
 

 

รหสัทวัร DST2000684 

ทัวรอเมริกาตะวนัออก EAST USA  10 วนั 7 คืน (CX) 

กรงุวอชิงติน ดีซี - พิพิธภัณฑประวัตศิาสตรธรรมชาติแหงชาต ิ-พิพิธภัณฑยานบินและอวกาศ
แหงชาติ - ฟลลาเดลเฟย – แอตแลนตกิซิตี ้– มหานครนวิยอรค - ลองเรือชมอนุสาวรียเทพี
เสรีภาพ – ชมวิวแบบพาโนรามาบนตึกเอ็มไพรสเตท - คอรนนิ่ง - ไนแองการา (ฝم�งแคนาดา) - 
ลองเรือชมนํา้ตกไนแองการา - ชอปปم�ง Outlets – โตรอนโต - - ขึ้นหอคอซีเอ็น 

 



 

 

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ - ฮองกง - กรุงวอชงิติน ดีซ ี เสาร 
 

08.30 น. 
 
พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 ประต ู6 เคานเตอร M 
สายการบินคาเธยแปซิฟก แอรเวย เจาหนาที่ใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกในการเชค็อิน   

11.05 น. ออกเดินทางสูสนามบินฮองกง โดยเที่ยวบนิที่ CX750 
15.00 น. ถึงสนามบินเชคแลปกอก ฮองกง รอเปล่ียนเทีย่วบิน  

17.50 น. 
ออกเดินทางสูกรงุวอชงิตนั ด ีซี (สหรฐัอเมรกิา) โดยเที่ยวบนิที ่
CX866 

 

 **บินขามเสนแบงเขตวันสากล**  
21.45 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาตวิอชงิตัน ดัลเลส (IAD) กรุงวอชงิตัน 

ดีซี (District of Columbia) นครหลวงของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ผานการตรวจคนเขาเมอืงและศลุกากร (กรงุ
วอชงิตัน ดีซี เวลาชากวาประเทศไทย 11 ชม.)  รถปรับอากาศ
รอรับคณะสูทีพ่กั 

 

 พักโรงแรม Sheraton Pentagon City Hotel หรือ
เทียบเทาในระดบัเดียวกัน 

www.sheraton
pentagon.com 

 
วันที่ 2 

 
กรุงวอชงิตนั ดซีี - พพิิธภณัฑประวัตศิาสตรธรรมชาติ
แหงชาติ -พพิิธภณัฑยานบินและอวกาศแหงชาต ิ

 
อาทิตย 

 
07.00น. 

 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 
Buffet 

08.40 น. นําคณะเที่ยวชมวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐ อเมริกาที่
สวยงาม ตัง้อยูบนฝم�งแมนํ้าโปโตแมค (Potomac) โดยนาํมา
จากชือ่ของ จอรจ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของอเมริกา 
บวกกบัชื่อ คริสโตเฟอร โคลมับัส ผูคนพบทวปีอเมรกิาในป
ค.ศ. 1790 จอรจ วอชงิตัน ไดเลือกดินแดนที่เปนวอชิงตันทกุ
วันนีเ้ปนเมอืงหลวงถาวร มกีารวางผงัเมอืงและกอสรางอาคาร

 



 

 

ตาง ๆ มาก มาย โดยเปนสถาปตยกรรมแบบกรกีโบราณเปน
สวนใหญ 

 นําคณะเที่ยวชมกรงุวอชงิตัน ดี.ซี. โดยเริ่มจากศูนยกลางในการ
บริหารประเทศอันไดแก U.S. Capitol หรอืรฐัสภาของ
สหรัฐอเมรกิา หองแรกที่ใชตอนรับนกัทองเทีย่วคอื หองโถง
กลมอันโออา มีภาพเขียนขนาดใหญเกี่ยวกบัประวตัศิาสตร
อเมรกิาเรียงรายอยูรอบหอง และที่สําคัญคือ คําประกาศ
อิสรภาพ และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ตัง้แสดงอยูดวย 
ผานยาน The Mall เปรียบเสมอืนหวัใจของเมือง และยังเปน
ที่ตัง้ของสถาบันสมิธโซเนยีน กลุมอาคารเรียงรายสองฝم�ง ถดัไป
คืออนุสาวรียวอชิงตัน (Washington Monument)  เปนแทง
เสาหินออนสูง 555 ฟตุ ซึง่จะเห็นไดแตไกล แลนดมารกที่ไดรับ
การบันทกึภาพมากที่สุดของดีซี ผาน Vietnam Veterans 
Memorial อนุสาวรียสงครามเวียดนาม ตัง้ตรงขามกับ 
Korean War Memorial อนุสาวรียสงครามเกาหลี และ
อนุสาวรียลินคอลน (Lincoln Memorial) จดุชมววิทีม่ี
นักทองเที่ยวนิยมมาถายรูปมากที่สุด เปนฉากหลังที่สวยงาม
ที่สุดจนเกินคาํบรรยาย  ภายในอาคารมีอนุสาวรียของ
ประธานาธบิดีลินคอลน กาํแพงดานซายไดจารึกสุนทรพจนของ
ลินคอลนทีก่ลาว ณ Gettysburg  อันเปนอมตะพจนที่ไดรับ
การยกยองวาจับในอเมรกิันยิง่นกั แลวนําคณะไปถายรูป
ดานหนาของทําเนียบขาว หรือ ไวทเฮาสทีโ่ดงดัง เปนทําเนียบ
ของประธานาธิบดีของอเมรกิา ความยิง่ใหญที่ถกูกลาวขวญัถงึ 
รวมถงึระบบรกัษาความปลอดภัยทีว่ากันวาดทีี่สุดในโลก ถูก
ผูสรางภาพยนตรนํามาใหไดชมกันใน Olympus has Fallen 
เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตวัอาคารรูปหาเหล่ียม
เปนสัญลักษณทางการทหาร เปนอาคารสาํนักงานทีม่ีพนักงาน
มากที่สดุในโลก และเคยเปนส่ิงกอสรางที่ใหญที่สุดในโลกมา

 
 

 
 

 
 

 



 

 

กอน แลวพาทานผานไปชมยานจอรจทาวน  ถอืไดวาเปนชมุชน
ที่เกาแกที่สดุของดี.ซี. โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบจอรเจียน 
และวคิทอเรียน บานที่สรางจากหนิและสวนสวยทําใหดรูมรื่น 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย นําคณะเขาสูสถาบันสมิธโซเนียน เปนสถาบันวิจัย 

สถาบันการศกึษา และพิพิธภัณฑ ไดรับทุนจากรฐับาล
สหรัฐอเมรกิา และจากผูบริจาคตาง ๆ นําเขาชมพพิิธภัณฑ
ประวัต ิศาสตรธรรมชาตแิหงชาติ (National Museum of 
Natural History) ภายในถกูแบงออกเปน 3 ชั้น แตพื้นที่จัด
แสดงมีเพียงแค 2 ชั้น ชั้นที่ 1 บอกเลาเรือ่งราวของสตัวโลกดึก
ดําบรรพมีอายุกวา 220 ลานป แบงเปนโซนสัตวเล้ียงลูกดวย
นม (Mammal) ไดโนเสาร (Dinosaurs) สัตวในยุคนํ้าแข็ง 
(Ice Age) ฟอสซิล (Fossil) ตนกาํเนิดของมนุษย (Human 
Origins) และภายในหองโถงมหาสมุทร (Ocean Hall) คุณ
จะมีโอกาสไดเหน็ปลาวาฬ ปลา และส่ิงมีชวีติใตทะเลนาสนใจ
อีกมากมาย และนี่ยงัเปนแคสวนหนึ่งของชิ้นงานที่จดัแสดงอยู
ในโถงใหญมโหฬารเทานั้น ทีช่ั้น 2 มีนิทรรศการ “เขียนไวใน
กระดกู” (Written in Bones) เพื่อเรียนรูเกีย่วกบัการสืบสวน
ดวยนติวิิทยาศาสตรจากโครงกระดูกมนุษย หองอัญมณหีายาก
และงานปم�นทีแ่ปลกตา จดัแสดงอยูรอบๆ เพชรขนาด 45 กะรตั
ที่โดงดังระดับโลกอยางเพชร โฮปไดมอนด (The Hope 
Diamond) เรียนรูเกี่ยวกับหินและแร แลวตื่นตาไปกับสตัวนา
เกรงขามทีค่รัง้หนึง่เคยอาศัยอยูในทะเลยุคโบราณ และคนพบ
สิ่งมีชวีติทีคุ่ณไมเคยรูวามอียูจริง สัมผัสกับชีวติในยคุโบราณ
ผานการจาํลองวิธชีีวติของคนโบราณอยางถกูตองและเหมอืน
จริง เดินผานโลกของมด และชวีติของผีเส้ือ ไปจนถงึ
สัตวเลื้อยคลานขนาดใหญ พิพธิภัณฑน้ีมีชิน้งานจัดแสดงอยูถึง 
126 ลานชิ้น เปนสวนหนึง่ของสถาบันสมิทธิ์โซเนียน ซึ่งเปน

