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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - ฮอ่งกง - กรงุวอชงิตนิ ดซี ี เสาร ์

08.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร ์M สายการ

บนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิก แอร์เวย ์เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกในการเชค็อนิ  
 

11.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX750 

15.00 น. ถงึสนามบนิเชคแลปกอ๊ก ฮอ่งกง รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

17.50 น. 
ออกเดินทางสู่กรุงวอชงิตัน ดี ซี (สหรัฐอเมริกา) โดยเที่ยวบินที ่

CX866 
 

 **บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล**  

21.45 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตวิอชงิตัน ดัลเลส (IAD) กรุงวอชงิตัน ดซี ี

(District of Columbia) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมรกิา ผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (กรุงวอชงิตัน ดซี ีเวลาชา้กว่าประเทศ

ไทย 11 ชม.) รถปรับอากาศรอรับคณะสูท่ีพั่ก 

 

 พักโรงแรม Sheraton Pentagon City Hotel หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.sheratonpentagon.com 

วนัที ่2 กรุงวอชงิตนั ดซี ี- พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาตแิหง่ชาต ิ

-พพิธิภณัฑย์านบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ

อาทติย ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.40 น. น าคณะเทีย่วชมวอชงิตัน ดซี ีเมอืงหลวงของสหรัฐ อเมรกิาทีส่วยงาม 

ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าโปโตแมค (Potomac) โดยน ามาจากชือ่ของ จอรจ์ 

วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของอเมรกิา บวกกับชือ่ ครสิโตเฟอร ์

โคลัมบสั ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปีค.ศ. 1790 จอรจ์ วอชงิตัน ไดเ้ลอืก

ดนิแดนทีเ่ป็นวอชงิตันทุกวันนี้เป็นเมอืงหลวงถาวร มกีารวางผังเมอืง

และก่อสรา้งอาคารต่าง ๆ มาก มาย โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีก

โบราณเป็นสว่นใหญ ่

 

 น าคณะเทีย่วชมกรงุวอชงิตัน ด.ีซ.ี โดยเริม่จากศนูยก์ลางในการบรหิาร

ประเทศอนัไดแ้ก ่U.S. Capitol หรอืรัฐสภาของสหรัฐอเมรกิา หอ้งแรก

ทีใ่ชต้อ้นรับนักท่องเทีย่วคอื หอ้งโถงกลมอันโอ่อา่ มภีาพเขยีนขนาด

ใหญเ่กีย่วกบัประวัตศิาสตรอ์เมรกิาเรยีงรายอยูร่อบหอ้ง และทีส่ าคญัคอื 

ค าประกาศอสิรภาพ และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมรกิา ตัง้แสดงอยูด่ว้ย 

ผ่านยา่น The Mall เปรยีบเสมอืนหัวใจของเมอืง และยังเป็นทีต่ัง้ของ

สถาบันสมธิโซเนียน กลุ่มอาคารเรยีงรายสองฝ่ัง ถัดไปคอือนุสาวรีย์
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วอชงิตัน (Washington Monument) เป็นแท่งเสาหนิออ่นสงู 555 ฟตุ 

ซึง่จะเห็นไดแ้ตไ่กล แลนดม์ารก์ทีไ่ดรั้บการบันทกึภาพมากทีส่ดุของดี

ซ ีผา่น Vietnam Veterans Memorial อนุสาวรยีส์งครามเวยีดนาม ตัง้

ตรงขา้มกับ Korean War Memorial อนุสาวรยีส์งครามเกาหล ีและ

อนุสาวรยีล์นิคอลน์ (Lincoln Memorial) จดุชมววิทีม่นัีกทอ่งเทีย่วนยิม

มาถ่ายรูปมากที่สุด เป็นฉากหลังที่สวยงามที่สุดจนเกนิค าบรรยาย 

ภายในอาคารมอีนุสาวรยีข์องประธานาธบิดลีนิคอลน์ ก าแพงดา้นซา้ย

ไดจ้ารกึสนุทรพจน์ของลนิคอลน์ทีก่ล่าว ณ Gettysburg อันเป็นอมตะ

พจน์ที่ไดรั้บการยกย่องว่าจับในอเมรกิันยิง่นัก แลว้น าคณะไปถ่ายรูป

ดา้นหนา้ของท าเนียบขาว หรอื ไวท์เฮา้สท์ีโ่ด่งดัง เป็นท าเนียบของ

ประธานาธบิดขีองอเมรกิา ความยิง่ใหญท่ีถ่กูกลา่วขวัญถงึ รวมถงึระบบ

รักษาความปลอดภยัทีว่า่กนัวา่ดทีีส่ดุในโลก ถกูผูส้รา้งภาพยนตรน์ ามา

ใหไ้ดช้มกันใน Olympus has Fallen เดอะเพนตากอน (The 

Pentagon) ตัวอาคารรูปหา้เหลีย่มเป็นสัญลักษณ์ทางการทหาร เป็น

อาคารส านักงานทีม่พีนักงานมากทีส่ดุในโลก และเคยเป็นสิง่กอ่สรา้งที่

ใหญท่ีส่ดุในโลกมากอ่น แลว้พาท่านผ่านไปชมยา่นจอรจ์ทาวน์ ถอืได ้

ว่าเป็นชุมชนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของดี.ซ.ี โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

จอรเ์จยีน และวคิทอเรยีน บา้นทีส่รา้งจากหนิและสวนสวยท าใหด้รูม่รืน่ 

 

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย น าคณะเขา้สู่สถาบันสมธิโซเนียน เป็นสถาบันวจัิย สถาบันการศกึษา 

และพพิธิภัณฑ ์ไดรั้บทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา และจากผูบ้รจิาค

ตา่ง ๆ น าเขา้ชมพพิธิภณัฑป์ระวัต ิศาสตรธ์รรมชาตแิหง่ชาต ิ(National 

Museum of Natural History) ภายในถูกแบง่ออกเป็น 3 ชัน้ แต่พืน้ที่

จัดแสดงมเีพยีงแค่ 2 ชัน้ ชัน้ที ่1 บอกเล่าเรือ่งราวของสัตวโ์ลกดกึด า

บรรพ์มีอายุกว่า 220 ลา้นปี แบ่งเ ป็นโซนสัตว์เลี้ยงลูกดว้ยนม 

(Mammal) ไดโนเสาร ์(Dinosaurs) สัตวใ์นยุคน ้าแข็ง (Ice Age) 

ฟอสซลิ (Fossil) ตน้ก าเนดิของมนุษย ์(Human Origins) และภายใน

หอ้งโถงมหาสมทุร (Ocean Hall) คณุจะมโีอกาสไดเ้ห็นปลาวาฬ ปลา 

และสิง่มชีวีติใตท้ะเลน่าสนใจอกีมากมาย และนีย่งัเป็นแคส่ว่นหนึง่ของ

ชิน้งานทีจั่ดแสดงอยูใ่นโถงใหญ่มโหฬารเท่านัน้ ทีช่ัน้ 2 มนีทิรรศการ 

“เขยีนไวใ้นกระดูก” (Written in Bones) เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกับการ

