
 

 

รหัสทัวร ZET1902486 

ทัวรแคนาดา อเมริกาตะวันออก โทรอนโต นิวยอรก [เลสโก แอเรส] 
9 วัน 6 คืน (CX) 
สกายโดม   ปราสาทคาซาโลมา   สวนควีน พารค   ศาลาวาการเมืองโทรอนโต 
ทาเรือโทรอนโต   มหาวิทยาลัยโทรอนโต   ขึ้นชมวิวบน หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร 
โทรอนโต อีทอน เซ็นเตอร   อุทยานแหงชาติน้ําตกไนแองการา 
ลองเรือ ฮอรน บโลเวอร ครุยซ   โรงงานผลิตเคร่ืองแกว คอรนน่ิง 
เมืองแฮริสเบิรก   โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอรช่ีย 

 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง - ทาอากาศยาน
นานาชาติเพียรสัน เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมืองโทรอนโต             
(-/-/-) 

08.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร 
M สายการบิน Cathay Pacific Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

11.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศ
ฮองกง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เท่ียวบินที ่CX750 

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
15.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง 
17.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเพียรสัน เมืองโทรอนโต ประเทศ

แคนาดา โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เท่ียวบินที ่CX826 
** ใชเวลาบินประมาณ 14 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

20.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเพียรสัน เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 12 ชั่วโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองโทรอนโต (Toronto) เมืองที่ใหญที่สุดของรัฐออนแทรโีอ 
ประเทศแคนาดา (Canada) และเปนเมืองที่ใหญอันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกา
ตอนเหนือ เมืองโทรอนโตมีประชากรประมาณ 5,555,912 คน ไดชื่อวาเปนเมือง
ที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง เปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ ศิลปะ 
วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในป ค.ศ. 2005 รัฐบาลของประเทศแคนาดา
ไดจัดใหเมืองโทรอนโตเปนเมืองหลวง และ ศูนยกลางแหงวัฒนธรรมของประเทศ
แคนาดา ที่สําคัญคือเมืองทาชายแดนเชื่อมตอกับประเทศอเมริกา โดยมีนํ้าตกไน
แองการาขวางกั้นอยู 



 

 

 น ํ า ค ณะ เข  า ส ู  ท ี่ พั ก  Radisson Suite Hotel Toronto Airport, 
Toronto, Canada หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง เมืองโทรอนโต - สกายโดม - ปราสาทคาซาโลมา - สวนควีน พารค - ศาลา
วาการเมืองโทรอนโต - ทาเรือโทรอนโต - มหาวิทยาลัยโทรอนโต - ขึ้นชมวิว
บน หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร - โทรอนโต อีทอน เซ็นเตอร - อุทยานแหงชาติ
นํ ้าตกไนแองการา (นํ้าตกเกือกมา ฝم�งแคนาดา จุดที่สวยที่สุด) - ลองเรือ 
ฮอรน บโลเวอร ครุยซ             (B/-/D)      

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ผานชม สกายโดม (Sky Dome), ปราสาทคาซาโลมา (Casa Loma 
Castle), สวนควีน พารค (Queen Park), ศาลาวาการเมืองโทรอนโต 
( Government of Toronto), ท  า เ ร ื อ โ ท ร อ น โ ต  ( Port of Toronto), 
มหาวิทยาลัยโทรอนโต (University of Toronto)   
นําทาน ขึ ้นชมวิวบน หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร (CN Tower) ทานจะไดชม
ทัศนียภาพโดยรอบของเมืองโทรอนโตแบบ 360 องศา ตั้งอยูในยานใจกลางเมือง
โทรอนโต หอคอยแหงนี้คือหอคอยสงสัญญาณสื่อสารและสังเกตการณ เปดในป 
1976 ซึ่งมีความสูงถึง 553.33 เมตร คือหอคอยที่สูงอันดับสามของโลก เปน
สัญลักษณสําคัญและเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของเมืองโทรอนโต เคยไดรับ
การบันทึกวาเปนสิ่งกอสรางที่มีความสูงที่สุดในโลกเปนเวลาถึง 31 ป ** รอบของ
การขึ้นชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถขึ้นชมได 
ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวน



 

 

ใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวทั้งหมด ** 
นําทานเดินทางสู  โทรอนโต อีทอน เซ็นเตอร (Toronto Eaton Centre) 
หางสรรพสินคาในรมหลายชั้นที่ครอบคลุมพื้นที่ถึงสองชวงตึกในดาวนทาวน พื้นที่
นี ้เต็มไปดวยรานคาและรานอาหารกวา 230 ราน ซึ่งมีทั้งรานขายเสื้อผาตาม
แฟชั่นและเสื้อผาระดับไฮเอนด หางถูกออกแบบตาม ศูนยการคา แกลลอรี่ วิค
เตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่โดงดังในเมืองมิลาน 
ประเทศอิตาลี เชนเดียวกับตนแบบหางนี้มีหลังคากระจกทรงโคงที่ไมธรรมดาคลุม
ยาวตลอดหาง  
** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาตินํ ้าตกไนแองการา (Niagara Falls) ** 
นํ้าตกเกือกมา (Horseshoe Falls) ฝم�งแคนาดา จุดที่สวยที่สุด ** ซึ่งเปน 1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกทางธรรมชาติ ทานจะไดพบกับความยิ่งใหญของนํ้าตก
ที่มีอาณาบริเวณและปริมาณมวลนํ้าไหลเวียนมากมายมหาศาล ที่ไหลมาจาก
ทะเลสาบอีรี ทิ้งตัวลงกอใหเกิดเสียงดังสน่ันหวั่นไหว และละอองไอน้ําที่สรางความ
สดชื่นไปทั่วบริเวณ หากสภาพอากาศเอ้ืออํานวย ทานจะไดเห็นสายรุงที่เกิดขึ้นจาก
ละอองนํ้าอยูเหนือนํ้าตก ซึ่งเปนภาพที่สวยงามมากและหาชมไดยาก โดยบริเวณน้ี
จะเกิดสายรุงอยูเปนประจํา เนื่องจากมีละอองนํ้าลอยขึ้นสู ชั ้นบรรยากาศเปน
จํานวนมาก ทานจะไดชมความยิ่งใหญของนํ้าตกยักษไนแองการาในจุดที่ใกลที่สุด 
ดวยการ ลองเรือ ฮอรน บโลเวอร ครุยซ (Hornblower Cruises) เรือที่วิ่ง
ทวนกระแสนํ้า เขาสูธารนํ้าอันเชี่ยวกราดที่หลั่งไหลโถมเถมาจากเบื้องสูง ตื่นเตน 
ตื่นตาตื่นใจ สัมผัสกับประสบการณครั้งยิ่งใหญ ในการชมนํ้าตกไนแองการาอยาง
ใกลชิดจริงๆ ** ลองเรือ ฮอรน บโลเวอร ครุยซ (Hornblower Cruises) จะ
เปดใหบริการในชวงประมาณปลายเดือนเมษายน หรือ ตนเดือนพฤษภาคม 
ถึง ตน หรือ ปลายเดือนตุลาคม ของทุกๆป ขึ ้นอยู กับสภาพภูมิอากาศ 
ปริมาณของนํ้า และ นํ้าแข็ง เปนสําคัญ โดยทางอุทยานฯก็ไมสามารถกําหนด
วันที่แนนอนที่สามารถลองเรือได แมกอนเดินทางเพียง 1 สัปดาหก็ตาม อาจมี
การเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดตามความเหมาะสม โดยทางอุทยานฯจะคํานึงถงึ
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวเปนสิ่งสําคัญที่สุด กรณีที่เรือไมสามารถลอง
ได ไมวากรณีใดก็ตาม เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย เรือปดใหบริการ
กะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 
แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร 
- เฮลิคอปเตอรทัวร ชมนํ้าตกไนแองการา จากมุมสูง (Helicopter Tour 
Niagara Falls) หากสภาพอากาศเอื้ออํานว ย (ทองฟ�าโปรง เปดโลง) ทาน
สามารถเลือกชมนํ้าตกไนแองการาจากมุมสูงโดยเฮลิคอปเตอร ราคาเริ่มตน
ประมาณ 200 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ตอทาน กรุณาแจงกับหัวหนา



 

 