 

 
 

 
 
 

 



 

 

สถาบันคนควาวิจยัและพพิิธภัณฑทีม่ีชื่อเสียงที่สุดในโลก มีผู
เขาชมกวา 5 ลานคนตอป 

 นําเขาชมพพิิธภัณฑยานบินและอวกาศแหงชาติ (National 
Air and Space Museum) เปนพิพธิภัณฑที่มีชือ่เสียงมาก
ที่สุดของสถาบันสมิธโซเนียน พื้นที่จดัแสดงม ี2 ชั้น แบงเปน 
23 แกลลอรี จดัแสดงเครื่องบินกวา 100 รุน, ยานอวกาศ, 
ขีปนาวุธ และส่ิงประดิษฐที่เกี่ยวของกบัการบนิ ไฮไลทสวนหนึง่
คือ นวตักรรมการบินของพี่นองตระกูลไรท ในป 1903, ยานอ
พอลโล 11 และเทคโนโลยีขั้นสูงของอากาศยานของโลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 พักโรงแรม Sheraton Pentagon City Hotel หรือ

เทียบเทาในระดบัเดียวกัน 
www.sheraton
pentagon.com 

 
วันที่ 3 

 
วอชงิตัน ดีซ ี- ฟลลาเดลเฟย - แอตแลนตกิซิตี ้

 
จันทร 

 

07.00น. 
 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 

Buffet 

08.00 น. ออกเดินทางสูเมืองฟลลาเดลเฟย (Philadelphia) ซึ่งเปน
เมืองที่ใหญที่สุดในมลรฐัเพนซิลเวเนีย และเปนเมืองที่พลเมือง
หนาแนนที่สุดเปนอันดบั 6 ของสหรฐัอเมริกา มคีวามสําคญัใน
ฐานะที่เปนสถานทีท่ี่มกีารเขียนและลงนามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศ เพือ่ประกาศอิสรภาพจากองักฤษ  

(260 กม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บาย เที่ยวชมสถานที่ ๆ จะบอกเลาเรื่องราวไดดีที่สดุคือ 

Independence Visitor Center ประกอบไปดวย 
Independence Hall , Liberty Bell Center ซึง่ภายใน
จะจัดแสดงเกี่ยวกับประวตัคิวามเปนมาเปนไปของระฆงั เปน
ระฆงัทีม่ีความหมายตอประวตัศิาสตรชาต ิเพราะเปนระฆงัใบที่
สงเสียงกองกงัวาน หลงัประกาศอิสรภาพไมขึน้ตรงตอจักรภพ

 
 
 
(100 กม.) 



 

 

อังกฤษในป 1776  เหตทุี่เลือกใชระฆงัใบนีก้็เพราะรอบ ๆ 
ระฆงั จารกึขอความทีม่ีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพ 
สอดคลองกบัวตัถุ ประสงคของการประกาศอสิรภาพพอดี   
และ Independence Park สถานที่นีบุ้คคลสําคัญใน
ประวัตศิาสตรไดเคยยืนตรงจดุนี้ 2 ในน้ันคือ เบนจามนิ 
แฟรงคลิน ในฐานะนกัการเมือง เขาเปนนักเขยีนและผูนาํการ
เคลื่อนไหวคนสําคัญไปสูการแยกตัวออกจากอาณานคิม และ
รวมกอตัง้ชาติสหรัฐอเมริกาและ จอรจ วอชิงตัน ประธานาธบิดี
คนแรกของสหรัฐ ศูนยกลางของความมั่นคงทกุอยางของ
อเมรกิา เสียงทีก่องกงัวานของ Liberty Bell หลักเชดิชอูุดม
คติในเสรีภาพ และความความเสมอภาคอยางแนวแน ได
เกิดขึ้นในสถานที่แหงนี ้แวะชมบานของ Betsy Ross 
จุดเริม่ตนของธงชาติผนืแรกที่นํามาใชอยางเปนทางการ โดย
หลงัจากประกาศอิสรภาพ จอรจ วอชิงตัน ไดขอใหรอสสซึ่งเปน
ชางเย็บชาวเมืองฟลลาเดลเฟย ตดัเย็บธงชาตใิหโดยธงผืนนี้มี
กลุมดาว 13 ดวงเรียงกันเปนวงกลม อยูในกรอบสี่เหลี่ยมจตัุรัส
บนพื้นซึ่งมีลวดลายเปนแถบสีแดงสลับขาวและตอมามกีาร
เปล่ียนแปลงถึง 26 ครัง้จึงเปนธงชาติแบบที่ใชในปจจุบัน แลว
ออกเดินทางตอสูเมืองแอตแลนตกิซิตี ้ตัง้อยูรมิฝم�งมหาสมุทร
แอตแลนตกิ ในมลรฐันิวเจอรซี่ เมืองคาสิโนแหงที่สองของ
สหรัฐฯ โดงดงัรองลงมาจากลาส เวกัส เมืองตากอากาศรมิฝم�ง
ทะเล เคยเปนสถานที่พกัผอนหยอนใจของชาวนครนิวยอรก 
เพราะอยูไมหางจากนครนั้นนกั แตกลับมามีชวีิตชีวาอกีครั้ง 
เมื่อรฐับาลอนุญาตใหเอกชนตัง้สถานคาสิโนทีม่ีชื่อเสยีงอยาง
มากมาย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม Buffet  
 พักโรงแรม Caecar’s Palace Atlantic City หรอื

เทียบเทาในระดบัเดียวกัน 
www.caecarpal
aceatlanticcity



 

 

.com 
 
วันที่ 4 

 
แอตแลนตกิซติี้ - มหานครนิวยอรค 

 
อังคาร 

 

08.00น. 
 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 

Buffet 

09.00 น. นําทานเดินทางสูมหานครนิวยอรค ที่ไดชื่อวาเปนศูนยกลางของ
ความศวิิไลซ ศูนยกลางของเมืองนวิยอรกประกอบดวย 5 เขต
ปกครองที่เรียกวา โบโรห (Borough) คือ เดอะบรองซ, 
บรูคลิน, แมนแฮตตัน, ควีนส และสแตตัน ไอสแลนด เปนเมือง
ที่มีประชากรกวา 8 ลานคนหนาแนนที่สุดในสหรัฐอเมรกิา จาก
รูปแบบการวางผังเมืองดวยโครง สรางที่มปีระสิทธิภาพ เมือ่
มองจากมุมสงูจะเหน็ถนนวางตัดกันเปนแนวสีเ่หลี่ยมอยางเปน
ระเบียบ โดยจะมีระบบชื่อเรียกถนนวา “สตรที” และ “อเวนวิ” 
การวางผงัเมืองในรูปแบบนี้ทาํใหสะดวกตอการคนหาสถานที่
ไดอยางงายดาย  

(202 กม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Thai 
บาย นําทานชมยานสําคัญ ๆ ของเมือง อาทิ ยานวอลลสตรีท (Wall 