สบืสวนดว้ยนติวิทิยาศาสตรจ์ากโครงกระดูกมนุษย ์หอ้งอัญมณีหายาก

และงานปัน้ทีแ่ปลกตา จัดแสดงอยูร่อบๆ เพชรขนาด 45 กะรัตทีโ่ดง่ดัง
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ระดับโลกอย่างเพชร โฮปไดมอนด ์(The Hope Diamond) เรยีนรู ้

เกี่ยวกับหนิและแร่ แลว้ตื่นตาไปกับสัตว์น่าเกรงขามที่ครัง้หนึ่งเคย

อาศัยอยู่ในทะเลยุคโบราณ และคน้พบสิง่มชีวีติทีคุ่ณไม่เคยรูว้่ามอียู่

จรงิ สัมผัสกับชวีติในยุคโบราณผ่านการจ าลองวธิชีวีติของคนโบราณ

อย่างถูกตอ้งและเหมอืนจรงิ เดนิผ่านโลกของมด และชวีติของผเีสือ้ 

ไปจนถงึสัตวเ์ลือ้ยคลานขนาดใหญ่ พพิธิภัณฑน์ี้มชี ิน้งานจัดแสดงอยู่

ถ ึง 126 ลา้นชิน้ เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสมทิธิ์โซเนียน ซึง่เป็น

สถาบันคน้ควา้วจัิยและพพิธิภัณฑท์ี่มชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในโลก มผีูเ้ขา้ชม

กวา่ 5 ลา้นคนตอ่ปี 

 น าเขา้ชมพพิธิภัณฑย์านบนิและอวกาศแห่งชาต ิ(National Air and 

Space Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของสถาบันสมธิ

โซเนียน พื้นที่จัดแสดงมี 2 ชัน้ แบ่งเป็น 23 แกลลอรี จัดแสดง

เครื่องบินกว่า 100 รุ่น, ยานอวกาศ, ขีปนาวุธ และสิ่งประดิษฐ์ที่

เกีย่วขอ้งกับการบนิ ไฮไลทส์่วนหนึง่คอื นวัตกรรมการบนิของพี่นอ้ง

ตระกูลไรท ์ในปี 1903, ยานอพอลโล 11 และเทคโนโลยขีัน้สูงของ

อากาศยานของโลก 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 พักโรงแรม Sheraton Pentagon City Hotel หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.sheratonpentagon.com 

วนัที ่3 วอชงิตนั ดซี ี- ฟิลลาเดลเฟีย - แอตแลนตกิซติี ้ จนัทร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฟิลลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซึง่เป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุในมลรัฐเพนซลิเวเนีย และเป็นเมอืงทีพ่ลเมอืงหนาแน่นทีส่ดุเป็น

อนัดับ 6 ของสหรัฐอเมรกิา มคีวามส าคัญในฐานะทีเ่ป็นสถานทีท่ีม่กีาร

เขยีนและลงนามรัฐธรรมนูญของประเทศ เพื่อประกาศอสิรภาพจาก

องักฤษ  

(260 กม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 

บา่ย เทีย่วชมสถานที ่ๆ จะบอกเล่าเรือ่งราวไดด้ทีีส่ดุคอื Independence 

Visitor Center ประกอบไปดว้ย Independence Hall , Liberty Bell 

Center ซึง่ภายในจะจัดแสดงเกีย่วกับประวัตคิวามเป็นมาเป็นไปของ

ระฆงั เป็นระฆงัทีม่คีวามหมายตอ่ประวัตศิาสตรช์าต ิเพราะเป็นระฆังใบ

ทีส่ง่เสยีงกอ้งกงัวาน หลังประกาศอสิรภาพไมข่ึน้ตรงตอ่จักรภพองักฤษ
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ในปี 1776 เหตทุีเ่ลอืกใชร้ะฆังใบนี้ก็เพราะรอบ ๆ ระฆัง จารกึขอ้ความ

ทีม่คีวามหมายจับใจเกีย่วกับเสรภีาพ สอดคลอ้งกับวัตถุ ประสงคข์อง

การประกาศอสิรภาพพอดแีละ Independence Park สถานทีน่ี้บคุคล

ส าคัญในประวัติศาสตร์ไดเ้คยยืนตรงจุดนี้ 2 ในนั้นคือ เบนจามิน 

แฟรงคลิน ในฐานะนักการเมือง เขาเป็นนักเขียนและผูน้ าการ

เคลือ่นไหวคนส าคัญไปสูก่ารแยกตัวออกจากอาณานคิม และรว่มกอ่ตัง้

ชาตสิหรัฐอเมรกิาและ จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของสหรัฐ 

ศนูยก์ลางของความมัน่คงทกุอยา่งของอเมรกิา เสยีงทีก่อ้งกังวานของ 

Liberty Bell หลักเชดิชอูดุมคตใินเสรภีาพ และความความเสมอภาค

อยา่งแน่วแน่ ไดเ้กดิขึน้ในสถานทีแ่ห่งนี้ แวะชมบา้นของ Betsy Ross 

จดุเริม่ตน้ของธงชาตผินืแรกทีน่ ามาใชอ้ยา่งเป็นทางการ โดยหลังจาก

ประกาศอิสรภาพ จอร์จ วอชงิตัน ไดข้อใหร้อสส์ซึ่งเป็นช่างเย็บ

ชาวเมอืงฟิลลาเดลเฟีย ตัดเย็บธงชาตใิหโ้ดยธงผืนนี้มกีลุ่มดาว 13 

ดวงเรยีงกันเป็นวงกลม อยู่ในกรอบสีเ่หลีย่มจัตุรัสบนพืน้ซึง่มลีวดลาย

เป็นแถบสแีดงสลับขาวและต่อมามกีารเปลีย่นแปลงถงึ 26 ครัง้จงึเป็น

ธงชาตแิบบทีใ่ชใ้นปัจจบุนั แลว้ออกเดนิทางต่อสูเ่มอืงแอตแลนตกิซติี ้

ตัง้อยูร่มิฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิ ในมลรัฐนวิเจอรซ์ี ่เมอืงคาสโินแห่ง

ทีส่องของสหรัฐฯ โด่งดังรองลงมาจากลาส เวกัส เมอืงตากอากาศรมิ

ฝ่ังทะเล เคยเป็นสถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจของชาวนครนวิยอรก์ เพราะ

อยู่ไม่ห่างจากนครนั้นนัก แต่กลับมามีชีว ิตชีวาอีกครัง้ เมื่อรัฐบาล

อนุญาตใหเ้อกชนตัง้สถานคาสโินทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งมากมาย 

(100 กม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม Buffet  

 พักโรงแรม Caecar’s Palace Atlantic City หรอืเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกนั 

www.caecarpalaceatlanticcity.com 

วนัที ่4 แอตแลนตกิซติี ้- มหานครนวิยอรค์ องัคาร 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสูม่หานครนวิยอรค์ ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นศูนยก์ลางของความ

ศวิไิลซ ์ศูนยก์ลางของเมอืงนิวยอร์กประกอบดว้ย 5 เขตปกครองที่

เรยีกว่า โบโรห ์(Borough) คอื เดอะบรองซ,์ บรูคลนิ, แมนแฮตตัน, 

ควีนส ์และสแตตัน ไอสแ์ลนด ์เป็นเมอืงที่มปีระชากรกว่า 8 ลา้นคน

หนาแน่นทีสุ่ดในสหรัฐอเมรกิา จากรูปแบบการวางผังเมอืงดว้ยโครง 

สรา้งทีม่ปีระสทิธภิาพ เมือ่มองจากมมุสงูจะเห็นถนนวางตัดกันเป็นแนว

(202 กม.) 

