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วันท่ี 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงวอชิงติน ดีซี  เสาร์ 
08.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์

แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  
 11.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX750 

15.00 น. ถงึสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเท่ียวบิน  
17.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงวอชิงตนั ดี ซี (สหรัฐอเมริกา) โดยเท่ียวบินท่ี CX866  
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
21.45 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตนั ดลัเลส (IAD) กรุงวอชิงตนั ดีซี (District of 

Columbia) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร (กรุงวอชิงตนั ดีซี เวลาช้ากวา่ประเทศไทย 11 ชม.)  รถปรับอากาศรอรับ
คณะสูท่ี่พกั 

 

 พกัโรงแรม Sheraton Pentagon City Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.sheratonpentagon.com 

วันท่ี 2 กรุงวอชิงตัน ดีซี - พพิธิภัณฑ์ประวัตศิาสตร์ธรรมชาตแิห่งชาต ิ -
พพิธิภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ 

อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.40 น. น าคณะเท่ียวชมวอชิงตนั ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐ อเมริกาท่ีสวยงาม ตัง้อยู่บนฝ่ัง

แมน่ า้โปโตแมค (Potomac) โดยน ามาจากช่ือของ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคน
แรกของอเมริกา บวกกบัช่ือ คริสโตเฟอร์ โคลมับสั ผู้ ค้นพบทวีปอเมริกาในปีค.ศ. 
1790 จอร์จ วอชิงตนั ได้เลือกดินแดนท่ีเป็นวอชิงตนัทกุวนันีเ้ป็นเมืองหลวงถาวร มี
การวางผงัเมืองและก่อสร้างอาคารตา่ง ๆ มาก มาย โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีก
โบราณเป็นสว่นใหญ่ 

 

 น าคณะเท่ียวชมกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. โดยเร่ิมจากศนูย์กลางในการบริหารประเทศอนั
ได้แก่ U.S. Capitol หรือรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ห้องแรกท่ีใช้ต้อนรับนกัท่องเท่ียว
คือ ห้องโถงกลมอนัโออ่า่ มีภาพเขียนขนาดใหญ่เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์อเมริกาเรียง
รายอยู่รอบห้อง และท่ีส าคญัคือ ค าประกาศอิสรภาพ และรัฐธรรมนญูของ
สหรัฐอเมริกา ตัง้แสดงอยู่ด้วย ผ่านย่าน The Mall เปรียบเสมือนหวัใจของเมือง และ
ยงัเป็นท่ีตัง้ของสถาบนัสมิธโซเนียน กลุม่อาคารเรียงรายสองฝ่ัง ถดัไปคืออนสุาวรีย์
วอชิงตนั (Washington Monument)  เป็นแท่งเสาหินออ่นสงู 555 ฟตุ ซึง่จะเหน็ได้แต่
ไกล แลนด์มาร์กท่ีได้รับการบนัทกึภาพมากท่ีสดุของดีซี ผ่าน Vietnam Veterans 
Memorial อนสุาวรีย์สงครามเวียดนาม ตัง้ตรงข้ามกบั Korean War Memorial 
อนสุาวรีย์สงครามเกาหลี และอนสุาวรีย์ลินคอล์น (Lincoln Memorial) จดุชมวิวท่ีมี
นกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปมากท่ีสดุ เป็นฉากหลงัท่ีสวยงามท่ีสดุจนเกินค าบรรยาย  
ภายในอาคารมีอนสุาวรีย์ของประธานาธิบดีลนิคอล์น ก าแพงด้านซ้ายได้จารึกสนุทร
พจน์ของลินคอล์นท่ีกลา่ว ณ Gettysburg  อนัเป็นอมตะพจน์ท่ีได้รับการยกย่องวา่
จบัในอเมริกนัย่ิงนกั แล้วน าคณะไปถ่ายรูปด้านหน้าของท าเนียบขาว หรือ ไวท์เฮ้าส์ท่ี
โดง่ดงั เป็นท าเนียบของประธานาธิบดีของอเมริกา ความย่ิงใหญ่ท่ีถกูกลา่วขวญัถงึ 
รวมถงึระบบรักษาความปลอดภยัท่ีวา่กนัวา่ดีท่ีสดุในโลก ถกูผู้สร้างภาพยนตร์น ามา
ให้ได้ชมกนัใน Olympus has Fallen เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตวัอาคาร
รูปห้าเหลี่ยมเป็นสญัลกัษณ์ทางการทหาร เป็นอาคารส านกังานท่ีมีพนกังานมากท่ีสดุ
ในโลก และเคยเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกมาก่อน แล้วพาท่านผ่านไปชมย่าน
จอร์จทาวน์  ถือได้วา่เป็นชมุชนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของดี.ซี. โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรม
แบบจอร์เจียน และวิคทอเรียน บ้านท่ีสร้างจากหินและสวนสวยท าให้ดรู่มร่ืน 

 
 

 
 

 
 

 

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

ได้รับทนุจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และจากผู้บริจาคตา่ง ๆ น าเข้าชมพิพิธภณัฑ์
ประวตัิ ศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ (National Museum of Natural History) ภายใน

 