Street) รูจกักันดีในฐานะศูนยกลางทางการเงินของโลก และ
ตลาดหลกัทรพัยนิวยอรกเริ่มตนตัง้อยูบนถนนสายนี ้บริเวณ
วอลลสตรีทจะมีรปูปم�นกระทิง (bull) ซึง่เปนสัญลักษณที่
หมายถงึเศรษฐกิจดี นกัทอง เที่ยวผานไปมานยิมในการถายรปู
คู จนกลายเปนสัญลกัษณของยานสําคัญแหงนี้ ยานบรอดเวย 
สถานทีท่ี่มชีื่อเสียงในดานของโรงละครตาง ๆ มากมายมา
รวมกันอยูที่นี ่, เมดิสันสแควร อเวนวิ , ยานไทมสแควร , ร็อค
กี้เฟลเลอร เซนเตอร ที่สรางขึ้นจากตระกูลที่รํา่รวยตดิอันดับ
หนึ่งในสิบของอเมริกา ยานไชนาทาวน , เซ็นทรัลพารค สราง
เสร็จเมื่อปค.ศ. 1873 มขีนาดอยูที ่3.4 ตารางกิโลเมตร 
สวนสาธารณะแหงนี้เปนที่พกัผอนหยอนใจของชาวเมอืง และ

 
 

 



 

 

ยังเคยเปนสถานที่ใชประกอบในฉากถายทาํภาพยนตรอกีดวย 
อนสุรณสถาน 911 หรือ Ground Zero นําคณะเชค็อินเขาสู
โรงแรมที่พกัยานไทมสแควร แลวอิสระใหทานไดเดินสาํรวจ
สินคาในแหลงชอปปم�งมากมายทีเ่ปนจดุดงึดดูนกัทองเที่ยว 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 พักโรงแรม Paramount Hotel หรือเทียบเทาในระดบั

เดียวกัน ( 2 คืน) 
 

www.paramoun
thotel.com 

 
วันที่ 5 

 
มหานครนวิยอรค - ลองเรือชมอนุสาวรียเทพีเสรภีาพ - 
ชมวิวแบบพาโนรามาบนตกึเอ็มไพรสเตท 

พุธ 

 

08.00น. 
 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 

Buffet 

09.00 น. นําคณะเดินทางสู Pier 83 ลงเรอืทองเที่ยว Circle Line 
Cruise ลองไปตามแมนํ้าฮดัสัน ผานเขต Financial 
District และสวนสาธารณะ Battery เพื่อไปชมเทพีเสรีภาพ 
(Statue of Liberty) อนุสาวรียที่ยิง่ใหญ และมคีุณคาทาง
จิตใจ ทีช่าวฝรัง่เศสมอบเอาไวเปนของขวัญ แกชาวอเมรกิัน ใน
วันที่อเมรกิาเฉลิมฉลองวันชาตคิรบ 100 ป ณ วันที ่4 
กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพีเสรีภาพ เปนประตมิากรรมโลหะ
สําริด รูปเทพหีมเสือ้คลมุ มือขวาชคูบเพลงิ มอืซายถอืแผน
จารึกคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และมีอกัษรสลักวา 
"JULY IV MDCCLXXVI" หรือวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776  
เทาขางหนึง่มีโซทีข่าด แสดงถงึความหลดุพนจากการเปนทาส 
สวมมงกฎุ 7 แฉกซึ่งเปนสัญลักษณของทะเลทั้งเจด็ หรอืทวีป
ทั้งเจด็ โครงรางเหล็กออกแบบโดยเออแชน วยีอเลต-เลอ-ดคุ 
และกุสตาฟ ไอเฟล ซึง่เปนผูออกแบบหอไอเฟล ในกรงุปารีส 
สวนฐานอนุสาวรีย สรางโดยสหรัฐอเมรกิา จารึกโคลงซอนเนต

 

 
 

 
 

 



 

 

ของกวีชาวอเมรกิัน เอมมา ลาซารัส ซ่ึงมีเนื้อหาตอนรับผู
อพยพที่เขาอยูมาในอเมริกาปค.ศ. 1984 องคการยูเนสโก 
ประกาศใหอนุสาวรียเทพเีสรี ภาพเปนมรดกของโลก ใกลๆกัน
มีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งมีชือ่วาเกาะ Ellis เดมิเปนดานตรวจคน
เขาเมอืงอเมรกิาทางเรือสมัยกอน เรือลองผานไปชมสะพานบ
รูคลิน เปนสะพานแขวนที่เกาแกที่สดุในสหรฐัอเมรกิา มคีวาม
ยาว 1,825 เมตร ขามแมนํ้าอีสต เชื่อมระหวางยานแมนฮตัตัน 
และยานบรูคลิน 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Japanese 
Buffet 

บาย นําคณะขึ้นชมววิทิวทศันบนตึกเอม็ไพรสเตท หนึง่ในอาคาร
ระฟ�าทีม่ีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ตัง้อยูบนเกาะแมนฮตัตัน ใน
รัฐนวิยอรก ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอเมรกินั วิลเลียม เฟรด
เดอรคิ แลมบ กอสรางโดยบริษัท สตารเรต็ต บราเธอร แอนด 
เอเกน จํากดั เริม่ลงมือกอสรางเมื่อวันที ่1 ตุลาคม ค.ศ. 1929 
แลวเสร็จเมือ่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มคีวามสูงทัง้สิ้น 
102 ชั้น มหีนาตางทัง้สิ้น 6,514 บาน ตกึสูงจากพื้นดิน 381 
เมตร (1,250 ฟตุ) ตกแตงดวยศิลปะแบบอารตเดคโค (Art 
Deco) ที่นิยมในสมัยนั้น ในปจจุบันไดมีการทุมเงินกวา 550 
ลานเหรียญเพื่อทําใหตกึแหงนี้เปนตกึประหยดัพลงังาน โดย
สามารถลดการใชพลังงานไดลดลงถงึ 38% เอ็มไพรสเตทยงัคง
รักษาตาํแหนงตึกประหยดัพลังงานที่สูงที่สุดในโลกอยูในเวลานี้ 
และมีนกัทองเที่ยวมาเยือนกวา 3.8 ลานคนตอป เพื่อชมววิ
ทิวทศันของมหานครนวิยอรค แบบ 360 องศา อิสระใหทาน
ไดชอปปم�งยานฟฟทอเวนิว สําหรบัของมียี่หอและเครือ่งประดับ 
หางสรรพสินคาเมซีส (Macy's) หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดใน
สหรัฐฯ ตามอธัยาศัย 

 
 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 



 

 

 พักโรงแรม Paramount Hotel หรือเทียบเทาในระดบั
เดียวกัน 
 

www.paramoun
thotel.com 

 
วันที่ 6 

 
มหานครนวิยอรค - คอรนนิ่ง - ไนแองการา (ฝم�งแคนาดา) 

 
พฤหัสบด ี

 

07.00น. 
 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 

Buffet 

08.00 น. นําคณะเดินทางออกจากมหานครนิวยอรค สูเมืองคอรนนิง่ ซึง่
อยูทางตอนใตของนครนวิยอรค กอตัง้ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1890 ซ่ึง
ตั้งอยูบนฝم�งแมนํา้เชมงุ เปนเมืองทีม่ีชือ่เสียงทางดานการทํา
เครื่องแกว  

(400 กม.) 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองบัฟฟาโล ซ่ึงมปีระชากรประมาณ 1.1 

ลานคน เปนเมืองทางดานอตุสาหกรรมพันธุพชื ศูนยกลางทาง
วัฒนธรรม การ ศกึษาและการแพทย และไดรบัการคดัเลือก
จากหนังสือ Reader’s Digest ใหเปนเมืองที่มคีวามสะอาด
เปนอันดบั 3 ของอเมริกา และเปนเมอืงตดิพรมแดนระหวาง
อเมรกิาและแคนาดา โดยมแีมนํา้ไนแองการาขวางกั้น ซึง่เปน
จุดกาํเนิดของนํ้าตกยักษ “ไนแองการา”  จากน้ันนําคณะชอป
ปم�งใน Fashion Outlets of Niagara Falls ที่มีสินคาแบ
รนดดังของอเมรกิาและทัว่โลก ลดกระหนํา่ตัง้แต 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 จนไดเวลานําคณะเดินทางขามพรมแดนสู
ประเทศแคนาดา เพื่อดืม่ดํา่กบัความงดงามอนัเปนที่สุดของ
นํ้าตกไนแองการา ประกอบดวยสองนํ้าตกใหญ คอืนํ้าตก
อเมรกิัน (American Fall) และนํา้ตกแคนาดา (Canadian 