ทัวรลวงหนาอยางนอย 3 วัน กอนถึงวันเดินทางไปนํ้าตกไนแองการา และ
จําเปนจะตองมีผูเดินทางรวมเฮลิคอปเตอรลําเดียวกัน 6-8 ทาน ขึ้นอยูกับ
เฮลิคอปเตอรลําที่วางอยู และ หัวหนาทัวรอาจไมสามารถรวมเดินทางเพ่ือ
ดูแลคณะได โดยหัวหนาทัวรจําเปนจะตองดูแลคณะสวนมากกอน (คณะใหญ) 
ราคา และ รายละเอียด เงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับประเภท
ของแพ็คเกจที่ทานเลือก กรุณาตรวจสอบกอนทุกครั ้ง สําหรับทานที่ซื้อ
แพ็คเกจทัวรเสริมน้ี ** 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 น ําคณะเขาสู ท ี่ พัก Sheraton On The Falls (Traditional Room), 

Toronto, Canada หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่สาม เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมืองคอรนนิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา - 
โรงงานผลิตเครื่องแกว คอรนนิ่ง - เมืองแฮริสเบิรก - โรงงานผลิตช็อกโกแลต 
เฮอรช่ีย                  (B/L/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองคอรนนิ่ง (Corning) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เมืองในรัฐนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) 
ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองนิวยอรก กอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยูริมฝم�ง
แมน้ําเชมุง เปนเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานการผลิตเครื่องแกว  

 น ําท าน เข าชม  โรงงานผลิตเคร ื่องแก ว คอร นนิ่ ง  (Corning Glass 
Museum) เปนโรงงานผลิตเครื ่องแกวที่มีชื ่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา 
สถานที่ท่ีเต็มไปดวยผลงานสะสมจากแกวที่นาประทับใจที่สุด ซึ่งมาพรอมกับขอมูล
ตางๆท่ีนาสนใจมากมาย พบกับผลงานท่ีทําจากแกวกวา 45,000 ชิ้น ซึ่งประกอบ
ไปดวยผลงานรูปแบบสมัยใหมและรูปแบบทางประวัติศาสตร เราพนันไดเลยวา
ค ุณไมร ู มากอนวาชาวอียิปตนั ้นเปนคนคิดคนแกวขึ ้นมา ทานจะไดช ื ่นชม
ประติมากรรมแกวที่นาสนใจและงดงามมากมาย พรอมไดเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการ
เป�าแกวในรูปแบบตางๆอีกดวย ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี 
เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองแฮริสเบิรก (Harrisburg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั ่วโมง) เปนเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 
2010 มีประชากร 49,528 คน ตั้งอยูริมฝم�งตะวันออกของแมนํ้าซัสคิวแฮนนา 
เปนเมืองที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกเร่ืองการผลิตช็อกโกแลต 

 นําทาน เขาชม โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอรช่ีย (Hershey’s Factory) เปน
โรงงานผลิตช็อกโกแลตชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบันมีแบรนดยอยอยู
ภายใตบริษัทมากกวา 80 แบรนด รวมทั ้ง KitKat ที ่เรารู จักกันเปนอยางดี 
“Hershey Foods” เปนบริษัทผลิตและจ ําหนาย ลูกกวาด และผลิตภัณฑ
ช็อกโกแลตคุณภาพทั้งหมด ทานจะไดชมข้ันตอนการผลติช็อกโกแลตแบบอนิเมชั่น 
(Animation) โดยใชสัตวจําลองและเทคโนโลยีแบบทันสมัยใน การนําเครื่องจักร
เกาแกที่ใชในการผลิตช็อกโกแลตมาจัดแสดงใหชมดวย ** รอบของการเขาชม
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวน
หนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอย
แลวทั้งหมด ** 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 น ํ า ค ณะ เข  า ส ู  ท ี่ พั ก  Radisson Hotel Harrisburg, Harrisburg, 
United State of America หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่สี่ เมืองแฮริสเบิรก - เมืองวอชิงตัน ดี ซี - ทําเนียบขาว - อนุสรณสถาน
ลินคอลน - อนุสาวรียวอชิงตัน - อนุสรณสถานเจฟเฟอรสัน - อางเก็บนํ้า
ทิดัล บาซิล - สถาบันสมิธโซเนียน และ พิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติ - 
พิพิธภัณฑการบินและอวกาศแหงชาต ิ      
             (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองวอชิงตัน ดี ซี (Washington D.C.) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั ่วโมง) ตั ้งอยู ระหวางมลรัฐเวอรจิเนียกับรัฐแมรี่แลนด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมืองหลวงเกาแกของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเมืองที่ไดรับการ
วางแผนผังเมืองมาเปนอยางดี มีความสวยงามและเปนระเบียบ ทั้งยังเปนที่ตั้ง ที่
ทําการของหนวยงานรัฐบาลที่สําคัญตางๆมากมาย เมืองวอชิงตัน ดี.ซี. มีอาณา
เขตเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวดานละ 16 กิโลเมตร โดยใจกลางของสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เปนที่ต้ังของอนุสาวรียวอชิงตัน ท่ีอยูระหวางทําเนียบขาวและอาคารรัฐสภา 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ทําเนียบขาว (White House) ถูกออกแบบโดย
สถาปนิกชาวไอริช เจมส โฮบัน กอสรางระหวางป ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 
ดวยหินทรายอะเกียครีกสีขาวในรูปแบบสถาปตยกรรมฟم�นฟูคลาสสิก พื้นที่ใชสอย
รวม 5,100 ตร.ม. มีหองทั้งหมด 132 หอง และสระวายนํ้า 1 สระ ซึ่งตอมาพื้นที่
ได ถ ูกขยาย ตอเติม และซอมบํารุง (เกิดจากการถูกเผาโดยกองทัพสหราช
อาณาจักร) ปจจุบันใชเปนสํานักงานของประธานาธิบดี ** บางกรณี บริเวณ
โดยรอบของทําเนียบขาว มีผูนําระดับประเทศประชุม หรือ เดินทางเขา ออก 
อาจทําใหคณะไมสามารถเขาใกลชิดกับทําเนียบขาวได เนื่องจากมาตราฐาน
การรักษาความปลอดภัยของเจาหนาที่ตํารวจ อาจปดพ้ืนที่บางสวน ** 



 

 

 
นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานลินคอลน (Lincoln Memorial) รูปปم�นของ อับ
ราฮัม ลินคอลน ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประทศสหรัฐอเมริกา ความสูง 19 
ฟุต (5.8 เมตร) ที่ตั้งอยูอยางสงบแตแฝงไปดวยอํานาจนี้อยูในอิริยาบทที่น่ังอยูบน
เกาอี้ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกสุดของอนุสรณสถานแหงชาติ โดยสายตาของอดีต
ประธานาธิบดีคนนี้เพงมองทอดไปที่อนุสาวรียวอชิงตัน นักทองเที่ยวควรจะมายืน
ตรงจุดที่ชาวอเมริกันนับลานคนเคยมายืนรวมกันที่นี่เพื ่อรําลึกและแสดงความ
เคารพตอชายที่ถือกําเนิดในบานไมซุงอยางเรียบงายที่สุด แตเติบโตขึ้นเพื่อนําทาง
ประเทศชาติใหผานพนสงครามกลางเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกันไปได และ
ริเริ ่มใหเกิดการเลิกทาสในที ่ส ุด ร ูปป นหินปูนและหินออนหลายๆชิ�م ้นที ่น ี ่มี
ความหมายเชิงสัญลักษณ เสาดอริกแบบมีรองทั้งหมดเปนตัวแทนของทั้ง 36 รัฐ 
ซึ่งเปนชวงเวลาที่ลินคอลนเปนประธานาธิบดีบริหารประเทศ สวนชื่อรัฐทั้ง 48 รัฐ
ที่มีขึ้นสมัยที่อาคารกอสรางแลวเสร็จในป 1922 ก็ไดรับการจารึกไวใตชายคา อีก
ทั้งจิตรกรรมฝาผนังที่ลินคอลนถือวามีคุณคาตลอดชวงชีวิตของเขา ประกอบดวย 
เรื่องอิสรภาพ สิทธิขั้นพื้นฐาน ความเปนนิรันดร ความเปนธรรม กฎหมาย ความ
เปนอันหน่ึงอันเดียว ภราดรภาพและความเอ้ือเฟم�อเผื่อแผ เปนตน 



 

 