http://www.sheratonpentagon.com/
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ถกูแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ แตพื่น้ท่ีจดัแสดงมีเพียงแค ่2 ชัน้ ชัน้ท่ี 1 บอกเลา่เร่ืองราวของ
สตัว์โลกดกึด าบรรพ์มีอายกุวา่ 220 ล้านปี แบ่งเป็นโซนสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 
(Mammal) ไดโนเสาร์ (Dinosaurs) สตัว์ในยคุน า้แข็ง (Ice Age) ฟอสซิล (Fossil) 
ต้นก าเนิดของมนษุย์ (Human Origins) และภายในห้องโถงมหาสมทุร (Ocean 
Hall) คณุจะมีโอกาสได้เห็นปลาวาฬ ปลา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลน่าสนใจอีกมากมาย 
และน่ียงัเป็นแคส่ว่นหนึง่ของชิน้งานท่ีจดัแสดงอยู่ในโถงใหญ่มโหฬารเท่านัน้ ท่ีชัน้ 2 
มีนิทรรศการ “เขียนไว้ในกระดกู” (Written in Bones) เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบัการสืบสวน
ด้วยนิติวิทยาศาสตร์จากโครงกระดกูมนษุย์ ห้องอญัมณีหายากและงานปัน้ท่ีแปลก
ตา จดัแสดงอยู่รอบๆ เพชรขนาด 45 กะรัตท่ีโดง่ดงัระดบัโลกอย่างเพชร โฮปไดมอนด์ 
(The Hope Diamond) เรียนรู้เก่ียวกบัหินและแร่ แล้วตื่นตาไปกบัสตัว์น่าเกรงขามท่ี
ครัง้หนึง่เคยอาศยัอยู่ในทะเลยคุโบราณ และค้นพบสิ่งมีชีวิตท่ีคณุไมเ่คยรู้วา่มีอยู่จริง 
สมัผสักบัชีวิตในยคุโบราณผ่านการจ าลองวิธีชีวิตของคนโบราณอย่างถกูต้องและ
เหมือนจริง เดินผ่านโลกของมด และชีวิตของผีเสือ้ ไปจนถงึสตัว์เลือ้ยคลานขนาด
ใหญ่ พิพิธภณัฑ์นีม้ีชิน้งานจดัแสดงอยู่ถงึ 126 ล้านชิน้ เป็นสว่นหนึง่ของสถาบนั
สมิทธ์ิโซเนียน ซึง่เป็นสถาบนัค้นคว้าวิจยัและพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในโลก มีผู้
เข้าชมกวา่ 5 ล้านคนตอ่ปี 

 
 

 
 
 

 

 น าเข้าชมพิพิธภณัฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space 
Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของสถาบนัสมิธโซเนียน พืน้ท่ีจดัแสดง
มี 2 ชัน้ แบ่งเป็น 23 แกลลอรี จดัแสดงเคร่ืองบินกวา่ 100 รุ่น, ยานอวกาศ, ขีปนาวธุ 
และสิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบิน ไฮไลท์สว่นหนึง่คือ นวตักรรมการบินของพ่ีน้อง
ตระกลูไรท์ ในปี 1903, ยานอพอลโล 11 และเทคโนโลยีขัน้สงูของอากาศยานของ
โลก 

 

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

วันท่ี 3 วอชิงตัน ดีซี - ฟิลลาเดลเฟีย - แอตแลนตกิซิตี ้ จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟิลลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซึง่เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมลรัฐ

เพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองท่ีพลเมืองหนาแน่นท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 ของสหรัฐอเมริกา มี
ความส าคญัในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีท่ีมีการเขียนและลงนามรัฐธรรมนญูของประเทศ 
เพ่ือประกาศอิสรภาพจากองักฤษ  

(260 กม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บ่าย เท่ียวชมสถานท่ี ๆ จะบอกเลา่เร่ืองราวได้ดีท่ีสดุคือ Independence Visitor Center 

ประกอบไปด้วย Independence Hall , Liberty Bell Center ซึง่ภายในจะจดัแสดง
เก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาเป็นไปของระฆงั เป็นระฆงัท่ีมคีวามหมายตอ่
ประวตัิศาสตร์ชาต ิ เพราะเป็นระฆงัใบท่ีสง่เสียงก้องกงัวาน หลงัประกาศอิสรภาพไม่
ขึน้ตรงตอ่จกัรภพองักฤษในปี 1776  เหตท่ีุเลือกใช้ระฆงัใบนีก้็เพราะรอบ ๆ ระฆงั 
จารึกข้อความท่ีมีความหมายจบัใจเก่ียวกบัเสรีภาพ สอดคล้องกบัวตัถ ุ ประสงค์ของ
การประกาศอิสรภาพพอดี   และ Independence Park สถานท่ีนีบ้คุคลส าคญัใน
ประวตัิศาสตร์ได้เคยยืนตรงจดุนี ้ 2 ในนัน้คือ เบนจามิน แฟรงคลิน ในฐานะ
นกัการเมือง เขาเป็นนกัเขียนและผู้น าการเคลื่อนไหวคนส าคญัไปสูก่ารแยกตวัออก
จากอาณานิคม และร่วมก่อตัง้ชาติสหรัฐอเมริกาและ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดี
คนแรกของสหรัฐ ศนูย์กลางของความมัน่คงทกุอย่างของอเมริกา เสียงท่ีก้องกงัวาน
ของ Liberty Bell หลกัเชิดชอูดุมคติในเสรีภาพ และความความเสมอภาคอย่างแน่ว
แน่ ได้เกิดขึน้ในสถานท่ีแห่งนี ้แวะชมบ้านของ Betsy Ross จดุเร่ิมต้นของธงชาติผืน
แรกที่น ามาใช้อย่างเป็นทางการ โดยหลงัจากประกาศอิสรภาพ จอร์จ วอชิงตนั ได้
ขอให้รอสส์ซึง่เป็นช่างเย็บชาวเมืองฟิลลาเดลเฟีย ตดัเย็บธงชาติให้โดยธงผืนนีม้ีกลุม่

 
 
 

(100 กม.) 