(200 กม.) 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

Fall) หรอืนํ้าตกเกือกมา นํ้าตกทัง้สองถกูคั่นดวยเกาะกลางชื่อ
วา Goat Island นํ้าตกอเมรกิันอยูในเขตประเทศ
สหรัฐอเมรกิา มคีวามกวางนอยกวาสงูนอยกวา กวางเพียง 
320 เมตรสวนนํา้ตกแคนาดาเปนนํ้าตกรูปเกอืกมา 2 ใน 3 
ของนํา้ตกอยูในเขตประเทศแคนาดา กวางกวา สูงกวา และก็
สวยกวา กวางถงึ 790 เมตร จริง ๆ แลวนํ้าทีต่กลงมาเปน
นํ้าตกไนแอการา จะตกจากฝم�งอเมริกาไปยงัฝم�งแคนาดา ฉะนั้น
ถาอยูฝم�งอเมริกาจะเห็นแตดานหลงัและดานขางของนํ้าตก 
ดังนัน้การชมววิของนํ้าตกที่สวยงามระดบัโลกจึงตองไปดูจากฝم�ง
แคนาดายอนกลับมา ในชวงกลางคืนของทกุคนื นํ้าตกไนแอง
การาจะถกูประดบัไฟแสงสีสวยงามและมกีารจุดพลุ ในบริเวณ
รอบ ๆ นํ้าตก เพื่อดงึดดูนกัทองเที่ยว 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 พักโรงแรม Niagara Falls Sheraton Falls View 

Room หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองพักววินํ้าตกไน
แองการา) 

www.sheraton
onthefalls.com 
 

 
วันที่ 7 

 
ลองเรือชมนํา้ตกไนแองการา - ชอปปم�ง Outlets - โตรอน
โต 

ศุกร 

 

08.00น. 
 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 

Buffet 

10.00 น. นําคณะชมนํ้าตกไนแองการาอยางใกลชิด ดวยการลองเรอื 
Hornblower Niagara Cruise เพื่อใหทานไดสัมผัสความ
ยิ่งใหญของมานนํ้าตกอยางใกลชดิ  
กับประสบการณอันแสนประทับใจ (หมายเหต ุ:ในชวงฤดูหนาว
ของทุกปการลองเรือ Hornblower Niagara Cruise 
อาจจะปดใหบรกิารเน่ืองจากสภาพอากาศยังคงหนาวนํ้าตกจะ
แข็งตวัไมสามารถลองเรือได/จะไดลองหรือไมขึ้นอยูกับสภาพ

 



 

 

อากาศ) 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร SKYLON พรอม

ชมวิวทิวทัศนของนํ้าตกไนแองการา 
Local 

12.30 น. นําคณะชอปปم�งที่ Outlets Collection at Niagara ทีม่ี
สินคาแบรนดดงัของอเมริกาและทั่วโลก ลดกระหนํ่าตัง้แต 30-
70% 

 

บาย ออกเดินทางสูเมืองโตรอนโต (Toronto) เปนเมืองที่ใหญที่สดุ
ของประเทศ และใหญเปนอันดับ 4 ในทวีปอเมรกิาเหนอื เปน
เมืองทีม่ีหลายเชือ้ชาตมิากที่สดุ มีผูอพยพจากทั่วโลกกวา 169 
ประเทศ  ใชภาษาพดูมากกวา 100 ภาษา ครึง่หนึง่ของจํานวน 
5 ลานกวาคนลวนเปนคนตางชาติ มีเพียงครึง่เดียวที่เปนคน
ทองถิ่น มีชมุชนชาวเอเชียและชาวจีนที่ใหญทีสุ่ดในอเมริกา
เหนือ จึงทําใหเมืองนีม้วีัฒนธรรมหลากหลาย เปนศูนยกลาง
ทางดานเศรษฐกิจ  ศิลปะ  วัฒนธรรม  รฐับาลแคนาดาจงึไดจดั
ให Toronto เปนเมืองหลวงทางดานวัฒนธรรมของประเทศ  
และเปนแหลงทองเที่ยวหลกั  ทมีกีฬาที่ มีชือ่เสียงเชน ทมีเบส
บอล Billy Jay's  ทีมฮ็อคกี้อยาง Maple Leafs และ ทมี
บาสเกต็บอล Raptor   

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Korean Korean 
 พักโรงแรม Sheraton Centre Toronto หรือระดบั

เดียวกัน 
 
 
 
 

www.sheraton
centretoronto.
com 

 
วันที่ 8 

 
โตรอนโต - ขึ้นหอคอซีเอ็น - ชอปปم�ง - เดนิทางกลบั
เมืองไทย 

เสาร 



 

 

 

08.00น. 
 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 

Buffet 

09.00 น. ขึ้นชมทิวทัศนของตัวเมืองเมอืงโตรอนโตบนหอคอยซีเอน็ (CN 
Tower) ซึ่งเปนตกึทีต่ั้งอยูโดดเดนรมิทะเลสาบออนตาริโอ 
สํารวจวัฒนธรรมที่หลาก หลายในยานกรีกทาวน (Greek 
Town) ลติเติ๊ลอติาลี (Little Italy) ไชนาทาวน 
(Chinatown) โคเรียทาวน (Korea Town) และลิตเติ๊ล
อินเดีย (Little India) ยานถนน Queen และ University 
ตึกที่ทําการ Old City Hall , New City Hall 

 

12.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai  
บาย อิสระใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนม และสินคาพื้นเมืองได

ตามอัธยาศัย ณ ยานถนนชอปปم�งชือ่ดงัในโตรอนโตที่รวบรวม
สินคาหลาก หลายรูปแบบใหทานไดเลือกซื้อไดอยางจุใจ 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
19.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินโตรอนโต เพือ่เตรียมเดินทางกลับสู

กรงุเทพฯ 
 

 

 
วันที่ 9 

 
บินจากโตรอนโต - บินสูฮองกง - อยูในระหวางทําการบิน 

 
อาทิตย 

 

01.45 น. 
 
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย แปซิฟก บนิสูฮองกง โดย
เที่ยวบินที ่CX829 

 

 

 

 **บินขามเสนแบงเขตวันสากล**  
วันที่ 10 ฮองกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ จนัทร 

 

05.00 น. 
 
ถึงอากาศยานนานาชาติฮองกง รอเปล่ียนเที่ยวบิน 

 



 

 

08.55 น. ออกเดินทางจากทาอากาศยานนานาชาตฮิองกงสูกรงุเทพฯ 
โดยเที่ยวบินที ่CX717 

 

10.50 น. คณะเดินทางกลับถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึง่อาจมกีาร

เปล่ียนแปลง เนือ่งจากการจัดโปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยว
ที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น) 
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1111--20 เ20 เมษายมษายน 2563น 2563  115555,,000000  114400,,000000  113322,,000000  3300,,000000  
--3311,,000000..--  

--2255,,000000..--  

22--11 พ11 พฤษภาคม 2563ฤษภาคม 2563  115555,,000000  114400,,000000  113322,,000000  3300,,000000  
--3311,,000000..--  

--2255,,000000..--  

1313--22 มิถนุายน 25622 มิถนุายน 25633  115577,,000000  114411,,000000  113344,,000000  3300,,000000  
--3311,,000000..--  

--2255,,000000..--  

1818--27 กรกฎาคม 227 กรกฎาคม 2563563  115599,,000000  114433,,000000  113355,,000000  3300,,000000  
--3311,,000000..--  

