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วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮ่องกง 

ประเทศฮอ่งกง - ทา่อากาศยานนานาชาตเิพยีรส์นั เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมอืงโทรอนโต             (-/-/-) 

08.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ M สายการบนิ Cathay Pacific Airways โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

11.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways เทีย่วบนิที ่CX750 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

15.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง 

17.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตเิพยีรส์นั เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways เทีย่วบนิที ่CX826 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิพยีรส์นั เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 12 ช ัว่โมง ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทรอนโต (Toronto) เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของรัฐออนแทรโีอ ประเทศแคนาดา (Canada) และเป็นเมอืง

ทีใ่หญ่อันดับที ่4 ในทวีปอเมรกิาตอนเหนือ เมืองโทรอนโตมีประชากรประมาณ 5,555,912 คน ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองทีม่ีหลายเชือ้

ชาตมิากทีส่ดุเมอืงหนึ่ง เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี ค.ศ. 2005 รัฐบาลของ

ประเทศแคนาดาไดจ้ัดใหเ้มอืงโทรอนโตเป็นเมอืงหลวง และ ศูนยก์ลางแห่งวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา ทีส่ าคัญคือเมอืงท่า

ชายแดนเชือ่มต่อกบัประเทศอเมรกิา โดยมนี ้าตกไนแองการ่าขวางกัน้อยู่ 

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

 

 

 

 

 

 

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

มหาวทิยาลยัโทรอนโต - ขึน้ชมววิบน หอคอยซเีอ็น ทาวเวอร ์- โทรอนโต อทีอน เซ็นเตอร ์- อทุยานแหง่ชาตนิ า้ตกไน

แองการา่ (น า้ตกเกอืกมา้ ฝั่งแคนาดา จุดทีส่วยทีสุ่ด) - ลอ่งเรอื ฮอรน์ บโลเวอร ์ครุยซ ์            (B/-/D)      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

ศาลาว่าการเมอืงโทรอนโต (Government of Toronto), ทา่เรอืโทรอนโต (Port of Toronto), มหาวทิยาลยัโทรอน

โต (University of Toronto)   

น าท่าน ขึน้ชมววิบน หอคอยซเีอ็น ทาวเวอร ์(CN Tower) ท่านจะไดช้มทัศนียภาพโดยรอบของเมืองโทรอนโตแบบ 360 

องศา ตัง้อยู่ในย่านใจกลางเมอืงโทรอนโต หอคอยแหง่นี้คอืหอคอยสง่สญัญาณสือ่สารและสงัเกตการณ์ เปิดในปี 1976 ซึง่มคีวาม

สงูถงึ 553.33 เมตร คอืหอคอยทีส่งูอันดับสามของโลก เป็นสญัลักษณ์ส าคัญและเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนิยมของเมืองโทรอน

โต เคยไดรั้บการบนัทกึว่าเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามสงูทีส่ดุในโลกเป็นเวลาถงึ 31 ปี ** รอบของการขึน้ชมอาจเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถขึน้ชมได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

น าทา่นเดนิทางสู่ โทรอนโต อทีอน เซ็นเตอร ์(Toronto Eaton Centre) หา้งสรรพสนิคา้ในร่มหลายชัน้ทีค่รอบคลุมพื้นทีถ่งึ

สองช่วงตกึในดาวน์ทาวน์ พื้นทีน่ี้เต็มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารกว่า 230 รา้น ซึง่มีทัง้รา้นขายเสือ้ผา้ตามแฟชั่นและเสือ้ผา้

ระดับไฮเอนด ์หา้งถกูออกแบบตาม ศูนยก์ารคา้ แกลลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีโ่ด่งดังในเมอืง

มลิาน ประเทศอติาล ีเชน่เดยีวกบัตน้แบบหา้งนี้มหีลังคากระจกทรงโคง้ทีไ่ม่ธรรมดาคลุมยาวตลอดหา้ง  

** อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตนิ า้ตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ** น า้ตกเกอืกมา้ (Horseshoe Falls) ฝั่ ง

แคนาดา จุดทีส่วยทีสุ่ด ** ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาต ิท่านจะไดพ้บกับความยิง่ใหญ่ของน ้าตกทีม่ี

อาณาบรเิวณและปรมิาณมวลน ้าไหลเวียนมากมายมหาศาล ทีไ่หลมาจากทะเลสาบอีร ีทิง้ตัวลงก่อใหเ้กดิเสยีงดังสน่ันหวั่นไหว 

และละอองไอน ้าทีส่รา้งความสดชืน่ไปทั่วบรเิวณ หากสภาพอากาศเอื้ออ านวย ท่านจะไดเ้ห็นสายรุง้ทีเ่กดิขึน้จากละอองน ้าอยู่

เหนือน ้าตก ซึง่เป็นภาพทีส่วยงามมากและหาชมไดย้าก โดยบรเิวณนี้จะเกดิสายรุง้อยู่เป็นประจ า เนื่องจากมลีะอองน ้าลอยขึน้สูช่ัน้