 นําทานเดินทางสู   อนุสาวร ีย วอชิงตัน (Washington Monument) เปน
อนุสาวรียที ่สรางเพื่อเปนเกียรติแกจอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเปนแทงโอเบลิสก ทําดวยหินออน หินแกรนิต 
และหินทราย สูง 555 ฟุต 5 ½ นิ้ว (169 เมตร) เปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในเมือง
วอชิงตัน ดี.ซี. ออกแบบโดยโรเบิรต มิลส สถาปนิกในยุคนั้น เริ่มสรางในป ค.ศ. 
1848 แตกวาจะสรางเสร็จก็ลวงเขามาจนถึงป ค.ศ. 1884 ใชเวลาสรางนานถึง 
36 ป เน่ืองจากเงินบริจาคหมด ประกอบกับเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกัน ไดทํา
พิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1888 ใชหินไป 36,491 กอน หนัก 
90,854 ตัน ใชเงินไปทั้งสิ้น 1,187,710 ดอลลารสหรัฐ ดานบนจะเปนจุดชมวิว 
มีลิฟตและบันได 897 ขั้น หินแตละกอนที่นํามาสรางบันไดในอนุสาวรียไดมาจาก
ที่ตางๆทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และจากการบริจาคจากองคกรเอกชนและ
รัฐบาลมิตรประเทศตางๆ อาจเรียกวาเปนหินตัวแทนจากนานาชาติ ท่ีมาจากทั่วทุก
สารทิศมารวมกันเปนหน่ึงเดียวที่อนุสาวรียแหงน้ีก็กลาวได 
น ําท  านเดินทางส ู   อน ุสรณ สถานเจฟเฟอร สัน (Thomas Jefferson 
Memorial) หนึ ่งในสถาปตยกรรมชิ ้นเรียบงายแตงดงามของอนุสรณสถาน
แหงชาติ สรางเพื่อแสดงความเคารพตอประธานาธิบดีและเหลานักคิดที่ยิ่งใหญ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเดินจากอนุสรณสถานลินคอลนประมาณ 1.6 
กิโลเมตร จะผานทิวแถวตนเชอรรี่ไปยังบริเวณ อางเก็บนํ้าทิดัล บาซิล (Tidal 
Basin) ของอนุสรณสถานแหงชาติ จากนั้นจะพบโครงสรางอาคารที่คลายกับปู
ชนียสถาน ซึ่งสรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับบรรดาประธานาธิบดี และเหลานักคิดชั้นนํา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทอมัส เจฟเฟอรสัน ประธานาธิบดีคนที ่สามของ
สหรัฐอเมริกา เปนผูเขียนสิ่งสําคัญมากในขณะนั้น นั่นคือคําประกาศอิสรภาพของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อนุสรณสถานแหงชาตินี ้มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย
ประเภท ตลอดทั้งปที่บริเวณรอบๆของอางเก็บนํ้าทิดัล บาซิล (Tidal Basin) ไม
วาจะเปนคอนเสิรตเพลงแจสบริเวณขั้นบันไดของอนุสรณสถานเจฟเฟอรสันและ
เทศกาลเชอรรี่ บลอสซัมประจําปที่จัดเปนประจําในฤดูใบไมผลิ เพื่อใหไดวิวที่เห็น
อนุสรณสถานเจฟเฟอรสันไดชัดเจนภายใตบรรยากาศอันผอนคลาย  



 

 

นําทาน เข าชม สถาบันสมิธโซเน ียน (Smithsonian Institution) เปน
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ กอตั้งขึ้นตามความประสงคของ
นักวิทยาศาสตร ชาวอังกฤษ เจมส สมิธสัน (James Smithson) ซ ึ ่ งระบุ
พินัยกรรมวา หากหลานชายของเขา เฮนรี เจมส ฮังเกอรฟอรด ไมมีทายาท ก็ให
ยกมรดกทั้งหมดใหแกรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือกอต้ังเปนองคกรที่สามารถ 
“เพิ่มพูนและเผยแพรความรู” ใหแกมนุษยชาติในเครือของ สถาบันสมิธโซเนียน มี
อยูกวา 19 แหง กระจายอยูในหลายรัฐ ซึ ่งใหทั้งความรูและความเพลิดเพลิน
สําหรับทั้งผูใหญและเด็ก อีกหนึ่งแหงที่นาสนใจ คือ พิพิธภัณฑประวัติศาสตร
ธรรมชาติ (National Museum of Natural History) พิพิธภัณฑน้ีใหความรู
เกี่ยวกับการสํารวจ และเรียนรูโลกธรรมชาติผานทางการวิจัย การสํารวจสิ่งมีชีวิต
ในยุคโบราณ รวมถึงพวกไดโนเสาร นิทรรศการเกี่ยวกับสัตวป�า สัตวใตทองทะเล 
เปนตน 
นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑการบินและอวกาศแหงชาติ (National Air and 
Space Museum) เปร ียบเสมือนสวรรค ของผู สนใจเร ื ่องการบิน เพราะ
พิพิธภัณฑแหงนี้จะพาคุณเดินทางไปพบกับประวัติศาสตรการบินและอวกาศอยาง
ถึงแกน จะไดพบกับคอลเลคชั่นเกี่ยวกับการบินและอวกาศที่ใหญที่สุด รวบรวม
จากทุกที่ทั่วโลกมาไวที่พิพิธภัณฑการบินและอวกาศแหงชาตินี้ สิ่งของที่นํามาจัด
แสดงเปนของจริงทั้งหมด ไมก็เปนชิ้นสวนสํารองของอุปกรณที่ใชงานจริง จึงทําให
สถานที่แหงนี้มีออราความนาเกรงขาม ภายในมี 22 โซนที่รวบรวมอุปกรณจาก
หนวยงานการบินหลายๆแหง ตั้งแตอุปกรณรุนคุณปู�ยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร
การบิน มาจนถึงยุคอวกาศที ่จัดแสดงในแกลเลอร ี ่  Apollo to the Moon 
นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเหตุการณสําคัญของประวัติศาสตรการบินในรูปแบบ
ของแกลเลอรี่ เชน การบินของสองพี่นองตระกูล Wright ในป 1903 หรือจะเปน 
Spirit of St Louis ที่นักบิน Charles Lindburgh ทําการบินขามแอตแลนติก
ไดสําเร็จเปนครั้งแรก นอกจากนี้ยังมี Apollo 11 Command Module อีกดวย 
** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไม
สามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน



 

 

คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo, 
Washington D.C., United State of America หรือเทียบเทา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หา เมืองวอชิงตัน ดี ซี - เมืองฟลาเดลเฟย - อินดิเพนเดนซ ฮอล - ลิเบอรตี้ 

เบลล - เมืองนิวยอรก           (B/L/D)  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองในรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกกัน
วาฟลลี่ (Philly) หรือ The City of Brotherly Love เปนเมืองหลวงแหงแรก 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยกอตั้ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเมืองที่ใหญที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนีย 



 

 