--2255,,000000..--  

88--1177  สิสิงหาคม 25งหาคม 256363  115599,,000000  114433,,000000  113355,,000000  3300,,000000  
--3311,,000000..--  

--2255,,000000..--  

1212--21 กันยายน 256321 กันยายน 2563  115555,,000000  114400,,000000  113322,,000000  3300,,000000  
--3311,,000000..--  

--2255,,000000..--  

1010--19 ตลุาคม 256319 ตลุาคม 2563  115555,,000000  114400,,000000  113322,,000000  3300,,000000  
--3311,,000000..--  

--2255,,000000..--  

** (หมายเหตุ! ราคานีไ้มรวมคาวซีา USA+CANADA / และตั๋วสะสมไมลไมได Non 
Refund) ** 

(คาวซีา+คาบรกิาร ใหทําววีีซา USA จายทานละ 7,500 บาท  /  วีซา Canada จายทาน
ละ 6,000 บาท) 



 

 

วีซาอเมรกิาลกูคาตองเขารับการสัมภาษณและสแกนนิว้ดวยตวัเองทกุทาน 
วีซาแคนาดาลูกคาตองมาแสกนนิว้ทุกทาน ณ VFS Canada  

คาทวัรรวม : 
   คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับสายการบินคาเธย แปซิฟก สายการบินภายในประเทศ 

รวมคาภาษี และสวนเพิม่ของนํา้มันเชือ้เพลิง ณ วันที ่14 พฤษภาคม 2562 
  คารถโคชมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ

15-19 ทาน ใชรถปรับอากาศขนาด 25 ที่นัง่ 
20-35 ทาน ใชรถปรับอากาศขนาด 55 ที่นั่ง 

  คาเรอืลองชมอนุสาวรียเทพีเสรภีาพ / คาตัว๋ขึน้ชมตกึเอ็มไพรมสเตท / คาตัว๋ขึ้น
ชมตึกซีเอ็น ทาวเวอร 

  คาโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพกัเปน
หองแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) จะ
ไมมหีองพกัแบบ 3 เตียงใหบรกิาร และอาจมกีารเปล่ียนยายเมอืงพัก หากวัน
ดังกลาวมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้น 3-
4 เทาตัว 

  คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหาร
ทองถิ่นในแตละแหง 

  คาทปิพนกังานขบัรถโคชทองเที่ยวตามโปรแกรมทีร่ะบุในสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา 

  คาประกันการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL 
GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง จากอุบตัิเหตุ สาํหรบัผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคา
รักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้
ครอบคลมุถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตวั 

  คายกกระเป�าใบใหญทานละ 1 ใบ นํ้าหนกัไมเกิน 20 กิโลกรมั สวนกระเป�าใบ
เล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรมั  
 



 

 

คาทวัรไมรวม : 
   คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และคาภาษีหกั ณ ที่จาย 3 % 

  คาดําเนินการพรอมคาธรรมเนียมวีซาดงันี ้
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 5,920 บาท + คาธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 
บาท) 
ประเทศแคนาดา 4,969 บาท + คาธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 6,000 บาท) 

  คาทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต) 
  คาใชจายสวนตวั อาท ิคาโทรศัพท, คาซกัรดี, คาเครื่องดื่มในหองพกั และ

คาอาหารที่สัง่มาในหองพกั คาอาหารและเครือ่งดื่มที่ส่ังพิเศษในรานอาหาร 
นอกเหนอืจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมคีาใชจายเพิม่ 

การจองทัวร (How to make your reservation) 
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุณา

ตดิตอ Travel Agent ใกลบานหรือที่ทานรูจกัและเชือ่ถอืได ซึ่งจะดูแลทานดวย
ขั้นตอนทีง่าย สะดวก และมปีระสิทธิภาพ เพือ่เปนการยืนยันการเดินทางของทาน 
กรุณาจองทัวรและชาํระเงินมดัจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึง่ทาน 
ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่อง ซึ่งเงินมัดจาํดงักลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน 
และกรุณาชาํระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 21 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชาํระ
เงินสวนที่เหลือตามวันที่กาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมี
เงื่อนไข 

การยกเลิกการจองทวัร (Cancellation Charge) 
   ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน  คืนเงินมดัจําทั้งหมด 
   ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59 - 45 วัน  หักมดัจํา 20,000 

บาท/ทาน 
   ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 - 40 วัน  หักมดัจํา 30,000 

บาท/ทาน 
   ยกเลิกกอนการเดินทาง 39 - 15 วันกอนการเดินทาง  หัก 50% ของคาทัวร 
   ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 - 1 วันกอนการเดนิทาง หัก 90% ของคาทัวร 



 

 

   ยกเลิกในวันเดนิทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทวัร 
   กรณีแจงยกเลิก หลังจากที ่ปดกรุป เรียบรอยแลว  คดิคาเสียหายตามจรงิ 
   หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงือ่นไข

หนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดย
สามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัท
ฯ จะคดิคาใชจายเพิม่คือคาวีซา และคาเปล่ียนชื่อตัว๋
เทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

   หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทาน
ไมไดรับการพิจารณาอนมุัตวิีซา ไมวาดวยเหตผุลใดๆ กต็ามอันเปนการพิจารณา
ของสถานทูต  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปน
การยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดงักลาวขางตน ในกรณีทีท่านไมแนใจ
วาจะไดรบัการพิจารณาอนมุัตวิีซาจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําใหทาน
ยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึง่จะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีม่ีผูเดินทาง ตํ่ากวา 20 
ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผดิชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยดังนี ้การลาชาของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอ
จลาจล, อุบตัิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธปิระโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกัน
เพิ่มเตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษทั เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) ทีร่ะบคุวามรับผดิชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคาํนงึถงึ
ผลประโยชนและจะรกัษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษทัฯ
จะไมรบัผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ หากทานถกูปฏิเสธการเขาเมือง อันเนือ่งจาก
การกระทําที่สอไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืน
เงินคาทวัรที่ทานชาํระมาแลว 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทานประสงคจะขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง สามารถทาํไดลวงหนากอนการ

เดินทางจรงิ 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย 



 

 

ตั๋วเครือ่งบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ

เล่ือนวันเดินทางกลบั ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และ
การจดัที่นัง่ของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกาํหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดนิทางและไดออกตั๋วเครือ่งบนิไป
เรียบรอยแลว ทางสายการบินเอมิเรสต ไมสามารถ REFUND เงนิไดทุกกรณี 
ยกเวน การเสียชีวติเทานั้น   
ทั้งนี้เงือ่นไขของตัว๋เครื่องบิน เปนไปตามกาํหนดของสายการบินเทานัน้ ทางบริษัทฯ 
ไมสามารถเขาไปเปลี่ยนแปลงหรอืแกไขเงื่อนไขได 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเปนหมูคณะของสายการบินเอมิเรสต แอรไลนในกรณีตัว๋กรุป สามารถ

สะสมไมล 50% ของสายการบินเอมิเรสตไดเทานั้น  ซึง่การเปล่ียนแปลงเงื่อนไข
บางสวนหรอืทัง้หมดเปนสิทธขิองสายการบินเทานัน้ 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมนํา้มันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and 
Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอัตราทีท่างสายการบินปรับคาธรรมเนยีม ณ วันที ่14 พฤษภาคม 2562 

การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถอืเปนคาทวัรสวนเพิม่ที่ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋ 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 
   หองพักแบบ Twin คอืหองพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่ง

หอง / สําหรบัพกั 2 ทาน 
  หองพักแบบ Double คือหองพกัทีม่ีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 

เตียง / สาํหรับพกั 2 ทาน 
  หองพักแบบ Triple Room คือหองพกัที่เตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 

เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวาง
ผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ) จะไมมหีองพกัแบบ 
3 เตียงใหบรกิาร 

  หองพักแบบ Single คือหองพกัทีม่ีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงใน



 

 

หนึ่งหอง / สําหรบัพกั 1 ทาน 
  หองพักแบบ Double Single Used คอืหองพกัทีม่ีเตียงขนาด Queen 

Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพกั 1 ทาน 
  หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพกัคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมคีวาม

ประสงคจะพกัแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกบัขอจาํกดัของ
หองพัก และการวางรปูแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมกัมคีวามแตกตาง
กัน ซึง่อาจจะทําใหทานไมไดหองตดิกันตามทีต่องการ 

  โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่ 
เครื่องปรบัอากาศทีม่ีจะใหบรกิารในชวงฤดูรอนเทานั้น   

  ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-
4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 
โรงแรมในอเมรกิามีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองทีม่ขีนาดกะทดัรดั และไมมีอางอาบนํ้า ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของ
แตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิม่เติมได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ป หากวันเดินทางดงักลาว

ตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การ
เปดรับจองผานทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบ
ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวในเอกสารของ
สถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพือ่ใหทานไดเขาชมสถานที่ดงักลาวได แตหากมี
การลาชา หรือเหตหุนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทาํใหทานไมสามารถ
เขาชมสถานทีด่ังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมกีารคืนเงินใดใหแกทาน เน่ืองจากได
ชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจาก
เจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน 
 



 

 

สัมภาระและคาพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 
   คาทวัรไดรวมคาขนสมัภาระสาํหรบัเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทกุ

โรงแรม หากทานมีกระเป�าเพิ่มเตมิ ทานจะถกูเรียกเกบ็โดยผูใหบริการในแตละ
โรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบรกิารในการยกกระเป�าขึ้นลงได  
ทานสามารถเรียกรองเงนิคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครัง้ 

  สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเครื่องบิน 
คือ 20 กิโลกรมั (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยดั / Economy Class 
Passenger)  การเรียกคาระวางนํ้าหนักเพิม่เปนสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได 

  สําหรบักระเป�าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนําขึ้นเครือ่งได ตองมีนํ้าหนัก
ไมเกิน 7 กิโลกรมั และมคีวามกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 
เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

  ในบางรายการทัวร ทีต่องมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ นํ้าหนกัของ
กระเป�าอาจจะถกูกาํหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทัง้นี้ขึน้อยูกับขอกาํหนดของแต
ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรบัผดิชอบคาใชจายใน
นํ้าหนกัสวนที่เกิน 

  กระเป�าและสัมภาระทีม่ีลอเล่ือนและมขีนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปน
กระเป�าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของ
กระเป�า และสัมภาระของผูโดยสาร ซึง่ความรบัผิดชอบใหเปนไปตามกรมธรรม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance 
Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสูบบุหรี ่(Smoking Area) 
 ในประเทศตางๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเรือ่งการงดสูบบหุรี่ บนรถโคช, โรงแรม และ

สถานทีต่าง ๆ จะมขีอกําหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบุหรี ่และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สําหรับผูสูบบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 
 
 



 

 

การเดินทางเปนครอบครวั (Family) 
 หากทานเดินทางเปนครอบครวัใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชกิในครอบครัว ทีต่อง

ไดรับการดแูลเปนพิเศษ (Wheelchair) , เดก็ , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตวั ไม
สะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดแูลคณะทัวรทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวซีาของประเทศแคนาดา ใชเวลาย่ืนประมาณ 16 วนัทําการ 
ศูนยรับคํารองขอวีซา 
อาคารเทรนดี ้ชั้น 28 เลขที่ 10/198-201 สขุุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรงุเทพฯ 10110 
ใกลกบัสถานรีถไฟฟ�านานา 
เปดใหบริการตั้งแตวันจันทรถงึวันศุกร 
เปดทาํการเวลา 09.00 น. - 17.00 น. 
เวลายื่นคําขอ 09.00 น. - 17.00 น. 
เวลารับหนังสือเดินทางคืน 10.00 น. - 17.00 น. 
หมายเลขโทรศัพทศูนยใหความชวยเหลือ: +662 118 7007 
อีเมล info.canbkk@vfshelpline.com 
 
ขั้นตอนการดําเนินการคาํขอวซีาประเภทคนอยูชั่วคราว/ ใบอนุญาตและเอกสารเดินทาง 
ขั้นตอนที่ 1 เจาหนาทีข่อง WORLDWIDE VACATION กรอกแบบคาํขอวีซา และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ผานทางระบบอิเล็กทรอนกิสและพมิพแบบคําขอวีซาที่สมบูรณ ตองมีบารโคด
ในหนาสุดทาย พมิพลงบนกระดาษสีขาว คุณภาพดี กระดาษตองไมมันวาว และควรใช
เครื่องพมิพแบบเลเซอร 
ขั้นตอนที่ 2 ผูสมคัรควรอานนโยบายความเปนสวนตวัที่แนบมา พรอมกรอกขอมูลใหเรยีบรอย
แบบใหความยินยอม วีเอฟเอส และแนบเขากบัแบบคําขอวีซา 
หมายเหต ุ: หากแบบฟอรมใหความยินยอมมไิดแนบมากับแบบคําขอวีซา ทางเจาหนาที่ไมมี
อํานาจในการแนะนาํเอกสารดังกลาว แตจะทาํการคนืเอกสารทัง้หมดกลับคืนไปยังผูสมคัรอกีครั้ง 
 



 

 

ขั้นตอนที่ 3 ชําระคาธรรมเนียมวีซา และคาธรรมเนียมบรกิารขอมูลดานชวีภาพหรือไบโอ
เมตริกซ (ถาตองการ) ตามคาํสั่งในตารางคาธรรมเนียมของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และ
พลเมืองแหงประเทศแคนาดาตารางคาธรรมเนียม โปรดทราบหากผูสมคัรทาํการยื่นแบบคําขอวี
ซาดวยตนเองหรือผานทางไปรษณีย คาธรรมเนียมบรกิารเพิม่เตมิที่เกิดขึ้น จะถกูชาํระใหกับวี
เอฟเอส ซึ่งนอกเหนือจากคาธรรมเนียมวีซา 
ขั้นตอนที่ 4 เอกสารทั้งหมดที่ใชในการยื่นวีซา เจาหนาที่ของ WORLDWIDE VACATION จะ
นําไปย่ืนทีต่ัวแทนวีเอฟเอส พรอมชาํระคาธรรมเนียมวีซาและคาธรรมเนียมบรกิารของวีเอฟเอส 
หมายเหต ุ: หากผูสมคัรตองใหขอมูลดานชวีภาพหรอืไบโอเมตรกิซ (ลายพมิพนิว้มือและรูปถาย) 
ทางศูนยรบัคาํรองขอวีซาจะทาํการเก็บขอมูลทางชีวภาพหรือไบโอเมตรกิซของคุณในเวลา
เดียวกันกับทีคุ่ณยื่นคํารองขอวีซา 
ขั้นตอนที่ 5 ศูนยรับคําขอวีซาประเทศแคนาดา จะออกใบเสร็จรับเงิน เจาหนาที่ของ 
WORLDWIDE VACATION จะดําเนินการ ตดิตามสถานภาพคาํขอตามหมายเลขใน
ใบเสร็จรับเงิน ซึง่เปนหมายเลขที่สําคัญ และตองใชหมายเลขนี้ในการตดิตามความคืบหนา
สถานะของคําขอของทานผานทางออนไลน 
หมายเหต ุ: หากคุณตองใหขอมูลทางชวีภาพหรือไบโอเมตรกิซ (ลายพิมพนิ้วมือและรปูถาย ) 
คุณตองชําระคาธรรมเนียมเพิม่เปนเงิน 85 เหรียญแคนาดา  หรือ 2,550 บาท สําหรับ
คาธรรมเนียมดงักลาวไดครอบคลมุคาธรรมเนียมบรกิารของ     วีเอฟเอสแลว 
เอกสารในการยื่นขอวซีา 

  หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุชงานไดไมนอยกวา 6 เดอืน 
  รูปถายปจจุบันหนาตรงถายไวไมเกิน 3 เดือน ขนาด 1.37x1.77 น้ิว จาํนวน 2 ใบ พื้น