บรรยากาศเป็นจ านวนมาก ทา่นจะไดช้มความยิง่ใหญ่ของน ้าตกยักษ์ไนแองการ่าในจุดทีใ่กลท้ีสุ่ด ดว้ยการ ล่องเรอื ฮอรน์ บโล

เวอร ์ครุยซ ์(Hornblower Cruises) เรอืทีว่ ิง่ทวนกระแสน ้า เขา้สูธ่ารน ้าอันเชีย่วกราดทีห่ลั่งไหลโถมเถมาจากเบือ้งสงู ตืน่เตน้ 

ตื่นตาตื่นใจ สัมผัสกับประสบการณ์ครัง้ยิ่งใหญ่ ในการชมน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิๆ ** ล่องเรอื ฮอรน์ บโลเวอร ์

ครุยซ ์(Hornblower Cruises) จะเปิดใหบ้รกิารในชว่งประมาณปลายเดอืนเมษายน หรอื ตน้เดอืนพฤษภาคม ถงึ ตน้ 

หรอื ปลายเดอืนตุลาคม ของทุกๆปี ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ ปรมิาณของน า้ และ น า้แข็ง เป็นส าคญั โดยทางอทุยาน

ฯก็ไมส่ามารถก าหนดวนัทีแ่น่นอนทีส่ามารถลอ่งเรอืได ้แมก้อ่นเดนิทางเพยีง 1 สปัดาหก็์ตาม อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดอ้ยูต่ลอดตามความเหมาะสม โดยทางอุทยานฯจะค านงึถงึความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ด กรณีที่

เรอืไมส่ามารถล่องได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภมูอิากาศไมเ่อ ือ้อ านวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจาก

เป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์

- เฮลคิอปเตอรท์วัร ์ชมน า้ตกไนแองการา จากมมุสูง (Helicopter Tour Niagara Falls) หากสภาพอากาศเอือ้อ านว 

ย (ทอ้งฟ้าโปร่ง เปิดโล่ง) ท่านสามารถเลอืกชมน า้ตกไนแองการ่าจากมุมสูงโดยเฮลคิอปเตอร ์ราคาเร ิม่ตน้ประมาณ 

200 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ตอ่ท่าน กรุณาแจง้กบัหวัหนา้ทวัรล์่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั กอ่นถงึวนัเดนิทางไป

น า้ตกไนแองการ่า และจ าเป็นจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางรว่มเฮลคิอปเตอรล์ าเดยีวกนั 6-8 ทา่น ขึน้อยูก่บัเฮลคิอปเตอรล์ าทีว่่า

งอยู ่และ หวัหนา้ทวัรอ์าจไมส่ามารถรว่มเดนิทางเพือ่ดแูลคณะได ้โดยหวัหนา้ทวัรจ์ าเป็นจะตอ้งดแูลคณะสว่นมากกอ่น 

(คณะใหญ)่ ราคา และ รายละเอยีด เง ือ่นไข อาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัประเภทของแพ็คเกจทีท่่านเลอืก กรุณา

ตรวจสอบกอ่นทุกคร ัง้ ส าหรบัทา่นทีซ่ ือ้แพ็คเกจทวัรเ์สรมินี ้** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Sheraton On The Falls (Traditional Room), Toronto, Canada หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมอืงคอรน์นิง่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - โรงงานผลติเครือ่งแกว้ คอรน์นิง่ - เมอืงแฮริ

สเบริก์ - โรงงานผลติช็อกโกแลต เฮอรช์ีย่ ์                 (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงคอรน์นิง่ (Corning) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองในรัฐนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(United States of America) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมืองนิวยอรก์ กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1890 ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเชมุง เป็น

เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงทางดา้นการผลติเครือ่งแกว้  

 น าทา่น เขา้ชม โรงงานผลติเครือ่งแกว้ คอรน์นิง่ (Corning Glass Museum) เป็นโรงงานผลติเครือ่งแกว้ทีม่ีชือ่เสยีงของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา สถานทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยผลงานสะสมจากแกว้ทีน่่าประทบัใจทีส่ดุ ซึง่มาพรอ้มกบัขอ้มูลต่างๆทีน่่าสนใจมากมาย 

พบกับผลงานทีท่ าจากแกว้กว่า 45,000 ชิน้ ซึง่ประกอบไปดว้ยผลงานรูปแบบสมัยใหม่และรูปแบบทางประวัตศิาสตร ์เราพนันได ้

เลยว่าคุณไม่รูม้าก่อนว่าชาวอยีปิต์นัน้เป็นคนคดิคน้แกว้ขึน้มา ท่านจะไดช้ืน่ชมประตมิากรรมแกว้ทีน่่าสนใจและงดงามมากมาย 

พรอ้มไดเ้รียนรูเ้กีย่วกบัวธิกีารเป่าแกว้ในรูปแบบต่างๆอกีดว้ย ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึง่

ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซลิเวเนีย 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา ในปี ค.ศ. 2010 มปีระชากร 49,528 คน ตัง้อยู่รมิฝ่ังตะวันออกของแม่น ้าซสัควิแฮนนา เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีง

โด่งดังไปทัว่โลกเรือ่งการผลติช็อกโกแลต 

 น าท่าน เขา้ชม โรงงานผลติช็อกโกแลต เฮอรช์ีย่ ์(Hershey’s Factory) เป็นโรงงานผลติช็อกโกแลตชือ่ดังของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ปัจจุบนัมแีบรนดย์่อยอยู่ภายใตบ้รษัิทมากกว่า 80 แบรนด ์รวมทัง้ KitKat ทีเ่รารูจ้ักกนัเป็นอย่างด ี“Hershey Foods” 
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เป็นบรษัิทผลติและจ าหน่าย ลูกกวาด และผลติภัณฑช็์อกโกแลตคุณภาพทัง้หมด ทา่นจะไดช้มขัน้ตอนการผลติช็อกโกแลตแบบอ

นเิมชัน่ (Animation) โดยใชส้ตัวจ์ าลองและเทคโนโลยแีบบทันสมัยใน การน าเครือ่งจักรเกา่แกท่ีใ่ชใ้นการผลติช็อกโกแลตมาจัด

แสดงใหช้มดว้ย ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใด

ก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการ

ช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Radisson Hotel Harrisburg, Harrisburg, United State of America หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เจฟเฟอรส์นั - อา่งเก็บน า้ทดิลั บาซลิ - สถาบนัสมธิโซเนยีน และ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิ- พพิธิภณัฑก์าร

บนิและอวกาศแหง่ชาต ิ                    (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี(Washington D.C.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐเวอรจ์เินีย

กบัรัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา เมืองหลวงเก่าแกข่องประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการวางแผนผงัเมืองมาเป็น

อย่างด ีมคีวามสวยงามและเป็นระเบยีบ ทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ ทีท่ าการของหน่วยงานรัฐบาลทีส่ าคัญต่างๆมากมาย เมอืงวอชงิตัน ด.ีซ.ี มี

อาณาเขตเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตุรัส ยาวดา้นละ 16 กโิลเมตร โดยใจกลางของสีเ่หลีย่มจัตุรัสเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรีย์วอชงิตัน ทีอ่ยู่

ระหว่างท าเนียบขาวและอาคารรัฐสภา 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ท าเนยีบขาว (White House) ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวไอริช เจมส ์โฮบัน ก่อสรา้ง

ระหว่างปี ค.ศ. 1792 ถงึ ค.ศ. 1800 ดว้ยหนิทรายอะเกยีครีกสขีาวในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟคูลาสสกิ พืน้ทีใ่ชส้อยรวม 5,100 

ตร.ม. มหีอ้งทัง้หมด 132 หอ้ง และสระว่ายน ้า 1 สระ ซึง่ต่อมาพืน้ทีไ่ดถู้กขยาย ต่อเตมิ และซอ่มบ ารุง (เกดิจากการถกูเผาโดย

กองทพัสหราชอาณาจักร) ปัจจุบันใชเ้ป็นส านักงานของประธานาธบิด ี** บางกรณี บรเิวณโดยรอบของท าเนยีบขาว มผีูน้ า

ระดบัประเทศประชุม หรอื เดนิทางเขา้ ออก อาจท าใหค้ณะไม่สามารถเขา้ใกลช้ิดกบัท าเนียบขาวได ้เนือ่งจาก

มาตราฐานการรกัษาความปลอดภยัของเจา้หนา้ทีต่ ารวจ อาจปิดพืน้ทีบ่างสว่น ** 
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น าทา่นเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) รูปปั้นของ อับราฮัม ลนิคอลน์ ประธานาธบิดีคนที ่16 ของ

ประทศสหรัฐอเมรกิา ความสูง 19 ฟุต (5.8 เมตร) ทีต่ัง้อยู่อย่างสงบแต่แฝงไปดว้ยอ านาจนี้อยู่ในอริยิาบททีน่ั่งอยู่บนเกา้อี ้ตัง้อยู่

ทางทศิตะวันตกสุดของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยสายตาของอดีตประธานาธบิดีคนนี้เพ่งมองทอดไปที่อนุสาวรีย์ วอชงิตัน 

นักท่องเทีย่วควรจะมายนืตรงจุดทีช่าวอเมรกินันับลา้นคนเคยมายนืรวมกนัทีน่ี่เพือ่ร าลกึและแสดงความเคารพต่อชายทีถ่อืก าเนิด

ในบา้นไมซุ้งอย่างเรยีบง่ายทีส่ดุ แต่เตบิโตขึน้เพื่อน าทางประเทศชาตใิหผ้า่นพน้สงครามกลางเมืองของประเทศสหรัฐอเมรกินัไป