 

http://www.sheratonpentagon.com/
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ดาว 13 ดวงเรียงกนัเป็นวงกลม อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจตัรัุสบนพืน้ซึง่มีลวดลายเป็น
แถบสีแดงสลบัขาวและตอ่มามีการเปลี่ยนแปลงถงึ 26 ครัง้จงึเป็นธงชาติแบบท่ีใช้ใน
ปัจจบุนั แล้วออกเดินทางตอ่สูเ่มืองแอตแลนติกซิตี ้ ตัง้อยู่ริมฝ่ังมหาสมทุร
แอตแลนติก ในมลรัฐนิวเจอร์ซี่ เมืองคาสิโนแห่งท่ีสองของสหรัฐฯ โดง่ดงัรองลงมา
จากลาส เวกสั เมืองตากอากาศริมฝ่ังทะเล เคยเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของชาว
นครนิวยอร์ก เพราะอยู่ไมห่่างจากนครนัน้นกั แตก่ลบัมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ เม่ือรัฐบาล
อนญุาตให้เอกชนตัง้สถานคาสิโนท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากมาย 

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

วันท่ี 4 แอตแลนตกิซิตี ้- มหานครนิวยอร์ค อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค ท่ีได้ช่ือว่าเป็นศูนย์กลางของความศิวิไลซ์ 

ศนูย์กลางของเมืองนิวยอร์กประกอบด้วย 5 เขตปกครองท่ีเรียกว่า โบโรห์ (Borough) 
คือ เดอะบรองซ์, บรูคลิน, แมนแฮตตนั, ควีนส์ และสแตตนั ไอส์แลนด์ เป็นเมืองท่ีมี
ประชากรกว่า 8 ล้านคนหนาแน่นท่ีสดุในสหรัฐอเมริกา จากรูปแบบการวางผังเมือง
ด้วยโครง สร้างท่ีมีประสิทธิภาพ เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นถนนวางตัดกันเป็นแนว
สี่เหลี่ยมอย่างเป็นระเบียบ โดยจะมีระบบช่ือเรียกถนนว่า “สตรีท” และ “อเวนิว” การ
วางผงัเมืองในรูปแบบนีท้ าให้สะดวกตอ่การค้นหาสถานท่ีได้อย่างง่ายดาย  

(202 กม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย น าท่านชมย่านส าคญั ๆ ของเมือง อาทิ ย่านวอลล์สตรีท (Wall Street) รู้จกักนัดีใน

ฐานะศนูย์กลางทางการเงินของโลก และตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์กเร่ิมต้นตัง้อยู่บน
ถนนสายนี ้ บริเวณวอลล์สตรีทจะมีรูปปัน้กระทิง (bull) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ท่ีหมายถงึ
เศรษฐกิจดี นกัท่อง เท่ียวผ่านไปมานิยมในการถ่ายรูปคู ่จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
ย่านส าคญัแห่งนี ้ ย่านบรอดเวย์ สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในด้านของโรงละครตา่ง ๆ 
มากมายมารวมกนัอยู่ท่ีน่ี , เมดิสนัสแควร์ อเวนิว , ย่านไทม์สแควร์ , ร็อคกีเ้ฟลเลอร์ 
เซนเตอร์ ท่ีสร้างขึน้จากตระกลูที่ร ่ารวยติดอนัดบัหนึง่ในสบิของอเมริกา ย่านไชน่า
ทาวน์ , เซน็ทรัลพาร์ค สร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1873 มีขนาดอยู่ท่ี 3.4 ตารางกิโลเมตร 
สวนสาธารณะแห่งนีเ้ป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง และยงัเคยเป็นสถานท่ีใช้
ประกอบในฉากถ่ายท าภาพยนตร์อีกด้วย อนสุรณ์สถาน 911 หรือ Ground Zero น า
คณะเช็คอินเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกัย่านไทม์สแควร์ แล้วอิสระให้ท่านได้เดินส ารวจสินค้า
ในแหลง่ชอปปิง้มากมายท่ีเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเท่ียว 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 พกัโรงแรม Paramount Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ( 2 คืน) www.paramounthotel.com 

วันท่ี 5 มหานครนิวยอร์ค - ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - ชมวิวแบบพา
โนรามาบนตกึเอ็มไพร์สเตท 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู ่Pier 83 ลงเรือท่องเท่ียว Circle Line Cruise ลอ่งไปตามแมน่ า้ฮดั

สนั ผ่านเขต Financial District และสวนสาธารณะ Battery เพ่ือไปชมเทพีเสรีภาพ 
(Statue of Liberty) อนสุาวรีย์ท่ีย่ิงใหญ่ และมีคณุคา่ทางจิตใจ ท่ีชาวฝร่ังเศสมอบ
เอาไว้เป็นของขวญั แก่ชาวอเมริกนั ในวนัท่ีอเมริกาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ 100 ปี ณ 
วนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะส าริด รูปเทพีห่ม
เสือ้คลมุ มือขวาชคูบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และ
มีอกัษรสลกัวา่ "JULY IV MDCCLXXVI" หรือวนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776  เท้าข้าง
หนึง่มีโซท่ี่ขาด แสดงถงึความหลดุพ้นจากการเป็นทาส สวมมงกฎุ 7 แฉกซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ของทะเลทัง้เจ็ด หรือทวีปทัง้เจ็ด โครงร่างเหลก็ออกแบบโดยเออแชน วี
ยอเลต์-เลอ-ดคุ และกสุตาฟ ไอเฟล ซึง่เป็นผู้ออกแบบหอไอเฟล ในกรุงปารีส สว่น

 

 
 

 
 

http://www.caecarpalaceatlanticcity.com/
http://www.paramounthotel.com/
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ฐานอนสุาวรีย์ สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกนั เอมมา 
ลาซารัส ซึง่มีเนือ้หาต้อนรับผู้อพยพท่ีเข้าอยู่มาในอเมริกาปีค.ศ. 1984 องค์การ
ยเูนสโก ประกาศให้อนสุาวรีย์เทพีเสรี ภาพเป็นมรดกของโลก ใกล้ๆกนัมีเกาะเลก็ๆ
เกาะหนึง่มีช่ือวา่เกาะ Ellis เดิมเป็นดา่นตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาทางเรือสมยัก่อน 
เรือลอ่งผ่านไปชมสะพานบรูคลิน เป็นสะพานแขวนท่ีเก่าแกท่ี่สดุในสหรัฐอเมริกา มี
ความยาว 1,825 เมตร ข้ามแมน่ า้อีสต์ เช่ือมระหวา่งย่านแมนฮตัตนั และย่านบรูคลิน 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Japanese Buffet 
บ่าย น าคณะขึน้ชมวิวทิวทศัน์บนตกึเอม็ไพร์สเตท หนึง่ในอาคารระฟ้าท่ีมีช่ือเสียงมาก