นําทานเดินทางสู อินดิเพนเดนซ ฮอล (Independent Hall) คือศูนยกลางของ
อุทยานประวัติศาสตรแหงชาติ ตั ้งอยูบนถนนเชสตนัตระหวางถนนที่ 5 กับ 6 
ในชวงแรก อาคารนี้เปนที่รู จักในฐานะสถานที่ที่มีการอภิปรายแกไขและลงมติ
เห็นชอบคําประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา ตัว
อาคารสรางเสร็จสมบูรณเมื่อป ค.ศ. 1753 ในฐานะสภานิติบัญญัติของอาณานิคม
สําหรับรัฐเพนซิลเวเนีย (ตอมาคือศาลาวาการรัฐเพนซิลเวเนีย) และกลายเปน
สถานที่หลักในการจัดการประชุมใหญสภาแหงทวีปหรือสภาอาณานิคมรอบที่ 2 
(Second Continental Congress) เม่ือ ค.ศ. 1775-1783 นอกจากน้ียังเปน
ที่ต้ังของการประชุมยกรางรัฐธรรมนูญในฤดูรอน ค.ศ. 1787 อาคารแหงน้ีคือสวน
หนึ่งของอุทยานประวัติศาสตรแหงชาติอินดิเพนเดนซ ที่เคยเปนสถานที่ประกาศ
อิสรภาพในป ค.ศ 1776 คําประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอรสัน แถลงวา อาณา
นิคมอเมริกา 13 แหง ขอแยกตัวจากประเทศอังกฤษ ไดรับการขึ้นทะเบียนให
เปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1979 
นําทานเดินทางสู ลิเบอรตี้ เบลล (Liberty Bell) หรือที่เรียกกันวา ระฆังแหง
อิสระภาพ เปนระฆังที่มีความหมายตอประวัติศาสตรชาติอเมริกา เพราะเปนระฆัง
ใบที่สงเสียงกองกังวาลหลังประกาศอิสรภาพไมขึ้นตรงตอจักรภพอังกฤษ ในป 
1776 เหตุที่เลือกใชระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารึกขอความที่มีความหมายจับ
ใจเกี่ยวกับเสรีภาพไววา “ขอใหเสรีภาพจงมีแดคนทุกคนที่อาศัยอยูบนผืนแผนดิน
น้ี” ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประกาศอิสรภาพพอดีระฆังเสรีภาพใบน้ีมี
นํ้าหนัก 2,080 ปอนด เริ่มแขวนเปนระฆังประจําเมืองฟลาเดลเฟย ตั้งแตป ค.ศ. 
1753 ใชตียามมีการประชุมหรือเหตุการณสําคัญ กอนจะใชในการตีเพื่อประกาศ
เอกราชหลังจากนันก็จะตีไวอาลัยในอสัญกรรมของคณะผูกอบกูอิสรภาพทุกๆคน 
ระฆังเริ ่มปรากฏรอยราวในป ค.ศ. 1835 และแตกปริหลังการตีฉลองวันเกิด
ประธานาธิบดี จอรจ วอชิงตัน ทําใหทางการประเทศสหรัฐอเมริกายกเลิกการตี
ระฆังพร่ําเพรื่อ เพ่ือยืดอายุของระฆังใหยาวนานที่สุด  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองนิวยอรก (New York) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั ่วโมง 50 นาที) หรือที ่นิยมเรียกกันวา นิวยอรก ซิตี ้ เปนเมืองใหญที ่ส ุดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เปนมหานครเอกของโลก จัด
ไดวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สําคัญที่สุดของโลก 
เปนเมืองที่มีตึกสูงระฟ�ามากมาย ตลอดระยะเวลา 150 ป และยังเปนที่ตั้งของ
สํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ เมืองนิวยอรกตั้งอยูบริเวณชายฝم�งมหาสมุทร
แอตแลนติก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ประกอบดวย 5 เขต
ปกครองที่เรียกวา โบโรฮ (Borough) ไดแก เดอะบรองซ บรูคลิน แมนแฮตตัน 
ควีนส และสแตตัน ไอสแลนด ประชากรรวมทั้งหมดประมาณ 8,274,527 คน 
ภายในพื้นที่ 790 ตร.กม. นอกจากจะเปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุด สัดสวน
ประชากรตอพื้นที่ยังถือวาหนาแนนที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะเฉพาะ
ของเมืองนิวยอรกที่แตกตางไปจากเมืองอื่นของประเทศสหรัฐอเมริกา มีใหเห็น



 

 

หลายอยาง เริ่มตั้งแตระบบขนสงที่มีโครงขายขนาดใหญ ความเหมือนและความ
แตกตางกันของประชากรในป ค.ศ. 2005 มีภาษาประมาณ 170 ภาษาท่ีใชกันใน
เมืองแหงนี้ และ 36% ของประชากรไมไดเกิดและโตในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระบบรถไฟใตดินเมืองนิวยอรกที่ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง บวกกับการจราจร
และผูคนที่พลุกพลานอยูตลอดเวลา จึงมีคําเปรียบเปรยถึงเมืองนิวยอรกวาเปน 
“เมืองที่ไมเคยหลับใหล” ขณะเดียวกันเมืองแหงนี้ยังมีชื่อเลนอื่นๆ อีกดวยอยาง 
“กอรทเทม” (Gotham) และ “บิ๊กแอปเปล” (Big Apple) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําคณะเขาสูที่พัก Wyndham Garden Newark Airport, New York, 
United 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หก เมืองนิวยอรก - ลองเรือเฟอรี่ สู เกาะลิเบอรตี้ - อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ - 
สะพานบรูคลิน - กราวด ซีโร - เซ็นทรัล ปารค - เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอล - 
ยานบรอดเวย - อาคารสหประชาชาติ - หอสมุดประชาชน - โบสถเซนต แพ
ททริค - ยานไชนา ทาวน - ยานไทม สแควร - ถนนสายที่หา - โบสถทรินิตี้                                                                          
(B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรรี่ เพื่อ ลองเรือเฟอรี่ สู เกาะลิเบอรตี้ (Liberty 
Island) ซ ึ ่งเป นที ่ตั ้งของ ผานชม อนุสาวร ีย เทพีเสร ีภาพ (Statue of 
Liberty) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1984 ผานชมความสงางามของอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ 
สัญลักษณแหงความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงใหเห็นถึงความเปนดินแดน
ที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน อนุสาวรียเทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศส
ไดมอบใหเปนของขวัญ เนื่องในโอกาสที่ประเทศสหรัฐอเมริกากอตั้งประเทศ
ครบรอบ 100 ป ผานชม ความงดงามอันนามหัศจรรยของ สะพานบรูคลิน 
(Brooklyn Bridge) สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1883 เคยเปนสะพานแขวนที่ใหญ
ที่สุดในโลก และเปนสะพานแขวนที่เกาแกที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความ
ยาว 1,825 เมตร ทอดขามแมน้ําอีสต เช่ือมระหวางนิวยอรก ซติี้ กับ เกาะแมนฮัต
ตัน สะพานบรูคลิน สรางขึ้นจากการขึงลวดเหล็กในสมัยโบราณ สะทอนใหเห็นถึง
วิวัฒนาการที่มีมาอยางตอเนื่องตั้งแตสมัยโบราณ จากจุดนี้ทานยังสามารถชมวิว
ทิวทัศนความสวยงามของเกาะแมนฮัตตันไดอีกดวย  ** รอบของการลองเรือ
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถลองเรือได ไมวา
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใด
สวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

 



 

 

 นําทาน ผานชม กราวด ซีโร (Ground Zero) เปนบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเปน
ที่ตั ้งของตึกแฝด เวิรล เทรด เซ็นเตอร (World Trade Center) ที่สูงที่สุดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาแตตอนนี้เหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา เปนอนุสรณสถาน 
หลังจากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญในป ค.ศ. 2001 หรือเหตุการณ 911 ปจจุบัน
บริเวณนี้สรางเปนโครงการเวิรลเทรดเซนเตอร ใหม โดยมีทั้งหมด 4 Tower ใน
โครงการ ผานชม เซ็นทรัล ปารค (Central Park) สวนสาธารณะที่สวยงาม
และรมรื่นขนาดใหญ ซึ่งเรียกไดวาเปนปอดของชาวนิวยอรก ผานชม เรดิโอ ซิตี้ 
มิวสิค ฮอลล (Radio City Music Hall) สถานที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดังที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในโลก ผานชม ยานบรอดเวย (Broadway) เปนหนึ่งในสถานที่
ทองเที่ยวสําคัญของเมืองนิวยอรก ยานนี้เปนที่ตั ้งของโรงละครกวา 40 แหง 
กลางคืนถนนจะสวางไสวไปดวยแสงไฟนีออนหลากสีจากป�ายชื่อ ป�ายโฆษณาโรง
ละครตางๆ ละครเพลงบรอดเวยคือวัฒนธรรมทางดนตรีของชาวอเมริกาที่โดงดัง
ไปทั่วโลก โดยเฉพาะละครเพลง มีอิทธิพลขนาดถูกนํามาตั้งเปนชื่อถนนและชื่อ
ยาน ดานธุรกิจละครบรอดเวยของที่นี่ไดรับความนิยมเพราะมีสายสัมพันธกับฮอล
ลีวูด นักแสดงฮอลลีวูดหลายคนแจงเกิดจากที่นี่ รวมทั้ง ผานชม สถานที่สําคัญ
ต างๆ เช น อาคารสหประชาชาติ (United Nations Headquarters) , 
หอสมุดประชาชน (New York Public Library), โบสถเซนต แพททริค (St. 
Patrick's Cathedral), ยานไชนา ทาวน นิวยอรก (China Town New 
York) 

 นําทานเดินทางสู ยานไทม สแควร (Time Square) ยานการคากลางเมืองที่
ประชันป�ายโฆษณานับรอยป�าย เปนจุดตัดสําคัญของถนนในแมนฮัตตัน เมือง
นิวยอรก โดยเปนจุดตัดของถนนบรอดเวย กับ ถนนเซเวนท เอเวนิว อีกทั้งยังเปน
จุดที่อยูระหวาง ถนนเวสต โฟตี เซคอนด สตรีท กับ ถนนเวสต โฟตี เซเวนท สตรีท 
ซึ่งไทมสแควรทอดตัวยาวอยูบนพื้นที่ในบล็อกระหวางถนนซิกท เอเวนิว กับ ถนน
เอกท เอเวนิว ในความยาวแนวตะวันออก-ตะวันตก และอยูบนพื้นที่ระหวางถนน
เวสต โฟตีท สตรีท กับ ถนนเวสต ฟฟทตี เทิรด สตรีท ในแนวเหนือ จรดใต โดย
ไทมสแควรเองไดกลายเปนจุดสําคัญจุดหน่ึงบนฝم�งตะวันตกของยานธุรกิจการคาใน
เขตมิดทาวนบนเกาะแมนฮัตตัน 