ได ้และรเิริม่ใหเ้กดิการเลกิทาสในทีส่ดุ รูปปัน้หนิปูนและหนิอ่อนหลายๆชิน้ทีน่ี่มีความหมายเชงิสัญลักษณ์ เสาดอรกิแบบมีร่อง

ทัง้หมดเป็นตัวแทนของทัง้ 36 รัฐ ซึง่เป็นชว่งเวลาทีล่นิคอลน์เป็นประธานาธบิดบีรหิารประเทศ สว่นชือ่รัฐทัง้ 48 รัฐทีม่ีขึน้สมัยที่

อาคารก่อสรา้งแลว้เสร็จในปี 1922 ก็ไดรั้บการจารกึไวใ้ตช้ายคา อกีทัง้จติรกรรมฝาผนังทีล่นิคอล์นถอืว่ามคีุณค่าตลอดชว่งชวีติ

ของเขา ประกอบดว้ย เรือ่งอสิรภาพ สทิธขิัน้พืน้ฐาน ความเป็นนรัินดร ์ความเป็นธรรม กฎหมาย ความเป็นอันหนึ่งอันเดยีว ภราดร

ภาพและความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่เป็นตน้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่สรา้งเพื่อเป็นเกยีรตแิก่จอร์จ วอชงิตัน 

ประธานาธบิดคีนแรกของประเทศสหรัฐอเมรกิา มลีักษณะเป็นแทง่โอเบลสิก ์ท าดว้ยหนิอ่อน หนิแกรนติ และหนิทราย สงู 555 ฟตุ 

5 ½ นิว้ (169 เมตร) เป็นสิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีส่ดุในเมืองวอชงิตัน ด.ีซ.ี ออกแบบโดยโรเบริต์ มลิส ์สถาปนิกในยุคนัน้ เริม่สรา้งในปี 

ค.ศ. 1848 แต่กว่าจะสรา้งเสร็จก็ล่วงเขา้มาจนถงึปี ค.ศ. 1884 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 36 ปี เนื่องจากเงนิบรจิาคหมด ประกอบกับ

เกดิสงครามกลางเมอืงอเมรกินั ไดท้ าพธิเีปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1888 ใชห้นิไป 36,491 กอ้น หนัก 90,854 ตัน 

ใชเ้งนิไปทัง้สิน้ 1,187,710 ดอลลารส์หรัฐ ดา้นบนจะเป็นจุดชมววิ มลีฟิตแ์ละบนัได 897 ขัน้ หนิแต่ละกอ้นทีน่ ามาสรา้งบนัไดใน

อนุสาวรีย์ไดม้าจากทีต่่างๆทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมรกิา และจากการบรจิาคจากองค์กรเอกชนและรัฐบาลมติรประเทศต่างๆ 

อาจเรยีกว่าเป็นหนิตัวแทนจากนานาชาต ิทีม่าจากทัว่ทกุสารทศิมารวมกนัเป็นหนึง่เดยีวทีอ่นุสาวรยีแ์หง่นี้ก็กล่าวได  ้

น าทา่นเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั (Thomas Jefferson Memorial) หนึง่ในสถาปัตยกรรมชิน้เรยีบง่ายแต่งดงาม

ของอนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิสรา้งเพือ่แสดงความเคารพต่อประธานาธบิดีและเหล่านักคดิทีย่ิง่ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมรกิา โดย

เดนิจากอนุสรณ์สถานลนิคอล์นประมาณ 1.6 กโิลเมตร จะผ่านทวิแถวตน้เชอร์รี่ไปยังบรเิวณ อ่างเก็บน า้ทดิลั บาซลิ (Tidal 

Basin) ของอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิจากนั้นจะพบโครงสรา้งอาคารทีค่ลา้ยกับปูชนียสถาน ซึง่สรา้งขึ้นเพื่ออุทศิใหก้ับบรรดา

ประธานาธบิด ีและเหล่านักคดิชัน้น าของประเทศสหรัฐอเมรกิา ทอมัส เจฟเฟอรส์นั ประธานาธบิดคีนทีส่ามของสหรัฐอเมรกิา เป็น

ผูเ้ขยีนสิง่ส าคัญมากในขณะนัน้ น่ันคอืค าประกาศอสิรภาพของประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีอ่นุสรณ์สถานแห่งชาตนิี้มกีารจัดกจิกรรม

หลากหลายประเภท ตลอดทัง้ปีทีบ่รเิวณรอบๆของอ่างเก็บน ้าทดิัล บาซลิ (Tidal Basin) ไม่ว่าจะเป็นคอนเสริต์เพลงแจ๊สบรเิวณ

ขัน้บันไดของอนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สันและเทศกาลเชอร์รี ่บลอสซัมประจ าปีทีจั่ดเป็นประจ าในฤดูใบไมผ้ล ิเพื่อใหไ้ดว้วิทีเ่ห็น

อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นัไดช้ดัเจนภายใตบ้รรยากาศอันผอ่นคลาย  