 

 

http://www.caecarpalaceatlanticcity.com/
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สีเ่หลีย่มอยา่งเป็นระเบยีบ โดยจะมรีะบบชือ่เรยีกถนนว่า “สตรที” และ 

“อเวนวิ” การวางผังเมอืงในรปูแบบนี้ท าใหส้ะดวกต่อการคน้หาสถานที่

ไดอ้ยา่งงา่ยดาย  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

บา่ย น าทา่นชมยา่นส าคัญ ๆ ของเมอืง อาท ิยา่นวอลลส์ตรที (Wall Street) 

รูจ้ักกันดใีนฐานะศูนยก์ลางทางการเงนิของโลก และตลาดหลักทรัพย์

นวิยอรก์เริม่ตน้ตัง้อยูบ่นถนนสายนี้ บรเิวณวอลลส์ตรทีจะมรีปูปัน้กระทงิ 

(bull) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ทีห่มายถงึเศรษฐกจิด ีนักท่อง เทีย่วผ่านไป

มานิยมในการถ่ายรูปคู่ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของย่านส าคัญแห่งนี ้

ยา่นบรอดเวย ์สถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นของโรงละครต่าง ๆ มากมาย

มารวมกนัอยูท่ีน่ี ่, เมดสินัสแควร ์อเวนวิ , ยา่นไทมส์แควร ์, ร็อคกีเ้ฟล

เลอร ์เซนเตอร ์ทีส่รา้งขึน้จากตระกลูทีร่ ่ารวยตดิอันดับหนึง่ในสบิของ

อเมรกิา ยา่นไชน่าทาวน ์, เซน็ทรัลพารค์ สรา้งเสร็จเมือ่ปีค.ศ. 1873 มี

ขนาดอยู่ที ่3.4 ตารางกโิลเมตร สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นทีพ่ักผ่อน

หย่อนใจของชาวเมอืง และยังเคยเป็นสถานทีใ่ชป้ระกอบในฉากถ่าย

ท าภาพยนตรอ์กีดว้ย อนุสรณ์สถาน 911 หรอื Ground Zero น าคณะ

เช็คอนิเขา้สู่โรงแรมที่พักย่านไทม์สแควร์ แลว้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิ

ส ารวจสนิคา้ในแหลง่ชอปป้ิงมากมายทีเ่ป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 พักโรงแรม Paramount Hotel หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน ( 2 

คนื) 

www.paramounthotel.com 

วนัที ่5 มหานครนวิยอรค์ - ล่องเรอืชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ - ชมววิ

แบบพาโนรามาบนตกึเอ็มไพรส์เตท 

พุธ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่Pier 83 ลงเรอืท่องเทีย่ว Circle Line Cruise ล่อง

ไปตามแม่น ้าฮัดสัน ผ่านเขต Financial District และสวนสาธารณะ 

Battery เพือ่ไปชมเทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) อนุสาวรยีท์ี่

ย ิง่ใหญ่ และมคีุณค่าทางจติใจ ที่ชาวฝร่ังเศสมอบเอาไวเ้ป็นของขวัญ 

แกช่าวอเมรกินั ในวันทีอ่เมรกิาเฉลมิฉลองวันชาตคิรบ 100 ปี ณ วันที ่

4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพเีสรภีาพ เป็นประตมิากรรมโลหะส ารดิ รูป

เทพีห่มเสือ้คลุม มอืขวาชูคบเพลงิ มอืซา้ยถือแผ่นจารกึค าประกาศ

อสิรภาพของสหรัฐฯ และมอีกัษรสลักวา่ "JULY IV MDCCLXXVI" หรอื

 

 

 

 

http://www.paramounthotel.com/
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วันที ่4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 เทา้ขา้งหนึง่มโีซท่ีข่าด แสดงถงึความ

หลดุพน้จากการเป็นทาส สวมมงกฎุ 7 แฉกซึง่เป็นสญัลักษณ์ของทะเล

ทัง้เจ็ด หรอืทวปีทัง้เจ็ด โครงรา่งเหล็กออกแบบโดยเออแชน วยีอเลต-์

เลอ-ดคุ และกสุตาฟ ไอเฟล ซึง่เป็นผูอ้อกแบบหอไอเฟล ในกรุงปารสี 

สว่นฐานอนุสาวรยี ์สรา้งโดยสหรัฐอเมรกิา จารกึโคลงซอนเนตข์องกวี

ชาวอเมรกินั เอมมา ลาซารัส ซึง่มเีนือ้หาตอ้นรับผูอ้พยพทีเ่ขา้อยูม่าใน

อเมรกิาปีค.ศ. 1984 องค์การยูเนสโก ประกาศใหอ้นุสาวรียเ์ทพีเสร ี

ภาพเป็นมรดกของโลก ใกล ้ๆ กนัมเีกาะเล็กๆเกาะหนึง่มชี ือ่ว่าเกาะ Ellis 

เดมิเป็นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอเมรกิาทางเรอืสมัยกอ่น เรอืล่องผ่านไป

ชมสะพานบรูคลนิ เป็นสะพานแขวนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในสหรัฐอเมรกิา มี

ความยาว 1,825 เมตร ขา้มแม่น ้าอสีต์ เชือ่มระหว่างย่านแมนฮัตตัน 

และยา่นบรคูลนิ 

 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Japanese Buffet 

บา่ย น าคณะขึน้ชมววิทวิทัศน์บนตกึเอ็มไพร์สเตท หนึง่ในอาคารระฟ้าที่มี

ชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ตัง้อยู่บนเกาะแมนฮัตตัน ในรัฐนิวยอร์ก 

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน วิลเลียม เฟรดเดอริค แลมบ ์

กอ่สรา้งโดยบรษัิท สตารเ์ร็ตต ์บราเธอร ์แอนด ์เอเกน จ ากัด เริม่ลงมอื

ก่อสรา้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1929 แลว้เสร็จเมื่อวันที่ 1 

พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสูงทัง้ส ิน้ 102 ชัน้ มีหนา้ต่างทัง้ส ิน้ 

6,514 บาน ตกึสูงจากพื้นดนิ 381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่งดว้ย