 

 

 นําทานเดินทางสู ถนนสายที่หา (Fifth Avenue) เปนแหลงชอปปم�ง เสพงาน
ศิลป� และนาเดินเลนบนมิดทาวนบนเกาะแมนฮัตตัน ฟฟทอเวนิวสรางขึ้นโดย
ตระกูลรํ่ารวยของประเทศอเมริกา ยานนี้มีรานขายสินคาแบรนดเนมระดับโลก 
หางสรรพสินคา และโรงภาพยนตรจํานวนมากเรียงรายสองขางทางทอดตัวยาว
จากถนนสายที ่ 49 ถึง 60 ของฟฟทอเวนิว ซึ ่งนอกจากการชอปป  งแลว�م
นักทองเที่ยวหลายคนยังชื่นชอบที่จะมาชมความงามของตัวอาคารเกาแกที่เคียงคู
กับอาคารใหมสไตลโมเดิรน อาทิ โบสถทรินิตี้ (Trinity Church) อันเลื่องชื่อ  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Wyndham Garden Newark Airport, New York, 

United State of America หรือเทียบเทา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด เมืองนิวยอรก - ขึ้นชมวิวบนอาคารสูงระฟ�าสุดไฮเทค วันเวิลดเทรดเซ็นเตอร 
- วูดเบอรี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอาทเล็ท - ทาอากาศยานนานาชาติจอหน 
เ อ ฟ  เ ค เ น ด ี ้  เ ม ื อ ง นิ ว ย อ ร  ก  ป ร ะ เ ท ศ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า                                             
(B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ขึ้นชมวิวบนอาคารสูงระฟ�าสุดไฮเทค วันเวิลดเทรดเซ็นเตอร (One 

World Trade Center) หรือช่ือเดิมคือ ฟรีดอมทาวเวอร (Freedom Tower) 
เปนชื่อสิ่งปลูกสรางสองหลังในโลวเออรแมนฮัตตัน เมืองนิวยอรก มักหมายถึงสิ่ง
ปลูกสรางหลักในกลุมเวิลดเทรดเซ็นเตอร (World Trade Center Complex) 
ใหม และยังเปนสิ่งปลูกสรางสูงสุดในซีกโลกตะวันตก วันเวิลดเทรดเซ็นเตอรใชชื่อ
เดียวกับหอคอยแฝดเหนือของเวิลดเทรดเซ็นเตอรเดิมซึ ่งถ ูกทําลายในเหตุ
วินาศกรรม 11 กันยายนและตั้งอยู ณ มุมตะวันตกเฉียงเหนือของที่ตั้งเวิลดเทรด
เซ็นเตอร 16 เอเคอร บนที่ตั้งของ 6 เวิลดเทรดเซ็นเตอรเดิม อาคารนี้ติดกับถนน
เวสตทางตะวันตก ติดกับถนนวีซีทางเหนือ ติดกับถนนฟุลทอนทางใต และถนน
วอชิงตันทางตะวันออก การกอสรางเริ่มเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2006 ความ
สูงหลังคาของอาคารสูง 104 ชั้นมาตรฐาน แตมีชั้นจริง 94 ชั้น กลุมเวิลดเทรด
เซ็นเตอรใหมซึ่งวันเวิลดเทรดเซ็นเตอรเปดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 
เดิมจะมีอาคารสํานักงานสูงหลายชั้นอื่นอีกสามหลัง ตั้งอยู ณ ถนนกรีนิชและ
อนุสรณและพิพิธภัณฑ 11 กันยายนแหงชาติ ** รอบของการขึ ้นชมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถขึ้นชมได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง
ใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด ** 
น ําทานเดินทางสู   วู ดเบอรี่  คอมมอน พรีเมี่ยม เอาทเล ็ท (Woodbury 
Common Premium Outlets) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เปนเอาท
เล็ทท่ีมีขนาดใหญ และมีช่ือเสียงโดงดังที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนศูนยรวม
แบรนดเนมชั้นนําสัญชาติอเมริกัน และอื่นๆอีกมากมายหลากหลายแบรนดจากทั่ว
ทุกมุมโลกไวที่นี่ อาทิ BURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH, DIESEL, G-



 

 

STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, 
EMPORIO ARMANI และอีกมากมาย 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติจอหน เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอรก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่แปด ท าอากาศยานนานาชาติจอหน เอฟ เคเนดี ้  เม ืองนิวยอร ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา - ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศ
ฮองกง                           (-/-/-) 

01.35 น.  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศ
ฮองกง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เท่ียวบินที ่CX845 

** ใชเวลาบินประมาณ 15 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
  



 

 

วันที่เกา ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                
                  (-/-/-) 

05.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง 
โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

08.55 น.  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เท่ียวบินที ่CX717 

** ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
10.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

16 - 24 กันยายน 
2562 

16SEP CX750 BKK-HKG 
11.00-15.00 
16SEP CX826 HKG-YYZ 
17.10-20.30 
23SEP CX845 JFK-HKG 
01.35-05.15+1 
24SEP CX717 HKG-BKK 
08.55-10.50 

87,999 87,999 87,999 15,999 67,999 

08 - 16 ตุลาคม 
2562 

(13 ต.ค. คลายวัน
สวรรคต ร. 9 และ วนั
ออกพรรษ / 14 ต.ค. 

วันหยุดชดเชย) 

08OCT CX750 BKK-HKG 
11.00-15.00 
08OCT CX826 HKG-YYZ 
17.10-20.30 
15OCT CX845 JFK-HKG 
01.35-05.15+1 
16OCT CX717 HKG-BKK 
08.55-10.50 

86,999 86,999 86,999 15,999 66,999 



 

 

22 - 30 ตุลาคม 
2562 

(23 ต.ค. วันปย
มหาราช) 

22OCT CX750 BKK-HKG 
11.00-15.00 
22OCT CX826 HKG-YYZ 
17.10-20.30 
29OCT CX845 JFK-HKG 
01.20-05.10+1 
30OCT CX705 HKG-BKK 
08.35-10.40 

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

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

 
** อัตรานี ้ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ทานละ 8,000 บาท ** 
** อัตรานี้ ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศแคนาดา ทาน

ละ 5,000 บาท ** 
** กรณีผูเดินทางที่ยังไมมีวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ่มดําเนิน
กระบวนการขอวีซาทนัที ที่ทานชําระเงินมัดจํา พรอม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวี

ซาฯ โดยไมจําเปนตองรอใหคณะคอนเฟรมออกเดินทาง (มียอดจองถึง 10 ทาน) และหาก
คณะไมสามารถออกเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืน

คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาใหกับทานไดทุกกรณี ตัวอยางเชน ทานจอง และ 
ชําระเงินเรียบรอย ทางบริษัทดําเนินการขอวีซาใหทานสัมภาษณและไดรับวีซาเรียบรอย 

แตคณะนั้นๆมียอดจองไมถึง 10 ทาน คณะจะไมสามารถออกเดินทางได ทานสามารถใชวี
ซาเดินทางในชวงเวลาอื่น หรือ คณะอื่น ที่ทานตองการได เพราะสวนใหญ ทานที่ขอวีซา
ทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะไดรับวีซาอายุ 10 ป (แตทั้งนี้ ทางบริษัทจะไมสามารถ
ยืนยันวาทานจะไดรับวีซาอายุ 10 ป หรือไมแตประการใด ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูต
เปนผูพิจารณาแตเพียงผูเดียว โดยสิทธิขาด) กรณีที่ทานไมไดรับวีซาอายุ 10 ป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจายใหทาน ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ** 
 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
25,000 บาท ** 

 



 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด 
ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวาม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณา

เตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะ
มีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัด

ผัก ขาวผัด และ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เทานั้น กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนู
นอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **  

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class)  
กรณีตองการ Upgrade เปน ที่นั่งพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business 

Class) จําเปนออกบัตรโดยสารใบใหมแยกจากคณะ และ จองเปนราคาทัวร ไมรวมตั๋ว 
(Join Land) ตั้งแตขั้นตอนการจอง สิ่งสําคัญกอนออกบัตรโดยสาร กรุณาติดตอเจาหนาที่
กอนทุกครั้งวาคณะคอนเฟรมออกเดินทางหรือไม 

 คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื ่องบิน โดยสายการบิน Cathay 

Pacific Airways อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น 
โดยมีน้ําหนักแตละชิ้นไมเกิน 23 กก.  