น าทา่น เขา้ชม สถาบนัสมธิโซเนยีน (Smithsonian Institution) เป็นสถาบนัวจัิย สถาบนัการศกึษา และพพิธิภัณฑ ์กอ่ตัง้

ขึน้ตามความประสงคข์องนักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ เจมส ์สมธิสัน (James Smithson) ซึง่ระบพุนัิยกรรมว่า หากหลานชายของ

เขา เฮนร ีเจมส ์ฮังเกอรฟ์อรด์ ไม่มทีายาท ก็ใหย้กมรดกทัง้หมดใหแ้กรั่ฐบาลประเทศสหรัฐอเมรกิาเพือ่กอ่ตัง้เป็นองคก์รทีส่ามารถ 

“เพิม่พูนและเผยแพร่ความรู”้ ใหแ้กม่นุษยชาตใินเครอืของ สถาบนัสมธิโซเนียน มอียู่กว่า 19 แหง่ กระจายอยู่ในหลายรัฐ ซึง่ใหท้ัง้

ความรูแ้ละความเพลิดเพลินส าหรับทัง้ผูใ้หญ่และเด็ก อีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจ คือ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์ธรรมชาติ 

(National Museum of Natural History) พพิธิภัณฑน์ี้ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการส ารวจ และเรียนรูโ้ลกธรรมชาตผิ่านทางการ

วจัิย การส ารวจสิง่มชีวีติในยุคโบราณ รวมถงึพวกไดโนเสาร ์นทิรรศการเกีย่วกบัสตัวป่์า สตัวใ์ตท้อ้งทะเล เป็นตน้ 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑก์ารบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ(National Air and Space Museum) เปรียบเสมือนสวรรค์ของ

ผูส้นใจเรือ่งการบนิ เพราะพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้จะพาคุณเดนิทางไปพบกบัประวัตศิาสตรก์ารบนิและอวกาศอย่างถงึแก่น จะไดพ้บกับ

คอลเลคชัน่เกีย่วกบัการบนิและอวกาศทีใ่หญท่ีส่ดุ รวบรวมจากทกุทีท่ัว่โลกมาไวท้ีพ่พิธิภัณฑก์ารบนิและอวกาศแหง่ชาตนิี้ สิง่ของ

ทีน่ ามาจัดแสดงเป็นของจรงิทัง้หมด ไม่ก็เป็นชิน้สว่นส ารองของอุปกรณ์ทีใ่ชง้านจรงิ จงึท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มอีอร่าความน่าเกรง

ขาม ภายในม ี22 โซนทีร่วบรวมอุปกรณ์จากหน่วยงานการบนิหลายๆแห่ง ตัง้แต่อุปกรณ์รุ่นคุณปู่ ยุคแรกเริม่ของประวัตศิาสตร์การ

บนิ มาจนถงึยุคอวกาศทีจ่ัดแสดงในแกลเลอรี ่Apollo to the Moon นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเหตุการณ์ส าคัญของประวัตศิาสตร์

การบนิในรูปแบบของแกลเลอรี่ เช่น การบนิของสองพี่นอ้งตระกูล Wright ในปี 1903 หรือจะเป็น Spirit of St Louis ทีนั่กบนิ 

Charles Lindburgh ท าการบนิขา้มแอตแลนตกิไดส้ าเร็จเป็นครัง้แรก นอกจากนี้ยังม ีApollo 11 Command Module อกีดว้ย ** 

รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo, Washington D.C., United State of America หรอื

เทยีบเทา่ 

 
 

 

 

 



 
 
 
CODE : ZUS08 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงวอชงิตนั ด ีซ ี- เมอืงฟิลาเดลเฟีย - อนิดเิพนเดนซ ์ฮอล - ลเิบอรต์ ี ้เบลล ์- เมอืงนวิยอรก์           (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมืองในรัฐเพนซลิวาเนีย 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา หรือที่เรียกกันว่าฟิลลี่ (Philly) หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นเมอืงทีร่เิริม่การประกาศอสิรภาพในสมัยกอ่ตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในรัฐเพนซลิเวเนีย 

น าท่านเดนิทางสู ่อนิดเิพนเดนซ ์ฮอล (Independent Hall) คอืศูนยก์ลางของอุทยานประวัตศิาสตร์แหง่ชาต ิตัง้อยู่บนถนน

เชสตนั์ตระหว่างถนนที ่5 กบั 6 ในชว่งแรก อาคารนี้เป็นทีรู่จั้กในฐานะสถานทีท่ีม่กีารอภปิรายแกไ้ขและลงมตเิห็นชอบค าประกาศ

อสิรภาพสหรัฐอเมรกิาและรัฐธรรมนูญแหง่สหรัฐอเมรกิา ตัวอาคารสรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1753 ในฐานะสภานิตบิญัญตัขิอง

อาณานิคมส าหรับรัฐเพนซลิเวเนีย (ต่อมาคือศาลาว่าการรัฐเพนซลิเวเนีย) และกลายเป็นสถานทีห่ลักในการจัดการประชมุใหญ่