หลังสีขาว 
  คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาทองเที่ยวเขาประเทศ รวมคาบริการตาง ๆ เปนจํานวนเงิน

ทานละ ........ บาท 
  จดหมายรับรองงานทีร่ะบุเงินเดอืนและระยะเวลาในการทํางาน หรือใบจดทะเบียนการคา

ของธรุกิจ ในกรณีที่เปนเจาของกิจการ/ ธุรกิจสวนตวั 
  หลักฐานดานการเงิน 

 
 



 

 

เอกสารในการยื่นวซีาประเทศสหรฐัอเมริกา + แคนาดา 
วีซาอเมรกิาที่ไดรบัการอนมุตัิแลวจะถกูสงคืนผูสมคัรทางไปรษณียภายใน 3-4 วันทําการ 
วีซาแคนาดา จะไดรบัการอนมุตัิใชเวลา 16 วนัทําการ 
ระยะเวลาดังกลาวเปนระยะเวลาโดยประมาณ ซึ่งระยะเวลาการออกวีซาจะแตกตางกันไปตามแต
ละกรณเีน่ืองจากสถานการณที่แตกตางกันของผูสมัครแตละคนและขอกําหนดเฉพาะอื่นๆ 
 
ตั้งแต 7 ก.พ. 57 สมคัรวีซาชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ไดที่ 
http://www.ustraveldocs.com/th 
ขั้นตอนใหมสําหรับการสมัครวีซาชัว่คราว (Non-Immigrant Visa) 
  เขาไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสรางบัญชผีูใช เลือกประเภทของวีซาและ

คาธรรมเนียมตามวีซาประเภทนัน้ๆ ซึง่จะไดแบบฟอรมใบฝากเงินธนาคารทีม่ีรายละเอียด
ตามทีท่านกรอก ใหพมิพแบบฟอรมใบฝากเงนิธนาคารนั้นออกมา 

  นําใบฝากเงินธนาคารที่ไดมาไปยังธนาคารกรงุศรีอยุธยา ณ สาขาตามทีก่ําหนดไวเพือ่จาย
คาธรรมเนียมสมคัรวีซา 

  กรอกแบบฟอรมสมคัรวีซา DS-160 ทางอินเทอรเนต็ที่ 
https://ceac.state.gov/genniv/ 

  กําหนดนดัหมายวันสมัภาษณทางอนิเทอรเนต็ที ่www.ustraveldocs.com/th หรือทาง
โทรศพัทผานศูนยบรกิารที่ 02-105-4110 

  ในการกําหนดนดัวันสัมภาษณ ใหแจงที่อยูสําหรับการจดัสงเอกสารดวย หากคํารองขอวีซา
ของทานไดรับอนมุัต ิทางเราจะจดัสงวีซาของทานไปยังที่อยูตามทานระบุจะไปรับหรือให
จัดสง 

  กรุณาอานรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซานี้ไดที่ 
www.ustraveldocs.com/th 

กรุณาปฏิบตัติามคําแนะนําอยางเครงครดั มิเชนนั้นการสมัครวซีาของทานอาจลาชา หรอืทาน
อาจไมไดสัมภาษณวซีาในวันทีน่ัดไว ทานควรขอวีซาลวงหนามากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
เน่ืองจากการรอนดัสัมภาษณวีซาและกระบวนการออกวีซาอาจใชเวลานาน โดยเฉพาะในชวง
เวลาที่ผูคนนิยมเดินทาง 

 



 

 

โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะนําใหผูเดินทางสมัครวีซาลวงหนาใหมากที่สดุเทาที่จะ
เปนไปได และโปรดหลีกเลี่ยงการวางแผนการเดินทางทีไมสามารถเปล่ียนแปลงไดจนกวาจะไดรับ
วีซาในหนงัสือเดินทางของตน 

 
หมายเหตพุิเศษสําหรับผูสมัครวซีานักเรียน - โปรดระลกึไววา เดอืนมถิุนายน กรกฎาคม และ
สิงหาคมเปนชวงที่แผนกกงสุลมงีานมากที่สดุ ดังนัน้ ผูสมัครวีซาอาจประสบความยากลําบากใน
การจองวันสมัภาษณวีซาในเดือนเหลานี้ นักเรยีนตองวางแผนลวงหนาเพือ่จะไดไมตองเดินทางมา
ที่สถานทูตฯ หลายครัง้ ผูสมคัรวีซานกัเรียนควรสมคัรวีซาลวงหนา แตไมควรสมัครเกิน 120 วัน 
กอนวันเปดเรียน สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิกรุณาอาน ฉันจะสามารถสมคัรวีซาไดเมือ่ใด 
ผูถอืบัตรเดินทางสําหรบันักธุรกิจเอเปค สามารถสมัครวีซาชัว่คราวโดยไมตองนดัวันสัมภาษณ
ลวงหนาไดในชวงเชา ระหวางเวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเวนวันหยุดราชการไทยและ
สหรัฐฯ) ผูสมคัรไมตองสงอีเมลมาลวงหนาเพือ่นัดสมัภาษณ โดยคูสมรสและลูกผูเยาวของผูถือ
บัตรเดินทางสําหรับนกัธรุกิจเอเปคสามารถเขารับการสมัภาษณพรอมกับผูสมคัรหลักไดโดยไม
ตองนดัสัมภาษณลวงหนาเชนกัน อยางไรกต็าม ผูสมคัรทกุคนตองมคีุณสมบตัิตามขอกําหนด
เกี่ยวกับการสมคัรวีซาทัง้หมด และตองนาํใบเสร็จแสดงการชาํระคาธรรมเนียมการสมคัรวีซา 
และหนายนืยันของแบบฟอรม DS-160 มาดวย เพื่อที่จะใชประโยชนจากการสมคัรวีซาผาน
ชองทางผูถือบตัรเดินทางสําหรับนกัธรุกิจเอเปคได 
ขอควรปฏิบตัิสําหรบัวันนัดสัมภาษณ 

  กรุณากรอกแบบฟอรม เอกสารตางๆใหเรียบรอยและพรอมยื่นใหกับเจาหนาที่สถานทตู 
  นําหนงัสือเดินทาง หนายืนยันแบบฟอรม DS-160 ใบเสร็จชําระคาธรรมเนียมสมคัรวีซา

จากไปรษณียไทย และรูปถายจํานวน 1 ใบซ่ึงถายไมเกิน 6 เดอืน 
  ทานสามารถนําโทรศัพทมอืถอืมาได 1 เครือ่ง สถานเอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมรกิาไม

อนุญาตใหนาํคอมพิวเตอรกระเป�าหิ้ว หรอือุปกรณถายภาพใดๆเขามาในสถานทตูฯ กรุณา
หยิบโทรศัพทมอืถอืและปดเครือ่งกอนเขาตัวอาคารเพื่อฝากไวกับเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย 

ขอกําหนดเกี่ยวกับรูปถาย 
ผูสมคัรวีซาสหรฐัฯ จะตองอัพโหลดรปูถายดิจทิัลลงในแบบฟอรมการสมคัรวีซา DS-160 โดยรูป
ถายจะตองตรงตามขอกาํหนด มิเชนนั้นทานจะไมสามารถดาํเนินกระบวนการสมคัรตอไปได โดย



 

 

รูปถายจะตองมีคุณสมบตัติอไปน้ี 
1. ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน 
2. ตองมพีื้นหลังสีขาว 
3. ตองถายหนาเตม็ โดยหนัหนาเขากลอง 
4. ตองอยูในรปูแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรอืไฟล .jpg) โดย

มีขนาด 600x600 พกิเซล และ 1200x1200 พิกเซล 
5. ขนาดของไฟลจะตองนอยกวาหรือเทากับ 240 กิโลไบท 
6. จะตองไมถูกปรับแตงทางดิจิทัล 