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 



 

 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอื ่นๆ ที ่ทําใหโรงแรมตามรายการที ่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง ื ่อนไขตาม

กรมธรรม) กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา 
(USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุ
มากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถ
ใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทานละ 8,000 
บาท (ชําระพรอมเงินมัดจํา) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศแคนาดา ทานละ 5,000 บาท 
(ชําระพรอมเงินมัดจํา) 



 

 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 40,000 บาท คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซา
ทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ทานละ 8,000 บาท , คาธรรมเนียมและคาบริการ
ยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศแคนาดา ทานละ 5,000 บาท รวมเปน ทานละ 53,000 
บาท (กรณีมีวีซาเรียบรอยแลว ชําระเฉพาะเงินมัดจํา 40,000 บาท)ภายใน 3 วัน 
หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 
กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจาํ
ตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตอง
เช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ ์ในการใหสิทธิ ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํา
รายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 31 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่
ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทาง
อยางนอย 31 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง



 

 

กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั ้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที ่ชําระแลวเนื ่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวซีา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิาร



 

 

เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักแบบหองคู 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 
3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โดยส วนใหญ ตามธรรมเน ียม ประเทศสหรัฐอเมริกา ห องพักค ู  แบบ 2 ท าน 
(Twin/Double) มีลักษณะเปนเตียงใหญ 2  เตียง (2 Queen Bed) และ หองพักแบบ 3 
ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเปนเตียงใหญ 2 เตียง (2 Queen Bed) 
เชนกัน ไมมีเตียงเสริมดวยเงื่อนไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โดยสวนใหญตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเปนหองพักที่หามสูบบุหรี่ (Non 
Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะติดตั้งอุปกรณดักจับควันไวในหอง กรณีที่มีการ



 

 

ลักลอบสูบบุหรี่ในหองพัก และ ถูกตรวจสอบได ผูเขาพักจําเปนตองชําระคาปรับกับโรงแรม
โดยตรงประมาณ 1,000 เหรียญดอลลาหสหรัฐอเมริกา (USD.) ตอครั้ง 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทานควร

ทราบ 
1. การยื ่นขอวีซาทองเที ่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จําเปนตองดําเนินการตรงกับสถานทูต

อเมริกาประจําประเทศไทย เทานั้น (ยังไมผานตัวแทนรับยื่น) โดยสถานทูตมีที่ เชียงใหม 
และ กรุงเทพฯ ทานตองการยื่นและสัมภาษณที่ใด ใหแจงตั้งแตขั้นตอนการจองทัวร กรณี
ดําเนินการแลว หากตองการเปลี่ยนแปลง จําเปนตองชําระคาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวี
ซาทองเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาใหมอีกครั้ง 

2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปดใหผูสมัครที่ยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวสัมภาษณชวงเวลาเชา 
7.00 น.-10.00 น. เทานั้น สถานทูตไมเปดสัมภาษณวีซาทองเที่ยวชวงเวลาบาย กรณีที่
ทานไมสะดวกสัมภาษณชวงวัน และ เวลาใดบาง กรุณาแจงกับเจาหนาที่ ตั้งแตขั้นตอนการ
จองทัวร (ผูสมัครทุกทานจําเปนตองมาแสดงตนที่สถานทูตดวยตนเองทุกกรณี) 

3. สําหรับวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ไมมีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณแบบหมู
คณะ จะตองแยก ยื่นเอกสาร และ สัมภาษณ เปนครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของสถานทูตเทาน้ัน และสถานทูตจะพิจารณาวีซาใหเปนรายบุคคล 

4. กรณีที่ทานตองการยื่นวีซาเร็วที่สุด และคณะยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง (ยังมีผูเดินทางไม
ถึง 20 ทาน) สามารถทําไดโดยใหทานชําระเงินมัดจํา พรอมคาธรรมเนียมและคาบริการยื่น
วีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอรมกรอกเพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศ
สหรัฐอเมริกา สําเนาหนาหนังสือเดินทางหนาแรก แจงชวงวัน เวลา ที ่ทานสะดวกไป
สัมภาษณกับทางเจาหนาที่ หลังจากชําระเงินประมาณ 10 วันทําการ เจาหนาท่ีแผนกวีซาจะ
ติอตอกลับเพื ่อใหทานเลือกคิวนัดหมายตามวัน และ เวลาที ่ทานสะดวก กรณีคณะไม
คอนเฟรมออกเดินทาง ไมสามารถออกเดินทางได (ยังมีผู เดินทางไมถึง 20 ทาน) ทาง
บริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายในสวนของคาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว
ประเทศสหรัฐอเมริกาใหทานได ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ไมวาทานจะไดรับอนุมัติวีซาอายุ
เทาไหรก็ตาม เชน ทานจองคณะเดินทางวันที่ 1-9 ต.ค. และทานยืนยันจะยื่นวีซากอนคณะ
คอนเฟรม แตเมื่อถึงกําหนดออกบัตรโดยสาร คณะไมสามารถออกเดินทางได และทาน



 

 

ไดรับอนุมัติวีซาเพียง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไมใช 10 ป) นั่นหมายถึงทานจําเปนตองขอวีซาใหม 
และ มีคาใชจายใหมอีกครั้ง เปนตน  

5. กรณีผู เดินทางที่ยังไมมีวีซาทองเที ่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ ่มดําเนิน
กระบวนการขอวีซาทันที ที่ทานชําระเงินมัดจํา พรอม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซา
ฯ โดยไมจําเปนตองรอใหคณะคอนเฟรมออกเดินทาง (มียอดจองถึง 10 ทาน) และหาก
คณะไมสามารถออกเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืน
คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาใหกับทานไดทุกกรณี ตัวอยางเชน ทานจอง และ ชําระ
เงินเรียบรอย ทางบริษัทดําเนินการขอวีซาใหทานสัมภาษณและไดรับวีซาเรียบรอย แตคณะ
นั้นๆมียอดจองไมถึง 10 ทาน คณะจะไมสามารถออกเดินทางได ทานสามารถใชวีซา
เดินทางในชวงเวลาอื่น หรือ คณะอื่น ที่ทานตองการได เพราะสวนใหญ ทานที่ขอวีซา
ทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะไดรับวีซาอายุ 10 ป (แตทั้งนี้ ทางบริษัทจะไมสามารถ
ยืนยันวาทานจะไดรับวีซาอายุ 10 ป หรือไมแตประการใด ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูต
เปนผูพิจารณาแตเพียงผูเดียว โดยสิทธิขาด) กรณีที่ทานไมไดรับวีซาอายุ 10 ป ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจายใหทาน ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม 

6. การอนุมัติวีซาไมสามารถการันตีได ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทาน้ัน โดยสถานทูตจะ
พิจารณาเปนรายบุคคล ไมสามารถยืนยันไดวาทุกทานจะไดวีซาอายุ 10 ป  

7. กรณีตองการเลื่อนการนัดสัมภาษณวีซา เนื่องจากติดธุระเรงดวนกะทันหัน สามารถทําได 1 
ครั ้ง และ ตองดําเนินการกอนถึงวันนัดสัมภาษณวีซา ที ่จะมาถึง 5 วันทําการ เทาน้ัน 
นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตนไมวากรณีใดก็ตาม ทานจําเปนตองชําระคาธรรมเนียมและ
คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหมอีกครั้ง 

8. หลังจากสัมภาษณวีซาเรียบรอยแลว สถานทูตจะเก็บรักษาเลมหนังสือเดินทางของทานไวที่
สถานทูตประมาณ 7 วัน ทําการ และสงกลับคืนใหทานทางไปรษณีย ดังน้ัน ทานจําเปนตอง
กรอกที่อยูปจจุบันใหชัดเจน เพราะหากที่อยูไมชัดเจนเลมหนังสือเดินทางที่สถานทูตสงคืน
ทาน อาจตองถูกสงกลับเขาไปยังสถานทูตตามเดิม และจําเปนจะตองสงอีเมล (เทานั้น ไมมี
บริการโทรศัพทติดตอ) แจงความประสงค และ ยืนยันตัวตนตอสถานทูตซึ่งอาจจะตองใช
ระยะเวลาทั้งหมด 30 วันทําการเปนอยางนอย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาใหเขาไป
รับเลมหนังสือเดินทางดวยตัวผูสมัครเองอีกครั้งทางอีเมล 