สภาแห่งทวีปหรือสภาอาณานิคมรอบที ่2 (Second Continental Congress) เมื่อ ค.ศ. 1775-1783 นอกจากนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของ

การประชุมยกร่างรัฐธรรมนูญในฤดูรอ้น ค.ศ. 1787 อาคารแหง่นี้คือสว่นหนึง่ของอุทยานประวัตศิาสตรแ์หง่ชาตอินิดเิพนเดนซ ์ที่

เคยเป็นสถานทีป่ระกาศอสิรภาพในปี ค.ศ 1776 ค าประกาศเขยีนโดยโธมัส เจฟเฟอรส์นั แถลงว่า อาณานคิมอเมรกิา 13 แหง่ ขอ

แยกตัวจากประเทศอังกฤษ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 

1979 

น าท่านเดินทางสู่ ลิเบอร์ต ี้ เบลล์ (Liberty Bell) หรือที่เรียกกันว่า ระฆังแห่งอิสระภาพ เป็นระฆังที่มีความหมายต่อ

ประวัตศิาสตรช์าตอิเมรกิา เพราะเป็นระฆังใบทีส่ง่เสยีงกอ้งกังวาลหลังประกาศอสิรภาพไม่ขึน้ตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776 

เหตุทีเ่ลอืกใชร้ะฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆงัจารกึขอ้ความทีม่คีวามหมายจับใจเกีย่วกบัเสรภีาพไวว้่า “ขอใหเ้สรีภาพจงมแีด่คนทกุคน

ทีอ่าศัยอยู่บนผนืแผ่นดนินี้” ซึง่สอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคข์องการประกาศอสิรภาพพอดรีะฆงัเสรภีาพใบนี้มีน ้าหนัก 2,080 ปอนด์ 

เริม่แขวนเป็นระฆงัประจ าเมอืงฟิลาเดลเฟีย ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1753 ใชต้ยีามมกีารประชุมหรอืเหตุการณ์ส าคัญ กอ่นจะใชใ้นการตเีพื่อ

ประกาศเอกราชหลังจากน ้นัก็จะตไีวอ้าลัยในอสัญกรรมของคณะผูก้อบกูอ้สิรภาพทกุๆคน ระฆงัเริม่ปรากฏรอยรา้วในปี ค.ศ. 1835 

และแตกปรหิลังการตฉีลองวันเกดิประธานาธบิด ีจอรจ์ วอชงิตัน ท าใหท้างการประเทศสหรัฐอเมรกิายกเลกิการตีระฆงัพร ่าเพรื่อ 

เพือ่ยดือายุของระฆงัใหย้าวนานทีส่ดุ  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนวิยอรก์ (New York) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท)ี หรอืทีน่ยิมเรยีกกนัว่า นวิยอรก์ ซติี ้

เป็นเมืองใหญ่ทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมืองทีเ่จรญิทีส่ดุในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดไดว้่าเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกจิ การเงนิ วัฒนธรรม บนัเทงิ ทีส่ าคัญทีสุ่ดของโลก เป็นเมืองทีม่ตีกึสูงระฟ้ามากมาย ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็น

ทีต่ัง้ของส านักงานใหญอ่งคก์ารสหประชาชาต ิเมอืงนวิยอรก์ตัง้อยู่บรเิวณชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนตกิ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของสหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ย 5 เขตปกครองที่เรียกว่า โบโรฮ์ (Borough) ไดแ้ก่ เดอะบรองซ ์บรูคลิน แมนแฮตตัน ควีนส์ 

และสแตตัน ไอสแ์ลนด ์ประชากรรวมทัง้หมดประมาณ 8,274,527 คน ภายในพืน้ที ่790 ตร.กม. นอกจากจะเป็นเมอืงทีม่ปีระชากร

มากทีส่ดุ สัดสว่นประชากรต่อพื้นทียั่งถอืว่าหนาแน่นทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา ลักษณะเฉพาะของเมอืงนวิยอรก์ทีแ่ตกต่างไป

จากเมืองอืน่ของประเทศสหรัฐอเมรกิา มใีหเ้ห็นหลายอย่าง เริม่ตัง้แต่ระบบขนส่งทีม่โีครงข่ายขนาดใหญ ่ความเหมือนและความ

แตกต่างกนัของประชากรในปี ค.ศ. 2005 มภีาษาประมาณ 170 ภาษาทีใ่ชก้ันในเมืองแห่งนี้ และ 36% ของประชากรไม่ไดเ้กดิ

และโตในประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบรถไฟใตด้ินเมืองนิวยอร์กที่ใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง บวกกับการจราจรและผูค้นที่

พลุกพล่านอยู่ตลอดเวลา จงึมคี าเปรยีบเปรยถงึเมอืงนวิยอรก์ว่าเป็น “เมอืงทีไ่ม่เคยหลับใหล” ขณะเดยีวกนัเมอืงแหง่นี้ยังมชีือ่เล่น