ท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บนเกาะแมนฮตัตนั ในรัฐนิวยอร์ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อเมริกนั วิลเลียม เฟรดเดอริค แลมบ์ ก่อสร้างโดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ 
เอเกน จ ากดั เร่ิมลงมือก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 1 
พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสงูทัง้สิน้ 102 ชัน้ มีหน้าตา่งทัง้สิน้ 6,514 บาน ตกึสงู
จากพืน้ดิน 381 เมตร (1,250 ฟตุ) ตกแตง่ด้วยศิลปะแบบอาร์ตเดคโค (Art Deco) ท่ี
นิยมในสมยันัน้ ในปัจจบุนัได้มีการทุ่มเงินกวา่ 550 ล้านเหรียญเพ่ือท าให้ตกึแห่งนี ้
เป็นตกึประหยดัพลงังาน โดยสามารถลดการใช้พลงังานได้ลดลงถงึ 38% เอม็ไพร์
สเตทยงัคงรักษาต าแหน่งตกึประหยดัพลงังานท่ีสงูท่ีสดุในโลกอยู่ในเวลานี ้ และมี
นกัท่องเท่ียวมาเยือนกวา่ 3.8 ล้านคนตอ่ปี เพ่ือชมวิวทิวทศัน์ของมหานครนิวยอร์ค 
แบบ 360 องศา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ย่านฟิฟท์อเวนิว ส าหรับของมีย่ีห้อและ
เคร่ืองประดบั ห้างสรรพสินค้าเมซีส์ (Macy's) ห้างสรรพสนิค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุในสหรัฐฯ 
ตามอธัยาศยั 

 
 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พกัโรงแรม Paramount Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.paramounthotel.com 

วันท่ี 6 มหานครนิวยอร์ค - คอร์นน่ิง - ไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค สูเ่มืองคอร์นน่ิง ซึง่อยู่ทางตอนใต้ของนคร

นิวยอร์ค ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1890 ซึง่ตัง้อยู่บนฝ่ังแมน่ า้เชมงุ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง
ทางด้านการท าเคร่ืองแก้ว  

(400 กม.) 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองบฟัฟาโล ่ ซึง่มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เป็นเมือง

ทางด้านอตุสาหกรรมพนัธุ์พืช ศนูย์กลางทางวฒันธรรม การ ศกึษาและการแพทย์ 
และได้รับการคดัเลือกจากหนงัสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองท่ีมีความสะอาด
เป็นอนัดบั 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหวา่งอเมริกาและแคนาดา 
โดยมีแมน่ า้ไนแองการ่าขวางกัน้ ซึง่เป็นจดุก าเนิดของน า้ตกยกัษ์ “ไนแองการ่า”  
จากนัน้น าคณะช้อปปิง้ใน Fashion Outlets of Niagara Falls ท่ีมีสินค้าแบรนด์ดงั
ของอเมริกาและทัว่โลก ลดกระหน ่าตัง้แต่ 30-70% อาทิ Burberry / Calvin Klein / 
Coach / Cole Haan / DKNY / Kate Spade / Levi’s / Polo Ralph Lauren / Saks 
Fifth Avenue OFF 5TH / Samsonite Company Store / Tumi จนได้เวลาน าคณะ
เดินทางข้ามพรมแดนสูป่ระเทศแคนาดา เพ่ือด่ืมด ่ากบัความงดงามอนัเป็นท่ีสดุของ
น า้ตกไนแองการ่า ประกอบด้วยสองน า้ตกใหญ่ คือน า้ตกอเมริกนั (American Fall) 
และน า้ตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน า้ตกเกือกม้า น า้ตกทัง้สองถกูคัน่ด้วย
เกาะกลางช่ือวา่ Goat Island น า้ตกอเมริกนัอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความ
กว้างน้อยกวา่สงูน้อยกว่า กว้างเพียง 320 เมตรสว่นน า้ตกแคนาดาเป็นน า้ตกรูป
เกือกม้า 2 ใน 3 ของน า้ตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กว้างกวา่ สงูกวา่ และก็สวย
กวา่ กว้างถงึ 790 เมตร จริง ๆ แล้วน า้ท่ีตกลงมาเป็นน า้ตกไนแอการา จะตกจากฝ่ัง
อเมริกาไปยงัฝ่ังแคนาดา ฉะนัน้ถ้าอยู่ฝ่ังอเมริกาจะเห็นแตด้่านหลงัและด้านข้างของ
น า้ตก ดงันัน้การชมวิวของน า้ตกท่ีสวยงามระดบัโลกจงึต้องไปดจูากฝ่ังแคนาดา

(200 กม.) 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.paramounthotel.com/
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ย้อนกลบัมา ในช่วงกลางคืนของทกุคืน น า้ตกไนแองการ่าจะถกูประดบัไฟแสงสี
สวยงามและมีการจดุพล ุในบริเวณรอบ ๆ น า้ตก เพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียว 

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

เดียวกนั (ห้องพักวิวน า้ตกไนแองการา) 
www.sheratononthefalls.com 

 

วันท่ี 7 ล่องเรือชมน า้ตกไนแองการ่า - ช้อปป้ีง Outlets - โตรอนโต้ ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. น าคณะชมน า้ตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ด้วยการลอ่งเรือ Hornblower Niagara 

Cruise เพ่ือให้ท่านได้สมัผสัความย่ิงใหญ่ของมา่นน า้ตกอย่างใกล้ชิด  
กบัประสบการณ์อนัแสนประทบัใจ (หมายเหต ุ :ในช่วงฤดหูนาวของทกุปีการลอ่งเรือ 
Hornblower Niagara Cruise อาจจะปิดให้บริการเน่ืองจากสภาพอากาศยงัคงหนาว
น า้ตกจะแข็งตวัไมส่ามารถลอ่งเรือได้/จะได้ลอ่งหรือไมข่ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SKYLON พร้อมชมวิวทวิทศัน์ของ
น า้ตกไนแองการ่า 