สําหรับคําแนะนาํเพิ่มเตมิเกี่ยวกับองคประกอบรูป ทานสามารถอานขอกาํหนดเพิม่เตมิเกี่ยวกบั
รูปถายไดที่ลิ้งคนี้ หากรูปของทานไมตองตามขอกาํหนดดานองคประกอบเราอาจไมสามารถ
ดําเนินการเกี่ยวกบัการสมคัรวีซาของทานได เราขอแนะนาํใหผูสมคัรนํารูปถายดิจิทัลทีพ่ิมพออก
มาแลวมาในวันสัมภาษณวีซาดวย 

 
เอกสารที่ใชในการสมัครวีซา: 
เจาหนาทีก่งสุลจะพิจารณาการสมคัรเปนรายกรณี ไมมีเอกสารใดสามารถประกันไดวาผูสมคัรจะ
ไดรับอนุมตัิ (หรือถกูปฏิเสธวีซา) เนือ่งจากแตละกรณมีคีวามแตกตางกัน สิง่ที่สามารถแสดงถึง
ความสัมพันธที่หนักแนนในกรณีหน่ึงอาจใชไมไดกบัอกีกรณีหนึง่ เน่ืองจากกระบวนการสมคัรวีซา
ชั่วคราวมิไดเปนกระบวนการที่ใชเอกสารเปนหลัก ผูสมคัรวีซาตองสามารถแสดงความผกูพนัตอ
ประเทศของตนโดยการแจงใหเจาหนาทีก่งสุลทราบ ผูสมคัรวีซานกัเรียน ผูเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน และผูสมัครวีซาประเภททํางานจําเปนตองมีเอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอ
แนะนําใหผูสมัครทกุทานนาํหนงัสือเดินทางเลมเดมิของตนมาดวย และผูปกครองของผูสมคัรวีซา
ที่เปนผูเยาวควรนาํสูตบิัตรของบตุรมาดวย 
ทั้งนีท้างบรษิทัฯ ขอแจงรายละเอียดตางๆของเอกสารที่ควรนําติดไปในวันสมคัรวีซา
เพิม่เติมจากที่ทางสถานฑูตกาํหนด ดังรายละเอียดดงันี ้
  พาสปอรตที่ยงัไมหมดอาย ุและมีอายุไมตํา่กวา 6 เดอืนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต

เลมเกาไมวาจะเคยมวีีซา อเมรกิา, แคนาดา, วีซาอื่นๆในกลุมประเทศเชงเกน หรือประเทศ
อื่น ตองนาํไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมตัวิีซา 

  สําเนาทะเบียนบาน / สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขาราชการ / สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล /



 

 

สําเนาทะเบียนสมรส , หยา /สําเนาสูติบตัร ในกรณีอายุไมถงึ 20 ปบริบรูณ 
  หนังสือรบัรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกดัที่ทานทํางานอยูตองเปน

ภาษาอังกฤษเทานัน้โดยระบตุําแหนง, อัตราเงนิเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับ
บริษัทนี้ และชวงเวลาทีข่อลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากน้ันจะกลับมาทาํงาน
ตามปกติหลังครบกาํหนดลา และสลิปเงินเดอืนยอนหลัง 3 เดอืน 

  กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือ
รับรองบริษทัทีค่ดัไวไมเกิน 6  เดือน พรอมวตัถปุระสงค หรือใบเสียภาษี และหลกัฐาน
การเงินของบริษัท ยอนหลงั 6 เดือน 

  สําเนาสมดุบัญชีเงินฝากยอนหลงั 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมทีม่ี
การเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามฐีานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดอืดรอนเมื่อกลับสูภมูิลําเนา ในกรณีที่
เดินทางเปนครอบครัวหากใชบญัชีใดบัญชหีนึง่ในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายในครอบครวัดวย ***สถานทตูไมรับบัญชกีระแสรายวัน*** 

  กรณีทีบ่ริษัทของทาน เปนผูรบัผดิชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนอืจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบรษิทัจะตองออกจดหมายอกีหนึ่งฉบับเพื่อแสดง
ความรับผดิชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชือ่ผูเดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

  กรณีที่เปนนกัเรียน นักศกึษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาองักฤษ) 
ตัวจริง 

  กรณีที่เดก็อายตุํ่ากวา 20 ป เดินทางไปกับ บดิาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทํา
จดหมายยินยอม โดยที่บดิา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจาํนงในการอนุญาตให
บุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตอง 

  การบิดเบอืนขอเท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบั มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชาํระไปแลว และ
หากตองการขอยื่นคํารองใหม กต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทกุครัง้ 

  ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการ
พิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดกต็าม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได 



 

 

โปรดทราบ: ระเบียบการเขาติดตอแผนกวซีา ขอมูลติดตอ 
แผนกกงสุล สถานทตูสหรฐัอเมรกิา กรงุเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวทิยุ กรงุเทพฯ 10330 
ประเทศไทย 
ศูนยขอมูลวีซา เวลาทําการ: วันจันทรถงึศกุร 8:00 - 20:00 (ยกเวนวันหยุด) 
โทรศพัท: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมรกิา) 
อีเมล: support-thailand@ustraveldocs.com 

 
กฎระเบียบดานการรกัษาความปลอดภัย 
รายการสิ่งของที่ไมใหนาํเขามาภายในสถานทตู และระเบียบในการเขาสูสถานทตู 

 
ผูตดิตอสถานทตูฯทกุทานตองไดรบัการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรกัษาความ
ปลอดภัยของสถานทตูฯ ทานสามารถฝากโทรศัพทมือถือ 1 เครือ่ง ไวกับเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยที่หนาประตู แตสถานทตูฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมรบัผดิชอบหากเกิด
การสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกบัโทรศัพทมือถือของทานในขณะที่ฝากไวกับ
พนักงานรกัษาความปลอดภัย ทานไมสามารถเขาไปในสถานทตูฯตามที่นดัหมายไว หากนํา
สิ่งของดังตอไปนี้มาดวย 

  อุปกรณบรรจุแบตเตอรี่หรอือุปกรณอิเล็กทรอนิคสใดๆ เชน แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ไดอารี่
แบบดิจิตอล วทิยตุดิตามตัว กลองถายรูป ตลบัเทป แถบบันทึกวดิิทศัน  ซดีีรอม เครื่อง
เลมเอ็มพีสาม แผนดิสก คอมพวิเตอรกระเป�าหิ้ว หรือเครื่องเลนเพลงขนาดพกพา 

  กระเป�าสะพายหรือกระเป�าถอืสตรีขนาดใหญ 
  กระเป�าถือและกระเป�าเดินทางขนาดใหญ กระเป�าสมัภาระขนาดใหญ กระเป�าใสเอกสาร

หรือกระเป�าเส้ือผา ผูสมคัรขอวีซาสามารถนําเอกสารที่ใชในการขอวีซาใสถุงหรือกระเป�าใส
เทานั้น 

  อาหาร (มีรานกาแฟและของวางจําหนายภายในสถานทตูฯ) 
  ซองหรือพัสดุที่ปดผนึก 
  บุหรี่ ซกิาร กลองไมขดี ไฟแชค็ 
  วัตถมุคีมทุกชนิด เชน กรรไกร มดีพก หรือตะไบ 



 

 

  อาวธุหรอืวตัถุใดๆทีม่ีสารประกอบระเบดิ 
รายการสิ่งของที่ไมใหนาํเขามาภายในสถานทตูฯไมไดจํากดัอยูเพียงแครายการทีก่ลาวมาขางตน
เทานั้น สิ่งของประเภทอื่นอาจไมไดรับอนุญาตใหนําเขามาภายในสถานทูตฯดวยเชนกัน ทัง้นี้
ขึ้นอยูกับวิจารณญาณของพนกังานรกัษาความปลอดภยั นอกจากโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง 
สถานทตูฯไมรับฝากสิ่งของตองหามทีก่ลาวมาขางตน ทานตองฝากเก็บสิง่ของดังกลาวไวที่อืน่
กอนมาตดิตอสถานทตูฯ 
หลงัจากการจองทัวรและชําระเงินมดัจําแลว ทางบริษทัฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง 

และเงื่อนไขทีบ่รษิัทฯ ไดระบุไวขางตนทกุประการ 
 