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

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Wyndham Garden Newark Airport, New York, United 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงนวิยอรก์ - ลอ่งเรอืเฟอรี ่สู ่เกาะลเิบอรต์ ี ้- อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ - สะพานบรูคลนิ - กราวด ์ซโีร่ - เซ็นทรลั ปารค์ 

- เรดโิอ ซติ ี ้มวิสคิ ฮอล - ยา่นบรอดเวย ์- อาคารสหประชาชาต ิ- หอสมดุประชาชน - โบสถเ์ซนต ์แพททรคิ - ยา่นไช

นา่ ทาวน ์- ยา่นไทม ์สแควร ์- ถนนสายทีห่า้ - โบสถท์รนิติ ี ้                                                                           (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืเฟอรร์ ี ่เพ ือ่ ล่องเรอืเฟอรี ่สู ่เกาะลเิบอรต์ ี ้(Liberty Island) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ ผา่นชม อนุสาวรยี ์

เทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 

เม ือ่ปี ค.ศ. 1984 ผ่านชมความสง่างามของอนุสาวรียเ์ทพเีสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมใิจของชาวอเมรกิัน ทีแ่สดงให ้

เห็นถงึความเป็นดนิแดนทีท่กุคนมสีทิธแิละเสรภีาพเทา่เทยีมกัน อนุสาวรยี์เทพเีสรภีาพนี้ ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญ 

เนื่องในโอกาสทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิากอ่ตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี ผ่านชม ความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของ สะพานบรูคลนิ 

(Brooklyn Bridge) สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1883 เคยเป็นสะพานแขวนทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และเป็นสะพานแขวนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

ประเทศสหรัฐอเมรกิา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแม่น ้าอสีต ์เชือ่มระหว่างนวิยอรก์ ซติี้ กบั เกาะแมนฮัตตัน สะพานบรูคลนิ 

สรา้งขึน้จากการขงึลวดเหล็กในสมัยโบราณ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึววิัฒนาการทีม่ีมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่สมัยโบราณ จากจุดนี้ทา่นยัง

สามารถชมววิทวิทศัน์ความสวยงามของเกาะแมนฮัตตันไดอ้ีกดว้ย  ** รอบของการล่องเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใด

สว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 
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 น าท่าน ผ่านชม กราวด ์ซโีร่ (Ground Zero) เป็นบรเิวณทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นทีต่ัง้ของตกึแฝด เวริ์ล เทรด เซ็นเตอร์ (World 

Trade Center) ที่สูงทีสุ่ดในประเทศสหรัฐอเมรกิาแต่ตอนนี้เหลือทิง้ไวเ้พียงแต่ความทรงจ า เป็นอนุสรณ์สถาน หลังจากการ

สญูเสยีครัง้ยิง่ใหญใ่นปี ค.ศ. 2001 หรือเหตุการณ์ 911 ปัจจุบนับรเิวณนี้สรา้งเป็นโครงการเวริล์เทรดเซนเตอร ์ใหม่ โดยมทีัง้หมด 

4 Tower ในโครงการ ผ่านชม เซ็นทรลั ปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะทีส่วยงามและร่มรื่นขนาดใหญ่ ซึง่เรียกไดว้่า

เป็นปอดของชาวนวิยอร์ก ผ่านชม เรดโิอ ซติ ี ้มวิสคิ ฮอลล ์(Radio City Music Hall) สถานทีจ่ัดการแสดงดนตรชีือ่ดังทีม่ี

ชือ่เสยีงทีสุ่ดในโลก ผา่นชม ยา่นบรอดเวย ์(Broadway) เป็นหนึ่งในสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญของเมอืงนิวยอร์ก ย่านนี้เป็น

ทีต่ัง้ของโรงละครกว่า 40 แห่ง กลางคืนถนนจะสว่างไสวไปดว้ยแสงไฟนีออนหลากสจีากป้ายชือ่ ป้ายโฆษณาโรงละครต่างๆ 

ละครเพลงบรอดเวยค์อืวัฒนธรรมทางดนตรขีองชาวอเมรกิาทีโ่ด่งดังไปทั่วโลก โดยเฉพาะละครเพลง มอีทิธพิลขนาดถกูน ามาตัง้

เป็นชือ่ถนนและชือ่ย่าน ดา้นธรุกจิละครบรอดเวยข์องทีน่ี่ไดรั้บความนิยมเพราะมสีายสมัพันธก์บัฮอลลวีูด้ นักแสดงฮอลลวีูด้หลาย

คนแจง้เกดิจากทีน่ี่ รวมทัง้ ผ่านชม สถานทีส่ าคัญต่างๆ เช่น อาคารสหประชาชาต ิ(United Nations Headquarters), 

หอสมดุประชาชน (New York Public Library), โบสถเ์ซนต ์แพททรคิ (St. Patrick's Cathedral), ยา่นไชนา่ ทาวน ์