ศลิปะแบบอารต์เดคโค (Art Deco) ทีน่ยิมในสมัยนัน้ ในปัจจุบันไดม้ี

การทุ่มเงนิกว่า 550 ลา้นเหรียญเพื่อท าใหต้กึแห่งนี้เป็นตกึประหยัด

พลังงาน โดยสามารถลดการใชพ้ลังงานไดล้ดลงถงึ 38% เอ็มไพร์

สเตทยังคงรักษาต าแหน่งตกึประหยัดพลังงานทีสู่งทีส่ดุในโลกอยู่ใน

เวลานี้ และมนัีกท่องเที่ยวมาเยอืนกว่า 3.8 ลา้นคนต่อปี เพื่อชมวิว

ทวิทัศนข์องมหานครนวิยอรค์ แบบ 360 องศา อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

ยา่นฟิฟทอ์เวนวิ ส าหรับของมยีีห่อ้และเครือ่งประดับ หา้งสรรพสนิคา้เม

ซสี ์(Macy's) หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุในสหรัฐฯ ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 พักโรงแรม Paramount Hotel หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.paramounthotel.com 

วนัที ่6 มหานครนวิยอรค์ - คอรน์นิง่ - ไนแองการา่ (ฝั่งแคนาดา) พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

http://www.paramounthotel.com/
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08.00 น. น าคณะเดนิทางออกจากมหานครนวิยอรค์ สูเ่มอืงคอรน์นิง่ ซ ึง่อยู่ทาง

ตอนใตข้องนครนิวยอร์ค ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1890 ซึง่ตัง้อยู่บนฝ่ัง

แมน่ ้าเชมงุ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการท าเครือ่งแกว้  

(400 กม.) 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบัฟฟาโล่ ซึง่มปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน 

เป็นเมอืงทางดา้นอตุสาหกรรมพันธุพ์ชื ศูนยก์ลางทางวัฒนธรรม การ 

ศกึษาและการแพทย์ และไดรั้บการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s 

Digest ใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมรกิา และเป็น

เมอืงตดิพรมแดนระหวา่งอเมรกิาและแคนาดา โดยมแีมน่ ้าไนแองการ่า

ขวางกัน้ ซึง่เป็นจุดก าเนิดของน ้าตกยักษ์ “ไนแองการ่า” จากนัน้น า

คณะชอ้ปป้ิงใน Fashion Outlets of Niagara Falls ทีม่สีนิคา้แบรนด์

ดังของอเมรกิาและทั่วโลก ลดกระหน ่าตัง้แต่ 30-70% อาท ิBurberry 

/ Calvin Klein / Coach / Cole Haan / DKNY / Kate Spade / 

Levi’s / Polo Ralph Lauren / Saks Fifth Avenue OFF 5TH / 

Samsonite Company Store / Tumi จนไดเ้วลาน าคณะเดนิทางขา้ม

พรมแดนสูป่ระเทศแคนาดา เพือ่ดืม่ด ่ากับความงดงามอันเป็นทีส่ดุของ

น ้าตกไนแองการ่า ประกอบดว้ยสองน ้ าตกใหญ่ คือน ้าตกอเมริกัน 

(American Fall) และน ้าตกแคนาดา (Canadian Fall) หรอืน ้าตกเกอืก

มา้ น ้าตกทัง้สองถูกคั่นดว้ยเกาะกลางชือ่ว่า Goat Island น ้าตก

อเมรกิันอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมรกิา มคีวามกวา้งนอ้ยกว่าสูงนอ้ย

กว่า กวา้งเพยีง 320 เมตรส่วนน ้าตกแคนาดาเป็นน ้าตกรูปเกอืกมา้ 2 

ใน 3 ของน ้าตกอยูใ่นเขตประเทศแคนาดา กวา้งกวา่ สงูกวา่ และก็สวย

กวา่ กวา้งถงึ 790 เมตร จรงิ ๆ แลว้น ้าทีต่กลงมาเป็นน ้าตกไนแอการา 

จะตกจากฝ่ังอเมรกิาไปยงัฝ่ังแคนาดา ฉะนัน้ถา้อยูฝ่ั่งอเมรกิาจะเห็นแต่

ดา้นหลังและดา้นขา้งของน ้าตก ดังนัน้การชมววิของน ้าตกทีส่วยงาม

ระดับโลกจงึตอ้งไปดูจากฝ่ังแคนาดายอ้นกลับมา ในชว่งกลางคนืของ

ทุกคืน น ้าตกไนแองการ่าจะถูกประดับไฟแสงสสีวยงามและมกีารจุด

พล ุในบรเิวณรอบ ๆ น ้าตก เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว 

(200 กม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 

 พักโรงแรม Niagara Falls Sheraton Falls View Room หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งพกัววิน า้ตกไนแองการา) 

www.sheratononthefalls.com 

 

วนัที ่7 ลอ่งเรอืชมน า้ตกไนแองการา่ - ชอ้ปป้ีง Outlets - โตรอนโต ้ ศกุร ์

http://www.sheratononthefalls.com/
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08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

10.00 น. น าคณะชมน ้ าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิ ดว้ยการล่องเรือ 

Hornblower Niagara Cruise เพือ่ใหท้่านไดส้ัมผัสความยิง่ใหญ่ของ

มา่นน ้าตกอยา่งใกลช้ดิกบัประสบการณ์อนัแสนประทับใจ (หมายเหตุ :

ในชว่งฤดูหนาวของทุกปีการล่องเรอื Hornblower Niagara Cruise 

อาจจะปิดใหบ้รกิารเนื่องจากสภาพอากาศยังคงหนาวน ้าตกจะแข็งตัว

ไมส่ามารถลอ่งเรอืได/้จะไดล้อ่งหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร SKYLON พรอ้มชมววิ

ทวิทศันข์องน า้ตกไนแองการา่ 

Local 

12.30 น. น าคณะชอ้ปป้ิงที ่Outlets Collection at Niagara ทีม่สีนิคา้แบรนดด์ัง

ของอเมรกิาและทั่วโลก ลดกระหน ่าตัง้แต ่30-70% 

 

บา่ย ออกเดนิทางสู่เมอืงโตรอนโต (Toronto) เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ และใหญ่เป็นอันดับ 4 ในทวปีอเมรกิาเหนือ เป็นเมอืงทีม่หีลาย

เชือ้ชาตมิากทีสุ่ด มผีูอ้พยพจากทั่วโลกกว่า 169 ประเทศ ใชภ้าษาพูด

มากกว่า 100 ภาษา ครึ่งหนึ่งของจ านวน 5 ลา้นกว่าคนลว้นเป็นคน

ตา่งชาต ิมเีพยีงครึง่เดยีวทีเ่ป็นคนทอ้งถิน่ มชีมุชนชาวเอเชยีและชาวจนี

ทีใ่หญท่ีส่ดุในอเมรกิาเหนอื จงึท าใหเ้มอืงนีม้วีัฒนธรรมหลากหลาย เป็น

ศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรม รัฐบาลแคนาดาจงึไดจ้ัด

ให ้Toronto เป็นเมอืงหลวงทางดา้นวัฒนธรรมของประเทศ และเป็น

แหล่งท่องเทีย่วหลัก ทมีกฬีาที ่ มชีือ่เสยีงเชน่ ทมีเบสบอล Billy Jay's 

ทมีฮ็อคกีอ้ยา่ง Maple Leafs และ ทมีบาสเก็ตบอล Raptor  

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Korean Korean 

 พักโรงแรม Sheraton Centre Toronto หรอืระดับเดยีวกนั www.sheratoncentretoronto.com 