Local 

12.30 น. น าคณะช้อปปิง้ท่ี Outlets Collection at Niagara ท่ีมีสินค้าแบรนด์ดงัของอเมริกา
และทัว่โลก ลดกระหน ่าตัง้แต ่30-70% 

 

บ่าย ออกเดินทางสูเ่มืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ และใหญ่
เป็นอนัดบั 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองท่ีมีหลายเชือ้ชาติมากท่ีสดุ มีผู้อพยพจาก
ทัว่โลกกวา่ 169 ประเทศ  ใช้ภาษาพดูมากกวา่ 100 ภาษา คร่ึงหนึง่ของจ านวน 5 
ล้านกวา่คนล้วนเป็นคนตา่งชาติ มีเพียงคร่ึงเดียวท่ีเป็นคนท้องถ่ิน มีชมุชนชาวเอเชีย
และชาวจีนท่ีใหญ่ท่ีสดุในอเมริกาเหนือ จงึท าให้เมืองนีม้ีวฒันธรรมหลากหลาย เป็น
ศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ  ศิลปะ  วฒันธรรม  รัฐบาลแคนาดาจงึได้จดัให้ 
Toronto เป็นเมืองหลวงทางด้านวฒันธรรมของประเทศ  และเป็นแหลง่ท่องเท่ียว
หลกั  ทีมกีฬาท่ี มีช่ือเสียงเช่น ทีมเบสบอล Billy Jay's  ทีมฮ็อคกีอ้ย่าง Maple Leafs 
และ ทีมบาสเก็ตบอล Raptor   

 
 

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

วันท่ี 8 โตรอนโต้ - ขึน้หอคอซีเอ็น - ช้อปป้ิง - เดนิทางกลับเมืองไทย เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ขึน้ชมทิวทศัน์ของตวัเมืองเมืองโตรอนโต้บนหอคอยซีเอน็ (CN Tower) ซึง่เป็นตกึท่ี

ตัง้อยู่โดดเดน่ริมทะเลสาบออนตาริโอ้ ส ารวจวฒันธรรมท่ีหลาก หลายในย่านกรีก
ทาวน์ (Greek Town) ลิตเติล๊อิตาลี (Little Italy) ไชน่าทาวน์ (Chinatown) โคเรีย
ทาวน์ (Korea Town) และลติเติ๊ลอินเดีย (Little India) ย่านถนน Queen และ 
University ตกึท่ีท าการ Old City Hall , New City Hall 

 

12.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai  
บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนม และสนิค้าพืน้เมืองได้ตามอธัยาศยั ณ ย่าน

ถนนช้อปปิง้ช่ือดงัในโตรอนโต้ท่ีรวบรวมสินค้าหลาก หลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซือ้
ได้อย่างจใุจ 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
19.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินโตรอนโต้ เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
วันท่ี 9 บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างท าการบิน อาทติย์ 
01.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก บินสูฮ่่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX829  
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
วันท่ี 10 ฮ่องกง - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ จันทร์ 
05.00 น. ถงึอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเท่ียวบิน  

http://www.sheratononthefalls.com/
http://www.sheratoncentretoronto.com/
http://www.sheratoncentretoronto.com/
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08.55 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX717  
10.50 น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

2121--30 30 กันยายนกันยายน  25622562  115555,,000000  114400,,000000  112244,,000000  3300,,000000  --3366,,000000..--  
--2266,,000000..--  

  ****1144--2233  ตลุาคม 2562ตลุาคม 2562  ****  113636,,000000  123123,,000000  111616,,000000  2828,,000000  --3311,,000000..--  
--2211,,000000..--  

30 พ.ย. 30 พ.ย. ––  9 ธ.ค. 25629 ธ.ค. 2562  114040,,000000  112626,,000000  111919,,000000  2828,,000000  --3322,,000000..--  
--2222,,000000..--  

** (หมายเหตุ! ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา USA+CANADA / และตั๋วสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund) ** 
(ค่าวีซ่า+ค่าบริการ ให้ท าวีวีซ่า USA จ่ายท่านละ 7,500 บาท  /  วซ่ีา Canada จ่ายท่านละ 6,000 บาท) 

วีซ่าอเมริกาลูกค้าต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และสแกนนิว้ด้วยตัวเองทุกท่าน 
วีซ่าแคนาดาลูกค้าต้องมาแสกนนิว้ทุกท่าน ณ VFS Canada   

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก สายการบินภายในประเทศ รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิม

ของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

15-19 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 25 ท่ีนัง่ 
20-35 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 55 ท่ีนัง่ 

 คา่เรือลอ่งชมอนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพ / คา่ตัว๋ขึน้ชมตกึเอม็ไพรม์สเตท / คา่ตัว๋ขึน้ชมตกึซีเอน็ ทาวเวอร์ 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 

ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) จะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงให้บริการ และอาจมีการ
เปลี่ยนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 
3-4 เท่าตวั 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะแหง่ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ชท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบใุนสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยี

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงิน
เอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจาก
กลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ด าเนินการพร้อมคา่ธรรมเนียมวีซา่ดงันี ้
ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,920 บาท + คา่ธรรมเนียมในการย่ืน (เก็บ 7,500 บาท) 
ประเทศแคนาดา        4,969 บาท + คา่ธรรมเนียมในการย่ืน (เก็บ 6,000 บาท) 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั 

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
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การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั WORLDWIDE VACATION กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้าน

หรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนั
การเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าลว่งหน้า 30,000 บาทตอ่ผู้ เดินทางหนึง่ท่าน ภายใน 3 
วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ
ลว่งหน้า 21 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 40 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  กรณีแจ้งยกเลิก หลงัจากท่ี ปิดกรุ๊ป เรียบร้อยแล้ว  คิดคา่เสียหายตามจริง 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่่านสามารถ

หาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา 
ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิมคือคา่วีซา่ และคา่เปลี่ยนช่ือตัว๋เท่านัน้ 
และต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-
REFUND 