 

 

9. กรณีที่ผูสมัครตองการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช หรือ จําเปนตองใชหนังสือ
เดินทาง ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจะตองเตรียมหลักฐาน
สําคัญที่ยืนยันไดวาทานจําเปนจะตองใชหนังสือเดินทางจริงๆ ใหทางสถานทูตพิจารณาใน
วันสัมภาษณทันทีเทาน้ัน หากยื่นไปแลว และ ออกมาจากสถานทูตแลว จะไมสามารถขอคืน
เลมหนังสือเดินทางกระทันหันได ไมวากรณีใดๆก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูต
เทาน้ัน  

10. ที่ผานมาโดยสวนใหญสถานทูตจะอนุมัติวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหสําหรับทาน
ที่ถือหนังสือเดินทางไทย วีซามีอายุ 10 ป (แตสามารถพํานักไดในประเทศสหรัฐอเมริกาได
ตามดานตรวจคนเขาเมืองกําหนดเทาน้ัน ไมเกิน 3 หรือ 6 เดือน) แตตั้งแต มกราคม 2561 
ที ่ผานมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม วาจะพิจารณาอายุวีซาใหเปนรายบุคคล ไม
สามารถยืนยันไดวาจะไดวีซาอายุ 10 ป ทุกทาน อาจไดพอดีระยะเวลาชวงที่ตองการจะ
เดินทางก็เกิดขึน้ได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทาน้ัน 

11. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื ้อตั๋ว
เครื ่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตั ๋วเครื ่องบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเนื่องจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพิ่มเติมสวนนี้ หรือ สวนใดสวนหนึ่งดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวประเทศแคนาดา ที่ทานควรทราบ 
1. กรณีที่ทานจองโปรแกรม แคนาดา และ อเมริกาตะวนัออก ทานจําเปนตองไดรับวีซาวีซา

ทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ใหเรียบรอยกอนขอวีซาทองเที่ยวประเทศแคนาดา โดยทาง
บริษัทจะยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศแคนาดา กอนเดินทางอยางนอย 30-35 วัน กอน
เดินทาง 



 

 

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศแคนาดา ทานจําเปนจะตองแสดงตน ณ ศูนยรับคํา
รองขอวีซาทองเที่ยวประเทศแคนาดา (ตัวแทนรับยื่น) เพื่อสแกนลายนิ้วมือ และ มาน
ตา ทุกกรณี 

3. การยื่นขอวีซาทองเท่ียวประเทศแคนาดา จําเปนตองใชเวลาพิจารณาอยางนอย 15-20 วัน
ทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมคัรในแตละ
ชวง) 

4. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศแคนาดา แบบหมูคณะ เปนวีซาแบบเขาออกครั้งเดียว กรณี
ที่ทานตองการขอวีซาแบบเขาออกหลายครั้ง ทานจะตองแสดงหลักฐานสําคัญที่ทานจําเปน
จะตองไปพํานักในประเทศแคนาดาใหสถานทูตเปนผูพิจารณา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
สถานทูตเทาน้ัน 
 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
5. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
6. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ ไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

7. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน



 

 

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัท
พรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

11. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

12. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

13. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

14. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

15. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 



 

 

16. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

17. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื ้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะ
อยูในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทานั้น ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

 
การเตรียมเอกสารเบื้องตนเพ่ือ ขอคิว สัมภาษณวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 
- กรอกแบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพื่อใชขอยื่นวีซาทองเท่ียว ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่ทางบริษัทสงให ใหละเอียดครบถวน เขียน หรือ พิมพเปนภาษาไทย หรือ 
ภาษาอังกฤษก็ได 
- สําเนาหนาหนังสือเดินทาง คงเหลืออายุใชงานมากกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 
และ มีหนาวางอยางนอย 4 หนา สําหรับประทับวีซา 
- สําเนาทะเบียนบาน (หนาเลขท่ีบาน และ หนาที่มีชื่อผูเดินทาง) 
- สําเนาหนาวีซาประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกประเภท (ถาเคยมี) 
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหยา  (ถามี) 
- สําเนาเอกสารรับรองการทํางาน (เปนภาษาอังกฤษ) 
เตรียมเอกสารขางตนเรียบรอยแลว กรุณาสงสําเนา หรือ สแกนสงมาที่บริษัท ไม
จําเปนตองสงเอกสารฉบับจรงิมา 

 



 

 

การเตรียมเอกสารเพ่ือ เขารับการสัมภาษณ วีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา 
วีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองไปแสดงตนที่สถานทูต 
เพ่ือเขารับการสัมภาษณกับเจาหนาที่ของสถานทูตดวยตนเองทุกกรณี ตามวัน เวลาที่

สถานทูตนัดหมายเทานั้น และ โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ  
โดยผูสมัครจะตองเตรียมเอกสารฉบับจริงทั้งหมด ไมจําเปนตองถายสําเนา  

เพ่ือแสดงกับสถานทูตในวันสัมภาษณ ดังน้ี 
1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน คงเหลืออายุใชงาน

มากกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และ มีหนาวางอยางนอย 4 หนา สําหรับประทับ
วีซา (กรณีทานที่มีพาสปอรตเลมเกา ใหเตรียมมาแสดงดวย) 

2. รูปถายสีหนาตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ขนาดเทากันทุกดาน เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เนนใบหนา 
จํานวน 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปตองเปนพื้นสขีาวเทานั้น  
ขอกําหนดเบ้ืองตนของรูปถาย ทั้งนี้อยูที่ดุลยพนิจของเจาหนาทีส่ถานทูตเทานั้น 
- หามสวมแวนสายตา 
- หามสวมเครื่องประดบั 
- รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน  
- ไมเปนรูปเดียวกันกับวีซาท่ีเคยไดรับแมจะยังไมเกิน 6 เดือน ก็ตาม จําเปนตองถายใหม 
- หามถายเอง เพราะพื้นเปนสีเทา ไมสามารถใชได 

3. บัตรประชาชน  
4. ทะเบียนบาน 
5. ทะเบียนสมรส กรณีเพศหญิง หากมีหลักฐานการเปลี่ยนคํานําหนาเปน ...นาง... ตอง

แนบเอกสารใบสําคัญมาดวย 
6. ทะเบียนหยา กรณีเพศหญิง หากหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ...นางสาว... ตอง

แนบเอกสารใบสําคัญมาดวย 
7. ใบมรณะบัตร สามี/ภรรยา เพ่ือยืนยันสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวิตแลว 
8. สูติบัตร กรณีเด็กมีอายุตํ่ากวา 18 ป ณ วันเดินทางกลับ  
9. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ณ วันเดินทางกลับ ไมไดเดินทางพรอม บิดา หรือ มารดา 

จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้ 



 

 

- เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไมใชบิดา หรือ มารดา ให บิดา และ 
มารดา ขอ หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ
อําเภอที่พํานักอยู และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ
อยางไรกับครอบครัว บิดา และ มารดา ลงนามตอหนาเจาหนาที่  
- เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางกับบิดา หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ 
ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอที่พํานักอยู และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับ
ใคร (ระบชุื่อ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครวั มารดา ลงนามตอหนาเจาหนาที่  
- เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางกับมารดา หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศ ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอที่พํานักอยู และใหระบุวา ยินยอมใหเด็ก
เดินทางกับใคร (ระบชุือ่) มีความสัมพันธอยางไรกบัครอบครวั บิดา ลงนามตอหนา
เจาหนาที่  
- กรณีเด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึง จําเปนตองมีหลักฐานการ
รับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน เชน สําเนาใบหยา พรอมทั้งบันทึกการหยาซ่ึง
แสดงวาเปนผูรับผิดชอบเด็ก บันทึกสลักหลักใบหยา  
- กรณีเด็กอยูในความปกครองของผูอ่ืน จําเปนตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใต การ
ดูแลของผูน้ัน เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม 
โดยในวันสัมภาษณ บิดา และ มารดา จะตองเขาสัมภาษณพรอมเด็กดวยทุกกรณี 