วนัที ่8 โตรอนโต ้- ข ึน้หอคอซเีอ็น - ชอ้ปป้ิง - เดนิทางกลบัเมอืงไทย เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. ขึ้นชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเมืองโตรอนโตบ้นหอคอยซีเอ็น (CN 

Tower) ซึง่เป็นตกึทีต่ัง้อยู่โดดเด่นรมิทะเลสาบออนตารโิอ ้ส ารวจ

วัฒนธรรมทีห่ลาก หลายในย่านกรกีทาวน์ (Greek Town) ลติเติ๊ล

อติาล ี(Little Italy) ไชน่าทาวน์ (Chinatown) โคเรยีทาวน์ (Korea 

Town) และลติเติ๊ลอนิเดยี (Little India) ย่านถนน Queen และ 

University ตกึทีท่ าการ Old City Hall , New City Hall 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai  

http://www.sheratoncentretoronto.com/
http://www.sheratoncentretoronto.com/
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บา่ย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม และสนิคา้พื้นเมอืงไดต้าม

อัธยาศัย ณ ยา่นถนนชอ้ปป้ิงชือ่ดังในโตรอนโตท้ีร่วบรวมสนิคา้หลาก 

หลายรปูแบบใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งจใุจ 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

19.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิโตรอนโต ้เพือ่เตรยีมเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

วนัที ่9 บนิจากโตรอนโต ้- บนิสูฮ่อ่งกง - อยูใ่นระหวา่งท าการบนิ อาทติย ์

01.45 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก บนิสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ

ที ่CX829 

 

 **บนิขา้มเสน้แบง่เขตวนัสากล**  

วนัที ่10 ฮอ่งกง - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ จนัทร ์

05.00 น. ถงึอากาศยานนานาชาตฮิอ่งกง รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

08.55 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงสู่กรุงเทพฯ โดย

เทีย่วบนิที ่CX717 

 

10.50 น. คณะเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้นจะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  
SSGGLL  SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

1111--20 20 เมษายน เมษายน 25632563  115555,,000000  114400,,000000  113322,,000000  3300,,000000  
--3131,,000000..--  

--2255,,000000..--  

22--11 11 พฤษภาคม พฤษภาคม 25632563  115555,,000000  114400,,000000  113322,,000000  3300,,000000  
--3131,,000000..--  

--2255,,000000..--  

1313--22 22 มถินุายน มถินุายน 25632563  115577,,000000  114411,,000000  113344,,000000  3300,,000000  
--3131,,000000..--  

--2255,,000000..--  

1818--27 27 กรกฎาคม กรกฎาคม 25632563  115599,,000000  114433,,000000  113355,,000000  3300,,000000  
--3131,,000000..--  

--2255,,000000..--  

88--1177  สงิหาคม สงิหาคม 25632563  115599,,000000  114433,,000000  113355,,000000  3300,,000000  
--3131,,000000..--  

--2255,,000000..--  

1212--21 21 กนัยายน กนัยายน 25632563  115577,,000000  114411,,000000  113344,,000000  3300,,000000  
--3131,,000000..--  

--2255,,000000..--  

1010--19 19 ตลุาคม ตลุาคม 25632563  115577,,000000  114411,,000000  113344,,000000  3300,,000000  
--3131,,000000..--  

--2255,,000000..--  
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** (หมายเหต!ุ ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ USA+CANADA / และต ัว๋สะสมไมลไ์มไ่ด ้Non Refund) ** 

(คา่วซีา่+คา่บรกิาร ใหท้ าววีซีา่ USA จา่ยทา่นละ 7,500 บาท /  วซีา่ Canada จา่ยทา่นละ 6,000 บาท) 

วซีา่อเมรกิาลกูคา้ตอ้งเขา้รบัการสมัภาษณ์และสแกนนิว้ดว้ยตวัเองทกุทา่น 

วซีา่แคนาดาลกูคา้ตอ้งมาแสกนนิว้ทกุทา่น ณ VFS Canada   

คา่ทัวรร์วม : 

  ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับสายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิก สายการบนิภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่วนเพิม่

ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่14 พฤษภาคม 2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานสหรัฐอเมรกิา ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

15-19 ทา่น ใชร้ถปรับอากาศขนาด 25 ทีน่ั่ง 

20-35 ทา่น ใชร้ถปรับอากาศขนาด 55 ทีน่ั่ง 

 คา่เรอืลอ่งชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ / คา่ตั๋วขึน้ชมตกึเอ็มไพรมส์เตท / คา่ตั๋วขึน้ชมตกึซเีอ็น ทาวเวอร ์

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ใน

กรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) จะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร และอาจมกีารเปลีย่น

ยา้ยเมอืงพัก หากวันดังกล่าวมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 

เทา่ตัว 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะแหง่ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบใุนสหรัฐอเมรกิา และแคนาดา 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 ปี 

จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาล

ต่อเนื่องหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสุขภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

โรคประจ าตัว 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่าน

เองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ด าเนนิการพรอ้มคา่ธรรมเนยีมวซีา่ดังนี ้

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 5,920 บาท + คา่ธรรมเนยีมในการยืน่ (เก็บ 7,500 บาท) 

ประเทศแคนาดา       4,969 บาท + คา่ธรรมเนยีมในการยืน่ (เก็บ 6,000 บาท) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก 

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น
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กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่อง ซึง่

เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 21 วันกอ่นการ

เดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่ี

เงือ่นไข 

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge) 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59 - 45 วัน  หักมดัจ า 21,000 บาท/ทา่น 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 40 วัน  หักมดัจ า 31,000 บาท/ทา่น 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 - 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หัก 60% ของคา่ทัวร ์

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 1 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 100% ของคา่ทัวร ์

  ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอื NO SHOW หัก 100% ของคา่ทัวร ์

  กรณีแจง้ยกเลกิ หลังจากที ่ปิดกรุ๊ป เรยีบรอ้ยแลว้  คดิคา่เสยีหายตามจรงิ 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไข

หนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดย

สามารถยื่นขอวีซ่าไดท้ันตามก าหนดเวลา ทาง

บริษัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่า

เปลีย่นชือ่ตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเงือ่นไขของ

ตั๋วที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

  หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัติ

วซีา่ ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิ

พรอ้มกันทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่่านไม่

แน่ใจว่าจะไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้่านยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว 

ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถ

รับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยดังนี้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ 

การก่อจลาจล, อุบัตเิหตุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะไดรั้บจากการซือ้ประกันเพิม่เตมิแบบ 

