถา้เคยม)ี 

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

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่ส าเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบบัจรงิมา 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้หนา้ทีข่องสถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี ตามวนั เวลาทีส่ถานทตูนดัหมายเทา่น ัน้ 

และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่ าเป็นตอ้งถา่ยส าเนา  

เพือ่แสดงกบัสถานทตูในวนัสมัภาษณ์ ดงันี ้

1. หนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง

กลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ (กรณีทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

2. รูปถ่ายสหีนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ขนาดเทา่กนัทกุดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรปู

ตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่น ัน้  

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรปูถา่ย ท ัง้นีอ้ยูท่ ีด่ลุยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแวน่สายตา  

- หา้มสวมเครือ่งประดับ 

- รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน  

- ไมเ่ป็นรปูเดยีวกนักบัวซีา่ทีเ่คยไดรั้บแมจ้ะยงัไมเ่กนิ 6 เดอืน ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถา่ยใหม ่

- หา้มถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ไมส่ามารถใชไ้ด ้

- หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. บตัรประชาชน  

4. ทะเบยีนบา้น 

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

ดว้ย 

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

มาดว้ย 

7. ใบมรณะบตัร สาม/ีภรรยา เพือ่ยนืยนัสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 



 

 

8. สตูบิตัร กรณีเด็กมอีายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  

9. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสาร

เพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอที่พ านักอยู่ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็ก

เดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการ

เขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่และใหร้ะบวุ่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว 

มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การ

เขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู ่และใหร้ะบวุ่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว 

บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานการรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของผูนั้น้ เชน่ ส าเนาใบหยา่ พรอ้มทัง้บนัทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บนัทกึสลักหลักใบหยา่  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ ืน่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต ้การดูแลของผูนั้น้ เชน่ หนังสอื

รับรองบตุรบญุธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ์ บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณ์พรอ้มเด็กดว้ยทกุกรณี 

10. หลักฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุหัวจดหมายวา่ To Whom It May Concern (ไมจ่ าเป็นตอ้งระบสุถานทตู / ประเทศ 

และพีเรียดวันที่จะเดนิทาง) แค่ยนืยันต าแหน่งงาน เงนิเดือน และ หรือ ระยะเวลาเริม่งานเท่านัน้ หากตอ้งการระบุ 

จะตอ้งระบใุหถ้กูตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณิชย ์ทีม่ชีือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายค าส ัง่เกษยีณอายรุาชการ 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบุยืนยันสถานะว่าเป็นนักเรียน หรือ 

นักศกึษา จรงิ และ ก าลังศกึษาอยูร่ะดับชัน้ใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงนิ สถานทตูพจิารณาเฉพาะบญัชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอืใน

บัญช ีไม่ต ่ากว่า 1 แสนบาท โดย ใชส้มุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรียมไปในวัน

สัมภาษณ์ เกี่ยวกับบัญชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านจ าเป็นตอ้งเตรียมบัญชอีอมทรัพย์ 

(Saving) เป็นหลักเทา่นัน้  

สามารถใช ้สมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การท ารายการยอ้นหลังไป 6 

เดอืน ทุกเดอืน หากขา้มเดอืนใดเดอืนหนึง่ไปในสมดุ หรอืมรีายการไมค่รบเนื่องจากไม่ไดอ้ัพเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอ 

สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอายุ อายุ 70 ปีขึน้ไป จ าเป็นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบวุ่า 

“สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได้” และกรมธรรม์ประกันสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุ

โดยเฉพาะ ส าหรับผูส้งูอายใุนกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิขึน้อยูใ่นดุลยพนิิจของ

เจา้หนา้ทีส่ถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมกีารขอเรยีกดูหนังสอืเดนิทางของท่าน หลังจากทีค่ณะเดนิทางกลับมาแลว้ ซึง่อาจจะ

ท าใหเ้กดิความไมส่ะดวกแกท่่านได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไมส่ะดวกในสว่นนี้ และโปรดปฏบิัตติาม เพือ่การ

ขอวซีา่ในครัง้ตอ่ไป 

14. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นัน้ ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิของทางสถานทูต ซึง่ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสาร

พรอ้มและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านัน้ หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทาง

สถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่จ าเป็นตอ้งช าระคา่บรกิาร และ 

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลงัเขา้รบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7 วนัท าการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถกูสง่คนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว ้

 

 

 

 

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

วอชงิตนั - อนสุรณส์ถาน เจฟเฟอรส์นั - อา่งเก็บน า้ทดิลั บาซลิ - สถาบนัสมธิโซเนยีน และ 

พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์ ธรรมชาต ิ- พพิธิภณัฑก์ารบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ  

     ตวัอยา่งรปูถา่ยเพือ่ยืน่ขอวซีา่ U.S.A. 