 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพิจารณา
อนมุตัิวีซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ี
ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซา่
แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถ
รับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, 
การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพ่ิมเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ท่ีระบคุวามรับผิดชอบ
ไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ 
และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการ
กระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยี

คา่ใช้จา่ย 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทางและได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปเรียบร้อยแล้ว ทาง
สายการบินเอมเิรสต์ ไมส่ามารถ REFUND เงินได้ทกุกรณี ยกเว้น การเสยีชีวติเทา่นัน้   
ทัง้นีเ้ง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบิน เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเทา่นัน้ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปเปลีย่นแปลงหรือ
แก้ไขเง่ือนไขได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสาย

การบินเอมิเรสต์ได้เท่านัน้  ซึง่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 
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คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสาย

การบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ) จะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงให้บริการ 

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่
มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในอเมริกามีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด 
และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะ
แตกตา่งกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ 

ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคนืเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ 
ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่ง
การเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน 
เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนั
เดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพ่ิมเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการ
ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการ
บินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 
46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่า
กวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระความ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 



WWV10_EAST USA 10 D by CX (Sep-Dec‘2019)_12.07.2019                        10 / 14 
 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร ซึง่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดา ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 
ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่า 
อาคารเทรนดี ้ชัน้ 28 เลขท่ี 10/198-201 สขุมุวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้านานา 
เปิดให้บริการตัง้แตว่นัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
เปิดท าการเวลา 09.00 น. - 17.00 น. 
เวลาย่ืนค าขอ 09.00 น. - 17.00 น. 
เวลารับหนงัสือเดินทางคืน 10.00 น. - 17.00 น. 
หมายเลขโทรศพัท์ศนูย์ให้ความช่วยเหลือ: +662 118 7007 
อีเมล์ info.canbkk@vfshelpline.com 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการค าขอวีซ่าประเภทคนอยู่ ช่ัวคราว/ ใบอนุญาตและเอกสารเดนิทาง 
ขัน้ตอนที่ 1 เจ้าหน้าท่ีของ WORLDWIDE VACATION กรอกแบบค าขอวีซา่ และเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผ่านทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์และพิมพ์แบบค าขอวีซา่ท่ีสมบรูณ์ ต้องมีบาร์โค้ดในหน้าสดุท้าย พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว คณุภาพดี กระดาษ
ต้องไมม่นัวาว และควรใช้เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
 
ขัน้ตอนที่ 2 ผู้สมคัรควรอา่นนโยบายความเป็นสว่นตวัท่ีแนบมา พร้อมกรอกข้อมลูให้เรียบร้อยแบบให้ความยินยอม วีเอฟ
เอส และแนบเข้ากบัแบบค าขอวีซา่ 
หมายเหต ุ: หากแบบฟอร์มให้ความยินยอมมิได้แนบมากบัแบบค าขอวีซา่ ทางเจ้าหน้าท่ีไมม่ีอ านาจในการแนะน าเอกสาร
ดงักลา่ว แตจ่ะท าการคืนเอกสารทัง้หมดกลบัคืนไปยงัผู้สมคัรอีกครัง้ 
 
ขัน้ตอนที่ 3 ช าระคา่ธรรมเนียมวีซา่ และคา่ธรรมเนียมบริการข้อมลูด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ถ้าต้องการ) ตามค าสัง่
ในตารางคา่ธรรมเนียมของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง และพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางคา่ธรรมเนียม โปรดทราบหาก
ผู้สมคัรท าการย่ืนแบบค าขอวีซา่ด้วยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมบริการเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ จะถกูช าระให้กบัวีเอฟ
เอส ซึง่นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมวีซา่ 
 
ขัน้ตอนที่ 4 เอกสารทัง้หมดท่ีใช้ในการย่ืนวีซา่ เจ้าหน้าท่ีของ WORLDWIDE VACATION จะน าไปย่ืนท่ีตวัแทนวีเอฟเอส 
พร้อมช าระคา่ธรรมเนียมวีซา่และคา่ธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส 
หมายเหต ุ: หากผู้สมคัรต้องให้ข้อมลูด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิว้มือและรูปถ่าย) ทางศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าจะ
ท าการเก็บข้อมลูทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ของคณุในเวลาเดียวกนักบัท่ีคณุย่ืนค าร้องขอวีซา่ 
 
ขัน้ตอนที่ 5 ศนูย์รับค าขอวีซา่ประเทศแคนาดา จะออกใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าท่ีของ WORLDWIDE VACATION จะ
ด าเนินการ ติดตามสถานภาพค าขอตามหมายเลขในใบเสร็จรับเงิน ซึง่เป็นหมายเลขท่ีส าคญั และต้องใช้หมายเลขนีใ้นการ
ติดตามความคืบหน้าสถานะของค าขอของท่านผ่านทางออนไลน์ 
หมายเหต ุ: หากคณุต้องให้ข้อมลูทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิว้มือและรูปถ่าย ) คณุต้องช าระคา่ธรรมเนียมเพ่ิม

mailto:info.canbkk@vfshelpline.com
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เป็นเงิน 85 เหรียญแคนาดา  หรือ 2,550 บาท ส าหรับคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้ครอบคลมุค่าธรรมเนียมบริการของ     วีเอฟเอส
แล้ว 
 
เอกสารในการยื่นขอวีซ่า 
 หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุช้งานได้ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 
 รูปถ่ายปัจจบุนัหน้าตรงถ่ายไว้ไมเ่กิน 3 เดือน ขนาด 1.37x1.77 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัสขีาว 
 คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่ท่องเท่ียวเข้าประเทศ รวมคา่บริการตา่ง ๆ เป็นจ านวนเงินท่านละ ........ บาท 
 จดหมายรับรองงานท่ีระบเุงินเดือนและระยะเวลาในการท างาน หรือใบจดทะเบียนการค้าของธุรกิจ ในกรณีท่ีเป็น

เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจสว่นตวั 
 หลกัฐานด้านการเงิน 