TRAVELLER OASIS PLAN ของ บรษัิท เอ ดับเบลิย ูพ ีเซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) ทีร่ะบคุวามรับผดิชอบไว ้

ในกรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้นี้จะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และ

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่
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ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยี

คา่ใชจ้า่ย 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ

ไปเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสายการบนิเอมเิรสต ์ไมส่ามารถ REFUND เงนิไดท้กุกรณี ยกเวน้ การเสยีชวีติเทา่นัน้   

ทัง้นี้เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบนิ เป็นไปตามก าหนดของสายการบนิเท่านั้น ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเงือ่นไขได ้

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน์ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล ์50% ของสายการ

บนิเอมเิรสตไ์ดเ้ทา่นัน้  ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่14 พฤษภาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิ

ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 

3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ) จะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร 

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่

มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวน
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สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในอเมรกิามลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ  

ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่

สามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ 

หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่าง

การเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน 

เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวัน

เดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารใน

การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการ

บนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ

เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ

ของผูโ้ดยสาร ซึง่ความรับผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 

Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
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ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูสู้งอาย ุมโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศแคนาดา ใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 

ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซีา่ 

อาคารเทรนดี ้ชัน้ 28 เลขที ่10/198-201 สขุมุวทิซอย 13 คลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 

ใกลก้บัสถานรีถไฟฟ้านานา 

เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันจันทรถ์งึวันศกุร ์

เปิดท าการเวลา 09.00 น. - 17.00 น. 

เวลายืน่ค าขอ 09.00 น. - 17.00 น. 

เวลารับหนังสอืเดนิทางคนื 10.00 น. - 17.00 น. 

หมายเลขโทรศัพทศ์นูยใ์หค้วามชว่ยเหลอื: +662 118 7007 

อเีมล ์info.canbkk@vfshelpline.com 

 

ข ัน้ตอนการด าเนนิการค าขอวซีา่ประเภทคนอยูช่ ัว่คราว/ ใบอนญุาตและเอกสารเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่1 เจา้หนา้ทีข่อง WORLDWIDE VACATION กรอกแบบค าขอวซีา่ และเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ผ่านทางระบบ

อเิล็กทรอนกิสแ์ละพมิพแ์บบค าขอวซีา่ทีส่มบรูณ์ ตอ้งมบีารโ์คด้ในหนา้สดุทา้ย พมิพล์งบนกระดาษสขีาว คุณภาพด ีกระดาษ

ตอ้งไมม่นัวาว และควรใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์

 

ข ัน้ตอนที ่2 ผูส้มคัรควรอา่นนโยบายความเป็นสว่นตัวทีแ่นบมา พรอ้มกรอกขอ้มลูใหเ้รยีบรอ้ยแบบใหค้วามยนิยอม วเีอฟเอส 

และแนบเขา้กบัแบบค าขอวซีา่ 

หมายเหตุ : หากแบบฟอร์มใหค้วามยนิยอมมไิดแ้นบมากับแบบค าขอวีซ่า ทางเจา้หนา้ที่ไม่มอี านาจในการแนะน าเอกสาร

ดังกลา่ว แตจ่ะท าการคนืเอกสารทัง้หมดกลับคนืไปยงัผูส้มคัรอกีครัง้ 

 

ข ัน้ตอนที ่3 ช าระคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และคา่ธรรมเนยีมบรกิารขอ้มลูดา้นชวีภาพหรอืไบโอเมตรกิซ ์(ถา้ตอ้งการ) ตามค าสั่งใน

ตารางค่าธรรมเนียมของส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง และพลเมอืงแห่งประเทศแคนาดาตารางค่าธรรมเนียม โปรดทราบหาก

ผูส้มคัรท าการยืน่แบบค าขอวซีา่ดว้ยตนเองหรอืผา่นทางไปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมบรกิารเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ จะถูกช าระใหก้ับวเีอฟ

เอส ซึง่นอกเหนอืจากคา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
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ข ัน้ตอนที ่4 เอกสารทัง้หมดทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ เจา้หนา้ทีข่อง WORLDWIDE VACATION จะน าไปยืน่ทีต่ัวแทนวเีอฟเอส 

พรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่ธรรมเนยีมบรกิารของวเีอฟเอส 

หมายเหต ุ: หากผูส้มคัรตอ้งใหข้อ้มลูดา้นชวีภาพหรอืไบโอเมตรกิซ ์(ลายพมิพน์ิว้มอืและรูปถ่าย) ทางศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่จะ

ท าการเก็บขอ้มลูทางชวีภาพหรอืไบโอเมตรกิซข์องคณุในเวลาเดยีวกนักบัทีค่ณุยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

 

ข ัน้ตอนที ่5 ศูนยรั์บค าขอวซี่าประเทศแคนาดา จะออกใบเสร็จรับเงนิ เจา้หนา้ทีข่อง WORLDWIDE VACATION จะ

ด าเนนิการ ตดิตามสถานภาพค าขอตามหมายเลขในใบเสร็จรับเงนิ ซึง่เป็นหมายเลขทีส่ าคัญ และตอ้งใชห้มายเลขนี้ในการ

ตดิตามความคบืหนา้สถานะของค าขอของทา่นผา่นทางออนไลน์ 

หมายเหต ุ: หากคณุตอ้งใหข้อ้มลูทางชวีภาพหรอืไบโอเมตรกิซ ์(ลายพมิพน์ิว้มอืและรูปถ่าย ) คุณตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพิม่

เป็นเงนิ 85 เหรยีญแคนาดา  หรอื 2,550 บาท ส าหรับคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไดค้รอบคลมุคา่ธรรมเนยีมบรกิารของวเีอฟเอสแลว้ 

เอกสารในการยืน่ขอวซีา่ 

 หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

 รปูถา่ยปัจจบุนัหนา้ตรงถา่ยไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 1.37x1.77 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลังสขีาว 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศ รวมคา่บรกิารตา่ง ๆ เป็นจ านวนเงนิทา่นละ ........ บาท 

 จดหมายรับรองงานทีร่ะบเุงนิเดอืนและระยะเวลาในการท างาน หรอืใบจดทะเบยีนการคา้ของธรุกจิ ในกรณีทีเ่ป็นเจา้ของ

กจิการ/ ธรุกจิสว่นตัว 

 หลักฐานดา้นการเงนิ 

เอกสารในการยืน่วซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา + แคนาดา 

วซีา่อเมรกิาทีไ่ดรั้บการอนุมตัแิลว้จะถกูสง่คนืผูส้มคัรทางไปรษณียภ์ายใน 3-4 วันท าการ 

วซีา่แคนาดา จะไดรั้บการอนุมตัใิชเ้วลา 16 วันท าการ 

ระยะเวลาดังกลา่วเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึง่ระยะเวลาการออกวซีา่จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะกรณี 

เนือ่งจากสถานการณ์ทีแ่ตกตา่งกนัของผูส้มคัรแตล่ะคนและขอ้ก าหนดเฉพาะอืน่ๆ 

 