 

 

 

 

 

สถานทีต่ ัง้ สถานทตูอเมรกิา กรงุเทพฯ ประจ าประเทศไทย 

ต ัง้อยู ่ถนนวทิย ุฝั่งเดยีวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ ์เพือ่เขา้สู่

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

สะพานลอย สถานทตูจะอยูห่นา้สะพานลอยแรก 

กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑตูอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สถานทตูอเมรกิาเพือ่สมัภาษณ์วซีา่  

หากทา่นน าสิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 

• อปุกรณ์ทีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทป

เสยีง/วดิโีอเทป แผน่ซดี ีMP3 แผน่ดสิก ์แล็บท็อป หรอือปุกรณ์เลน่เพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหลข่นาดใหญห่รอืกระเป๋าสตางค ์

• กระเป๋าถอืขนาดใหญแ่ละกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มคัรสามารถถอื

กระเป๋าใสใสเ่อกสารทีจ่ าเป็นส าหรับการสมัภาษณ์วซีา่ไดเ้ทา่นัน้ 

• อาหารทกุประเภท (มจีดุจ าหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารวา่งดา้นในสถานทตู) 

• ซองจดหมายหรอืหบีหอ่ทีม่กีารปิดผนกึ 

• บหุรี ่/ ซกิาร ์/ กลอ่งไมข้ดีไฟ / ไฟแชก็ 

• ของมคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 

• อาวธุหรอืวตัถรุะเบดิทกุชนดิ 

รายการทีก่ลา่วมาขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้ อาจมสี ิง่ของอืน่ๆทีห่า้มน าเขา้สถานทตูอกี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั นอกจากโทรศัพทม์อืถอืหนึง่เครือ่งทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทตูอเมรกิาจะไมรั่บฝากสิง่ของ

ตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ทา่นจะตอ้งด าเนนิการจัดเก็บสิง่ของเหลา่นัน้ดว้ยวธิอีืน่กอ่นเขา้ไปในสถานทตู 

ผูต้ดิตอ่สถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ทา่น

สามารถฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 เครือ่ง ไวก้บัเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัทีห่นา้ประต ูแตส่ถานทตูฯและพนักงานรักษาความ

ปลอดภยัจะไมรั่บผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กบัโทรศัพทม์อืถอืของทา่นในขณะทีฝ่ากไวก้บั

พนักงานรักษาความปลอดภยั ทา่นไมส่ามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามทีนั่ดหมายไว ้หากน าสิง่ของดังตอ่ไปนีม้าดว้ย 

ค าแนะน า 

เอกสารทีท่า่นตอ้งยืน่ในวันสมัภาษณ์มดีังนี ้ 

1. ใบยนืยนันัดสมัภาษณ์  

2. ใบยนืยนัแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอืเดนิทางทัง้เลม่ปัจจบุนัและเลม่เดมิทัง้หมดทีท่า่นเคยม ี

4. รปูถา่ยส าหรับท าวซีา่ขนาด 2 x 2 นิว้ 2 ใบ พืน้หลังสขีาว  

5. โดยเฉพาะทา่นทีส่มคัรวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ทา่นควรจะเตรยีมหลักฐานการเงนิส าหรับการเดนิทางของทา่นมาดว้ย 

6. ทา่นควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของทา่นในชว่งเวลาทีท่า่นพ านักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่า่นเดนิทางกลับสู่

ประเทศไทยแลว้ 



 

 

7. ผูส้มคัรกรณุามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสมัภาษณ์เทา่นัน้ 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ ยืน่ขอ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา 

** ใหเ้ตรยีมเอกสารเหมอืนกบั การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่

เอกสารทกุฉบบัจ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ไมเ่กนิ 1 เดอืน หรอื 30 วนั นบัจากวนัยืน่ ฉบบัจรงิ พรอ้มส าเนา 1 ฉบบั ** 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศแคนาดา 

สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศแคนาดา อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 

ขวามอื สงัเกตไดง้า่ย จดุนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