10. หลักฐานการทํางาน จดหมายรับรองการทํางานจากบริษัท หรือ หนวยงาน เปน
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
- จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ หัวจดหมายวา To Whom It May Concern (ไม
จําเปนตองระบุสถานทตู / ประเทศ และพีเรียดวันที่จะเดินทาง) แคยืนยันตําแหนงงาน 
เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเร่ิมงานเทาน้ัน หากตองการระบุ จะตองระบุใหถูกตอง) 
โดยหลักฐานการทํางาน จะตองออกมาแลวอายุไมเกิน 1 เดือน นับจากวันที่ย่ืนวีซา 
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายช่ือผูประกอบ
กิจการ เปนช่ือผูเดินทาง จะตองออกมาแลวอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ย่ืนวีซา 
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา ใชทะเบียนพาณิชย ที่มีช่ือผูเปนเจาของรานคา เปน
ช่ือผูเดินทาง 



 

 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใชบัตรขาราชการบํานาญ หรือ จดหมายคําสั่งเกษียณอายุ
ราชการ 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา ระบุยืนยันสถานะ
วาเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา จรงิ และ กําลังศึกษาอยูระดับช้ันใด ปใด  

11. หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย (Saving) 
โดยควรมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ไมต่ํากวา 1 แสนบาท โดย ใชสมุดบัญชีเงินฝากฉบับ
จริงหรือบุคแบงค (Book Bank) เตรียมไปในวันสัมภาษณ เกี่ยวกับบญัชีฝากประจํา 
(Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานจําเปนตองเตรียมบัญชีออมทรัพย (Saving) 
เปนหลักเทาน้ัน  
สามารถใช สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุคแบงค (Book Bank) ไดหากมีรายการ 
การทํารายการยอนหลังไป 6 เดือน ทุกเดือน หากขามเดือนใดเดือนหน่ึงไปในสมุด หรือมี
รายการไมครบเน่ืองจากไมไดอัพเดทนาน จําเปนตองขอ สเตทเมน (Statement) 
ยอนหลัง 6 เดือน   

12. กรณีเปนผูสูงอายุ อายุ 70 ปขึ้นไป จําเปนตองมีใบรับรองแพทย การตรวจสุขภาพ ออกโดย
โรงพยาบาล โดย ระบวุา “สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปตางประเทศได” 
และกรมธรรมประกันสขุภาพสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ สําหรับผูสูงอายุในกรณีน้ีทาง
สถานทูตฯ อาจตองการใหมีการตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมขึ้นอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่
สถานทูตฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนังสือเดินทางของทาน หลังจากที่คณะ
เดินทางกลับมาแลว ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได ทางบริษัท ตองขออภัยใน
ความไมสะดวกในสวนน้ี และโปรดปฏิบัตติาม เพื่อการขอวีซาในครั้งตอไป 

14. การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตจะรับ
พิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยัง
ประเทศที่ระบุเทาน้ัน หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมท่ี
ไดชําระไปแลว และหากตองการยื่นคํารองขอวีซาใหม จําเปนตองชําระคาบริการ และ 
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลังเขารับการสัมภาษณโดยประมาณ 7 วันทําการ  
หนังสือเดินทางของทาน จะถูกสงคืนมาที่บานทานทางไปรษณีย ตามที่อยูที่กรอกใน

แบบฟอรมไว 
 
     ตัวอยางรูปถายเพ่ือย่ืนขอวีซา U.S.A. 
 
 
 
 
 
 

  
สถานที่ตั้ง สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประจาํประเทศไทย 

ตั้งอยู ถนนวิทยุ ฝم�งเดียวกับโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 
ลงรถไฟฟ�า BTS สถานี เพลนิจิต ทางออกที่ 2 เดินทางเช่ือมเขาสูอาคารปารคเวนเชอร อีโค

เพล็กซ เพ่ือเขาสูถนนวทิยุ เดินผานโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season 
Place ประมาณ 500 เมตร จะถึงสะพานลอย สถานทูตจะอยูหนาสะพานลอยแรก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กฎระเบียบดานการรักษาความปลอดภัยของสถานฑูตอเมริกา 
ทานจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสถานทูตอเมริกาเพ่ือสัมภาษณวีซา  

หากทานนาํสิ่งตางๆดังตอไปน้ีติดตัวมาดวย 
• อุปกรณที่ใชแบตเตอร่ีหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ไดอารี่
ดิจิตอล เพจเจอร กลอง เทปเสียง/วิดีโอเทป แผนซีดี MP3 แผนดิสก แล็บท็อป หรืออุปกรณ
เลนเพลงแบบพกพา 
• กระเป�าสะพายไหลขนาดใหญหรือกระเป�าสตางค 
• กระเป�าถือขนาดใหญและกระเป�าเดินทาง เป�สะพายหลังขนาดใหญ กระเป�าเอกสาร หรือ
กระเป�าเส้ือผา ผูสมัครสามารถถือกระเป�าใสใสเอกสารที่จําเปนสําหรับการสัมภาษณวีซาได
เทาน้ัน 
• อาหารทุกประเภท (มีจุดจําหนายกาแฟพรอมอาหารวางดานในสถานทูต) 
• ซองจดหมายหรือหีบหอที่มีการปดผนึก 
• บุหร่ี / ซิการ / กลองไมขีดไฟ / ไฟแช็ก 
• ของมีคมทุกชนิด เชน กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ 
• อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 
รายการที่กลาวมาขางตนเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน อาจมีส่ิงของอ่ืนๆท่ีหามนําเขาสถานทูตอีก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพทมือถือหน่ึงเครื่องที่
ไดรับอนุญาตแลว สถานทูตอเมริกาจะไมรับฝากสิ่งของตองหามใดๆตามรายการขางตน ทาน
จะตองดําเนินการจดัเกบ็สิ่งของเหลาน้ันดวยวิธีอ่ืนกอนเขาไปในสถานทูต 
 
ผูติดตอสถานทูตฯทุกทานตองไดรบัการตรวจรักษาความปลอดภัยตามข้ันตอนรักษาความ
ปลอดภัยของสถานทูตฯ ทานสามารถฝากโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง ไวกับเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยท่ีหนาประตู แตสถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมรับผิดชอบหากเกิด
การสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพทมือถือของทานในขณะที่ฝากไวกับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ทานไมสามารถเขาไปในสถานทูตฯตามท่ีนัดหมายไว หากนํา
สิ่งของดังตอไปน้ีมาดวย 
 
 



 

 

คําแนะนํา 
เอกสารที่ทานตองยื่นในวันสัมภาษณมีดังน้ี  
1. ใบยืนยันนัดสัมภาษณ  
2. ใบยืนยันแบบฟอรม DS-160  
3. หนังสือเดินทางทั้งเลมปจจุบันและเลมเดิมทั้งหมดที่ทานเคยมี 
4. รูปถายสําหรับทําวีซาขนาด 2 x 2 น้ิว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว  
5. โดยเฉพาะทานที่สมัครวีซาประเภท B1/B2 วีซา ทานควรจะเตรียมหลักฐานการเงินสําหรับ

การเดินทางของทานมาดวย 
6. ทานควรจะสามารถอธิบายไดถึงแผนการของทานในชวงเวลาที่ทานพํานักในสหรัฐฯและ

หลังจากที่ทานเดินทางกลับสูประเทศไทยแลว 
7. ผูสมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีกอนเวลาสัมภาษณเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การเตรียมเอกสารเพ่ือ ย่ืนขอ วีซาทองเที่ยวประเทศแคนาดา 
** ใหเตรียมเอกสารเหมือนกับ การเตรียมเอกสารเพ่ือ เขารับการสัมภาษณ วีซาทองเที่ยว

ประเทศสหรัฐอเมริกา แตเอกสารทุกฉบับจําเปนตองออกมาแลวไมเกิน 1 เดือน หรือ 
30 วัน นับจากวันย่ืน ฉบับจริง พรอมสําเนา 1 ฉบับ ** 

 
แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยว ประเทศแคนาดา 

สถานที่ย่ืนคํารองวีซา : ศูนยย่ืนคํารองขอวีซา VFS ประเทศแคนาดา อาคารเดอะเทรนดี้ 
ออฟฟศ ช้ัน 29 

การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เปนการเดินทางที่สะดวกทีสุ่ด 
ซอย สุขุมวิท 13 เขาซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูทางดาน 
ขวามือ สังเกตไดงาย จุดนับพบบริเวณช้ัน 1 ของอาคาร (บริเวณรานกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