ต ัง้แต ่7 ก.พ. 57 สมคัรวซีา่ช ัว่คราว (Non-Immigrant Visa) ไดท้ี ่http://www.ustraveldocs.com/th 

ข ัน้ตอนใหมส่ าหรบัการสมคัรวซีา่ช ัว่คราว (Non-Immigrant Visa) 

 เขา้ไปทีเ่ว็บ www.ustraveldocs.com/th และสรา้งบัญชผีูใ้ช ้เลอืกประเภทของวซีา่และค่าธรรมเนียมตามวซีา่ประเภท

นัน้ๆ ซึง่จะไดแ้บบฟอร์มใบฝากเงนิธนาคารที่มรีายละเอยีดตามที่ท่านกรอก ใหพ้มิพ์แบบฟอร์มใบฝากเงนิธนาคารนัน้

ออกมา 

 น าใบฝากเงนิธนาคารทีไ่ดม้าไปยงัธนาคารกรงุศรอียธุยา ณ สาขาตามทีก่ าหนดไวเ้พือ่จา่ยคา่ธรรมเนยีมสมคัรวซีา่ 

 กรอกแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ DS-160 ทางอนิเทอรเ์น็ตที ่https://ceac.state.gov/genniv/ 

 ก าหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ทางอนิเทอร์เน็ตที่ www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศัพท์ผ่านศูนยบ์รกิารที่ 02-

105-4110 

 ในการก าหนดนัดวันสมัภาษณ์ ใหแ้จง้ทีอ่ยูส่ าหรับการจัดสง่เอกสารดว้ย หากค ารอ้งขอวซีา่ของทา่นไดรั้บอนุมตั ิทางเราจะ

http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
https://ceac.state.gov/genniv/
http://www.ustraveldocs.com/th
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จัดสง่วซีา่ของทา่นไปยงัทีอ่ยูต่ามทา่นระบจุะไปรับหรอืใหจั้ดสง่ 

 กรณุาอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขัน้ตอนการขอวซีา่นีไ้ดท้ี ่www.ustraveldocs.com/th 

กรณุาปฏบิตัติามค าแนะน าอยา่งเครง่ครัด มเิชน่น ัน้การสมคัรวซีา่ของทา่นอาจลา่ชา้ หรอืทา่นอาจไมไ่ดส้มัภาษณ์วซี่าใน

วนัทีน่ดัไว ้ทา่นควรขอวซีา่ลว่งหนา้มากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้เนือ่งจากการรอนัดสัมภาษณ์วซีา่และกระบวนการออกวซีา่อาจ

ใชเ้วลานาน โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีผู่ค้นนยิมเดนิทาง 

โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะน าใหผู้เ้ดนิทางสมคัรวซีา่ลว่งหนา้ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้และโปรดหลกีเลีย่งการ

วางแผนการเดนิทางทไีมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่จะไดรั้บวซีา่ในหนังสอืเดนิทางของตน 

 

หมายเหตพุเิศษส าหรบัผูส้มคัรวซีา่นกัเรยีน - โปรดระลกึไวว้า่ เดอืนมถินุายน กรกฎาคม และสงิหาคมเป็นชว่งทีแ่ผนกกงสลุ

มงีานมากทีส่ดุ ดังนัน้ ผูส้มคัรวซีา่อาจประสบความยากล าบากในการจองวันสัมภาษณ์วซีา่ในเดอืนเหล่านี้ นักเรยีนตอ้งวางแผน

ลว่งหนา้เพือ่จะไดไ้มต่อ้งเดนิทางมาทีส่ถานทตูฯ หลายครัง้ ผูส้มคัรวซีา่นักเรยีนควรสมคัรวซีา่ลว่งหนา้ แตไ่มค่วรสมคัรเกนิ 120 

วัน กอ่นวันเปิดเรยีน ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิกรณุาอา่น ฉันจะสามารถสมคัรวซีา่ไดเ้มือ่ใด 

ผูถ้อืบตัรเดนิทางส าหรบันกัธุรกจิเอเปค สามารถสมคัรวซีา่ชัว่คราวโดยไมต่อ้งนัดวันสมัภาษณ์ลว่งหนา้ไดใ้นชว่งเชา้ ระหวา่ง

เวลา 7.30 น. ถงึ 10.00 น. (ยกเวน้วันหยดุราชการไทยและสหรัฐฯ) ผูส้มคัรไมต่อ้งสง่อเีมลม์าลว่งหนา้เพือ่นัดสัมภาษณ์ โดยคู่

สมรสและลกูผูเ้ยาวข์องผูถ้อืบตัรเดนิทางส าหรับนักธรุกจิเอเปคสามารถเขา้รับการสมัภาษณ์พรอ้มกับผูส้มัครหลักไดโ้ดยไมต่อ้ง

นัดสมัภาษณ์ลว่งหนา้เชน่กนั อยา่งไรก็ตาม ผูส้มคัรทกุคนตอ้งมคีณุสมบตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการสมคัรวซีา่ทัง้หมด และตอ้ง

น าใบเสร็จแสดงการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครวซีา่ และหนา้ยนืยันของแบบฟอรม์ DS-160 มาดว้ย เพือ่ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จาก

การสมคัรวซีา่ผา่นชอ่งทางผูถ้อืบตัรเดนิทางส าหรับนักธรุกจิเอเปคได ้

ขอ้ควรปฏบิตัสิ าหรบัวนันดัสมัภาษณ์ 

 กรณุากรอกแบบฟอรม์ เอกสารตา่งๆใหเ้รยีบรอ้ยและพรอ้มยืน่ใหก้บัเจา้หนา้ทีส่ถานทูต 

 น าหนังสอืเดนิทาง หนา้ยนืยันแบบฟอรม์ DS-160 ใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมสมัครวซีา่จากไปรษณียไ์ทย และรูปถ่าย

จ านวน 1 ใบซึง่ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 ทา่นสามารถน าโทรศัพทม์อืถอืมาได ้1 เครือ่ง สถานเอกอคัรราชทตูสหรัฐอเมรกิาไมอ่นุญาตใหน้ าคอมพวิเตอรก์ระเป๋าหิว้ 

หรอือปุกรณ์ถ่ายภาพใดๆเขา้มาในสถานทูตฯ กรุณาหยบิโทรศัพทม์อืถอืและปิดเครือ่งกอ่นเขา้ตัวอาคารเพือ่ฝากไวก้ับ

เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัรปูถา่ย 

ผูส้มคัรวซีา่สหรัฐฯ จะตอ้งอัพโหลดรูปถ่ายดจิทิัลลงในแบบฟอรม์การสมัครวซีา่ DS-160 โดยรูปถ่ายจะตอ้งตรงตามขอ้ก าหนด 

มเิชน่นัน้ทา่นจะไมส่ามารถด าเนนิกระบวนการสมคัรตอ่ไปได ้โดยรปูถา่ยจะตอ้งมคีณุสมบตัติอ่ไปนี ้

1. ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

2. ตอ้งมพีืน้หลังสขีาว 

3. ตอ้งถา่ยหนา้เต็ม โดยหันหนา้เขา้กลอ้ง 

4. ตอ้งอยูใ่นรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรอืไฟล ์.jpg) โดยมขีนาด 600x600 พกิเซล และ 

1200x1200 พกิเซล 

http://www.ustraveldocs.com/th
http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html#apply
http://thai.bangkok.usembassy.gov/holidays.html
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5. ขนาดของไฟลจ์ะตอ้งนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 240 กโิลไบท ์

6. จะตอ้งไมถ่กูปรับแตง่ทางดจิทิัล 

ส าหรับค าแนะน าเพิม่เตมิเกีย่วกบัองคป์ระกอบรปู ทา่นสามารถอา่นขอ้ก าหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรปูถา่ยไดท้ีล่ ิง้คน์ี ้หากรปูของทา่น

ไมต่อ้งตามขอ้ก าหนดดา้นองคป์ระกอบเราอาจไมส่ามารถด าเนนิการเกีย่วกับการสมัครวซีา่ของท่านได ้เราขอแนะน าใหผู้ส้มัคร

น ารปูถา่ยดจิทิัลทีพ่มิพอ์อกมาแลว้มาในวันสมัภาษณ์วซีา่ดว้ย 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการสมคัรวซีา่: 

เจา้หนา้ทีก่งสุลจะพจิารณาการสมัครเป็นรายกรณี ไมม่เีอกสารใดสามารถประกันไดว้่าผูส้มัครจะไดรั้บอนุมัต ิ(หรอืถูกปฏเิสธวี

ซา่) เนือ่งจากแตล่ะกรณีมคีวามแตกต่างกัน สิง่ทีส่ามารถแสดงถงึความสัมพันธท์ีห่นักแน่นในกรณีหนึง่อาจใชไ้มไ่ดก้ับอกีกรณี

หนึง่ เนื่องจากกระบวนการสมัครวซีา่ชั่วคราวมไิดเ้ป็นกระบวนการที่ใชเ้อกสารเป็นหลัก ผูส้มัครวซีา่ตอ้งสามารถแสดงความ

ผกูพันตอ่ประเทศของตนโดยการแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีก่งสลุทราบ ผูส้มัครวซีา่นักเรยีน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการแลกเปลีย่น และผูส้มัครวี

ซา่ประเภทท างานจ าเป็นตอ้งมเีอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะน าใหผู้ส้มคัรทกุทา่นน าหนังสอืเดนิทางเลม่เดมิของตนมา

ดว้ย และผูป้กครองของผูส้มคัรวซีา่ทีเ่ป็นผูเ้ยาวค์วรน าสตูบิตัรของบตุรมาดว้ย 

ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ ขอแจง้รายละเอยีดตา่งๆของเอกสารทีค่วรน าตดิไปในวนัสมคัรวซี่าเพิม่เตมิจากทีท่างสถานฑูต

ก าหนด ดงัรายละเอยีดดงันี ้

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ อเมรกิา

, แคนาดา, วซีา่อืน่ๆในกลุม่ประเทศเชงเกน้ หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส , หยา่ /

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ 

 หนังสือรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี ้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว 

หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา และสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลัง 3 เดอืน 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้ม่เกนิ 6  

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ 

และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่

กลับสู่ภูมลิ าเนา ในกรณีที่เดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรับรอง

คา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดย

ระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-photoinfo.asp#section2
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 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ 

 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับ บดิาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่บดิา , 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต 

โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่

ทกุครัง้ 

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะเป็นเหตุผล

ใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

โปรดทราบ: ระเบยีบการเขา้ตดิตอ่แผนกวซีา่ ขอ้มูลตดิต่อ 

แผนกกงสลุ สถานทตูสหรัฐอเมรกิา กรงุเทพมหานคร เลขที ่95 ถนนวทิย ุกรงุเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

ศนูยข์อ้มลูวซีา่ เวลาท าการ: วันจันทรถ์งึศกุร ์8:00 - 20:00 (ยกเวน้วันหยดุ) 

โทรศพัท:์ 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมรกิา) 

อเีมล:์ support-thailand@ustraveldocs.com 

 

กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยั 

รายการสิง่ของที่ไม่ใหน้ าเขา้มาภายในสถานทูต และระเบียบในการเขา้สู่สถานทูต  

ผูต้ดิตอ่สถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ท่านสามารถ

ฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 เครือ่ง ไวก้บัเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยที่หนา้ประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัย

จะไม่รับผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กับโทรศัพทม์อืถอืของท่านในขณะทีฝ่ากไวก้ับพนักงาน

รักษาความปลอดภยั ทา่นไมส่ามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามทีนั่ดหมายไว ้หากน าสิง่ของดังตอ่ไปนีม้าดว้ย 

 อปุกรณ์บรรจุแบตเตอรีห่รอือปุกรณ์อเิล็กทรอนคิสใ์ดๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีแ่บบดจิติอล วทิยตุดิตามตัว 

กลอ้งถ่ายรูป ตลับเทป แถบบันทกึวดิทิัศน์  ซดีรีอม เครือ่งเล่มเอ็มพสีาม แผ่นดสิก ์คอมพวิเตอรก์ระเป๋าหิว้ หรอืเครือ่ง

เลน่เพลงขนาดพกพา 

 กระเป๋าสะพายหรอืกระเป๋าถอืสตรขีนาดใหญ ่

 กระเป๋าถอืและกระเป๋าเดนิทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ ่กระเป๋าใสเ่อกสารหรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มคัรขอวซีา่

สามารถน าเอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ใสถ่งุหรอืกระเป๋าใสเทา่นัน้ 

 อาหาร (มรีา้นกาแฟและของวา่งจ าหน่ายภายในสถานทตูฯ) 

 ซองหรอืพัสดทุีปิ่ดผนกึ 

 บหุรี ่ซกิาร ์กลอ่งไมข้ดี ไฟแชค็ 

mailto:support-thailand@ustraveldocs.com
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visa_security_regulations.html
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 วัตถมุคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบ 

 อาวธุหรอืวัตถใุดๆทีม่สีารประกอบระเบดิ 

รายการสิง่ของทีไ่มใ่หน้ าเขา้มาภายในสถานทตูฯไมไ่ดจ้ ากดัอยูเ่พยีงแคร่ายการทีก่ลา่วมาขา้งตน้เทา่นัน้ สิง่ของประเภทอืน่อาจ

ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้มาภายในสถานทตูฯดว้ยเชน่กนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัวจิารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภยั นอกจาก

โทรศัพทม์อืถอื 1 เครือ่ง สถานทตูฯไมรั่บฝากสิง่ของตอ้งหา้มทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ทา่นตอ้งฝากเก็บสิง่ของดังกลา่วไวท้ีอ่ ืน่กอ่นมา

ตดิตอ่สถานทตูฯ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

   ดังนัน้ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรียกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 ทตอ่ลกูคา้บา 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้  ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้างตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวรบ์รษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิท ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/

กรณีลูกคา้ (ยกเวน้คา่วซีา่) บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์่างๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