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา + แคนาดา 
วีซา่อเมริกาท่ีได้รับการอนมุตัิแล้วจะถกูส่งคืนผู้สมคัรทางไปรษณีย์ภายใน 3-4 วนัท าการ 

วีซา่แคนาดา จะได้รับการอนมุตัิใช้เวลา 16 วนัท าการ 
ระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึง่ระยะเวลาการออกวีซา่จะแตกต่างกนัไปตามแต่ละกรณี 

เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัของผู้สมคัรแตล่ะคนและข้อก าหนดเฉพาะอ่ืนๆ 
 

ตัง้แต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th 
ขัน้ตอนใหม่ส าหรับการสมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) 
 เข้าไปท่ีเวบ็ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบญัชีผู้ ใช้ เลือกประเภทของวีซา่และคา่ธรรมเนียมตามวีซา่ประเภท

นัน้ๆ ซึง่จะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามท่ีท่านกรอก ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนัน้
ออกมา 

 น าใบฝากเงินธนาคารที่ได้มาไปยงัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ณ สาขาตามท่ีก าหนดไว้เพ่ือจ่ายคา่ธรรมเนียมสมคัรวีซา่ 
 กรอกแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตท่ี https://ceac.state.gov/genniv/ 
 ก าหนดนดัหมายวนัสมัภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัท์ผ่านศนูย์บริการที่ 02-

105-4110 
 ในการก าหนดนดัวนัสมัภาษณ์ ให้แจ้งท่ีอยู่ส าหรับการจดัสง่เอกสารด้วย หากค าร้องขอวีซา่ของท่านได้รับอนมุตัิ ทางเรา

จะจดัสง่วีซา่ของท่านไปยงัท่ีอยู่ตามท่านระบจุะไปรับหรือให้จดัสง่ 
 กรุณาอา่นรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนการขอวีซา่นีไ้ด้ท่ี www.ustraveldocs.com/th 

กรุณาปฏิบตัิตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด มิเช่นนัน้การสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณ์วีซ่า

ในวันที่นัดไว้ ท่านควรขอวีซา่ลว่งหน้ามากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เน่ืองจากการรอนดัสมัภาษณ์วีซา่และกระบวนการออกวีซา่
อาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีผู้คนนิยมเดินทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะน าให้ผู้ เดินทางสมคัรวีซา่ลว่งหน้าให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และโปรดหลีกเลี่ยงการ
วางแผนการเดินทางทีไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกวา่จะได้รับวีซา่ในหนงัสือเดินทางของตน 

 

หมายเหตุพเิศษส าหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลกึไว้วา่ เดือนมิถนุายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงท่ีแผนกกงสลุ
มีงานมากท่ีสดุ ดงันัน้ ผู้สมคัรวีซา่อาจประสบความยากล าบากในการจองวนัสมัภาษณ์วีซา่ในเดือนเหลา่นี ้นกัเรียนต้อง
วางแผนลว่งหน้าเพ่ือจะได้ไมต้่องเดินทางมาท่ีสถานทตูฯ หลายครัง้ ผู้สมคัรวีซา่นกัเรียนควรสมคัรวีซา่ลว่งหน้า แตไ่มค่วรสมคัร

http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
https://ceac.state.gov/genniv/
http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
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เกิน 120 วนั ก่อนวนัเปิดเรียน ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมกรุณาอา่น ฉนัจะสามารถสมคัรวีซา่ได้เม่ือใด 
ผู้ถือบัตรเดนิทางส าหรับนักธุรกจิเอเปค สามารถสมคัรวีซา่ชัว่คราวโดยไมต้่องนดัวนัสมัภาษณ์ลว่งหน้าได้ในช่วงเช้า 
ระหวา่งเวลา 7.30 น. ถงึ 10.00 น. (ยกเว้นวนัหยดุราชการไทยและสหรัฐฯ) ผู้สมคัรไมต้่องสง่อีเมล์มาลว่งหน้าเพ่ือนดัสมัภาษณ์ 
โดยคูส่มรสและลกูผู้ เยาว์ของผู้ ถือบตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจเอเปคสามารถเข้ารับการสมัภาษณ์พร้อมกบัผู้สมคัรหลกัได้โดย
ไมต้่องนดัสมัภาษณ์ลว่งหน้าเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ผู้สมคัรทกุคนต้องมีคณุสมบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการสมคัรวีซา่ทัง้หมด 
และต้องน าใบเสร็จแสดงการช าระคา่ธรรมเนียมการสมคัรวีซา่ และหน้ายืนยนัของแบบฟอร์ม DS-160 มาด้วย เพ่ือท่ีจะใช้
ประโยชน์จากการสมคัรวีซา่ผ่านช่องทางผู้ ถือบตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจเอเปคได้ 
ข้อควรปฏบิัตสิ าหรับวันนัดสัมภาษณ์ 

 กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารตา่งๆให้เรียบร้อยและพร้อมย่ืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีสถานทตู 
 น าหนงัสือเดินทาง หน้ายืนยนัแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จช าระคา่ธรรมเนียมสมคัรวีซา่จากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่าย

จ านวน 1 ใบซึง่ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 
 ท่านสามารถน าโทรศพัท์มือถือมาได้ 1 เคร่ือง สถานเอกอคัรราชทตูสหรัฐอเมริกาไมอ่นญุาตให้น าคอมพิวเตอร์กระเป๋า

หิว้ หรืออปุกรณ์ถ่ายภาพใดๆเข้ามาในสถานทตูฯ กรุณาหยิบโทรศพัท์มือถือและปิดเคร่ืองก่อนเข้าตวัอาคารเพ่ือฝากไว้
กบัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั 

ข้อก าหนดเก่ียวกับรูปถ่าย 
ผู้สมคัรวีซา่สหรัฐฯ จะต้องอพัโหลดรูปถ่ายดิจิทลัลงในแบบฟอร์มการสมคัรวีซา่ DS-160 โดยรูปถ่ายจะต้องตรงตามข้อก าหนด 
มิเช่นนัน้ท่านจะไมส่ามารถด าเนินกระบวนการสมคัรตอ่ไปได้ โดยรูปถ่ายจะต้องมีคณุสมบตัิตอ่ไปนี ้

1. ต้องถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน 
2. ต้องมีพืน้หลงัสีขาว 
3. ต้องถ่ายหน้าเตม็ โดยหนัหน้าเข้ากล้อง 
4. ต้องอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 

1200x1200 พิกเซล 
5. ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกวา่หรือเท่ากบั 240 กิโลไบท์ 
6. จะต้องไมถ่กูปรับแตง่ทางดิจิทลั 

ส าหรับค าแนะน าเพ่ิมเติมเก่ียวกบัองค์ประกอบรูป ท่านสามารถอา่นข้อก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรูปถ่ายได้ท่ีลิง้ค์นี ้หากรูปของ
ท่านไมต้่องตามข้อก าหนดด้านองค์ประกอบเราอาจไมส่ามารถด าเนินการเก่ียวกบัการสมคัรวีซา่ของท่านได้ เราขอแนะน าให้
ผู้สมคัรน ารูปถ่ายดิจิทลัที่พิมพ์ออกมาแล้วมาในวนัสมัภาษณ์วีซา่ด้วย 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่า: 
เจ้าหน้าท่ีกงสลุจะพิจารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไมม่ีเอกสารใดสามารถประกนัได้วา่ผู้สมคัรจะได้รับอนมุตัิ (หรือถกูปฏิเสธวี
ซา่) เน่ืองจากแตล่ะกรณีมีความแตกตา่งกนั สิ่งท่ีสามารถแสดงถงึความสมัพนัธ์ท่ีหนกัแน่นในกรณีหนึง่อาจใช้ไมไ่ด้กบัอีกกรณี
หนึง่ เน่ืองจากกระบวนการสมคัรวีซา่ชัว่คราวมิได้เป็นกระบวนการที่ใช้เอกสารเป็นหลกั ผู้สมคัรวีซา่ต้องสามารถแสดงความ
ผกูพนัตอ่ประเทศของตนโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีกงสลุทราบ ผู้สมคัรวีซา่นกัเรียน ผู้ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และผู้สมคัรวี
ซา่ประเภทท างานจ าเป็นต้องมีเอกสารสนบัสนนุเฉพาะ โดยเราขอแนะน าให้ผู้สมคัรทกุท่านน าหนงัสือเดินทางเลม่เดิมของตนมา

http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html#apply
http://thai.bangkok.usembassy.gov/holidays.html
http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-photoinfo.asp#section2
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ด้วย และผู้ปกครองของผู้สมคัรวีซา่ท่ีเป็นผู้ เยาว์ควรน าสตูิบตัรของบตุรมาด้วย 

ทัง้นีท้างบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารที่ควรน าตดิไปในวันสมัครวีซ่าเพิ่มเตมิจากที่ทางสถานฑูต
ก าหนด ดังรายละเอียดดังนี ้
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวีซา่ อเมริกา

, แคนาดา, วีซา่อ่ืนๆในกลุม่ประเทศเชงเก้น หรือประเทศอ่ืน ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า /

ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์ 
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง

, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจาก
นัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลงั 3 เดือน 

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  
เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อ
กลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรอง
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบช่ืุอผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, 

มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าตดิต่อแผนกวีซ่า ข้อมูลติดต่อ 

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

mailto:support-thailand@ustraveldocs.com
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กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย 
รายการสิง่ของที่ไมใ่ห้น าเข้ามาภายในสถานทตู และระเบยีบในการเข้าสูส่ถานทตู 

 

ผู้ติดตอ่สถานทตูฯทกุท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ท่าน
สามารถฝากโทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง ไว้กบัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีหน้าประต ูแตส่ถานทตูฯและพนกังานรักษาความ
ปลอดภยัจะไมรั่บผิดชอบหากเกิดการสญูหายหรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึน้กบัโทรศพัท์มือถือของท่านในขณะท่ีฝากไว้กบั
พนกังานรักษาความปลอดภยั ท่านไมส่ามารถเข้าไปในสถานทตูฯตามท่ีนดัหมายไว้ หากน าสิ่งของดงัตอ่ไปนีม้าด้วย 

 อปุกรณ์บรรจแุบตเตอร่ีหรืออปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเลต็ คอมพิวเตอร์ ไดอาร่ีแบบดิจิตอล วิทยตุิดตามตวั 
กล้องถ่ายรูป ตลบัเทป แถบบนัทกึวิดิทศัน์  ซีดีรอม เคร่ืองเลม่เอม็พีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว้ หรือเคร่ือง
เลน่เพลงขนาดพกพา 

 กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ 
 กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใสเ่อกสารหรือกระเป๋าเสือ้ผ้า ผู้สมคัรขอวี

ซา่สามารถน าเอกสารท่ีใช้ในการขอวีซา่ใสถ่งุหรือกระเป๋าใสเท่านัน้ 
 อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจ าหน่ายภายในสถานทตูฯ) 
 ซองหรือพสัดท่ีุปิดผนกึ 
 บหุร่ี ซิการ์ กลอ่งไม้ขีด ไฟแช็ค 
 วตัถมุีคมทกุชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 
 อาวธุหรือวตัถใุดๆท่ีมีสารประกอบระเบิด 

รายการสิ่งของท่ีไมใ่ห้น าเข้ามาภายในสถานทตูฯไมไ่ด้จ ากดัอยู่เพียงแคร่ายการที่กลา่วมาข้างต้นเท่านัน้ สิ่งของประเภทอืน่อาจ
ไมไ่ด้รับอนญุาตให้น าเข้ามาภายในสถานทตูฯด้วยเช่นกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวิจารณญาณของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
นอกจากโทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง สถานทตูฯไมรั่บฝากสิ่งของต้องห้ามท่ีกลา่วมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิ่งของดงักลา่วไว้ท่ีอื่น
ก่อนมาติดตอ่สถานทตูฯ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

 

  

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visa_security_regulations.html