นวิยอรก์ (China Town New York) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นไทม ์สแควร ์(Time Square) ย่านการคา้กลางเมืองทีป่ระชันป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย เป็นจุดตัดส าคัญ

ของถนนในแมนฮัตตัน เมอืงนวิยอรก์ โดยเป็นจุดตัดของถนนบรอดเวย ์กบั ถนนเซเวนท ์เอเวนวิ อกีทัง้ยังเป็นจุดทีอ่ยู่ระหว่าง ถนน

เวสต์ โฟตี เซคอนด ์สตรที กับ ถนนเวสต ์โฟต ีเซเวนท ์สตรีท ซึง่ไทมส์แควร์ทอดตัวยาวอยู่บนพืน้ทีใ่นบล็อกระหว่างถนนซกิท ์

เอเวนวิ กบั ถนนเอกท ์เอเวนวิ ในความยาวแนวตะวันออก-ตะวันตก และอยู่บนพืน้ทีร่ะหว่างถนนเวสต ์โฟตที ์สตรที กบั ถนนเวสต์ 

ฟิฟทต์ ีเทริด์ สตรที ในแนวเหนือ จรดใต ้โดยไทมส์แควรเ์องไดก้ลายเป็นจุดส าคัญจุดหนึง่บนฝ่ังตะวันตกของย่านธรุกจิการคา้ใน

เขตมดิทาวน์บนเกาะแมนฮัตตัน 

 น าท่านเดนิทางสู ่ถนนสายทีห่า้ (Fifth Avenue) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง เสพงานศลิป์ และน่าเดนิเล่นบนมดิทาวน์บนเกาะแมนฮัต

ตัน ฟิฟทอ์เวนวิสรา้งขึน้โดยตระกลูร ่ารวยของประเทศอเมรกิา ย่านนี้มรีา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลก หา้งสรรพสนิคา้ และโรง

ภาพยนตร์จ านวนมากเรียงรายสองขา้งทางทอดตัวยาวจากถนนสายที ่49 ถงึ 60 ของฟิฟทอ์เวนิว ซึง่นอกจากการชอ้ปป้ิงแลว้ 

นักท่องเทีย่วหลายคนยังชืน่ชอบทีจ่ะมาชมความงามของตัวอาคารเกา่แก่ทีเ่คียงคู่กับอาคารใหม่สไตลโ์มเดริน์ อาท ิโบสถท์รนิติี้ 

(Trinity Church) อันเลือ่งชือ่  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Wyndham Garden Newark Airport, New York, United State of America หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงนวิยอรก์ - ขึน้ชมววิบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วนัเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์- วู๊ดเบอรี ่คอมมอน พรเีม ีย่ม เอาทเ์ล็ท - 

ทา่อากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา                                             (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ขึน้ชมววิบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วนัเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์(One World Trade Center) หรือชือ่เดมิคือ ฟรี

ดอมทาวเวอร์ (Freedom Tower) เป็นชือ่สิง่ปลูกสรา้งสองหลังในโลว์เออร์แมนฮัตตัน เมืองนิวยอร์ก มักหมายถงึสิง่ปลูกสรา้ง

หลักในกลุ่มเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์(World Trade Center Complex) ใหม่ และยังเป็นสิง่ปลูกสรา้งสงูสดุในซกีโลกตะวันตก วันเวลิด์

เทรดเซ็นเตอรใ์ชช้ือ่เดยีวกบัหอคอยแฝดเหนือของเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรเ์ดมิซึง่ถกูท าลายในเหตุวนิาศกรรม 11 กนัยายนและตัง้อยู่ 

ณ มุมตะวันตกเฉียงเหนือของทีต่ัง้เวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์ 16 เอเคอร ์บนทีต่ัง้ของ 6 เวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรเ์ดมิ อาคารนี้ตดิกับถนน

เวสต์ทางตะวันตก ตดิกบัถนนวีซทีางเหนือ ตดิกับถนนฟลุทอนทางใต ้และถนนวอชงิตันทางตะวันออก การก่อสรา้งเริม่เมื่อวันที ่

27 เมษายน ค.ศ. 2006 ความสูงหลังคาของอาคารสงู 104 ชัน้มาตรฐาน แต่มชีัน้จรงิ 94 ชัน้ กลุ่มเวลิด์เทรดเซ็นเตอรใ์หม่ซึง่วัน

เวลิด์เทรดเซ็นเตอร์เปิดเมื่อวันที ่3 พฤศจกิายน ค.ศ. 2014 เดมิจะมอีาคารส านักงานสูงหลายชัน้อื่นอกีสามหลัง ตัง้อยู่ ณ ถนน

กรนีชิและอนุสรณ์และพพิธิภัณฑ ์11 กนัยายนแหง่ชาต ิ** รอบของการขึน้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณี



 
 
 
CODE : ZUS08 

  
 
 

ไมส่ามารถขึน้ชมได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไมว่า่สว่นใดส่วนหนึง่ใหก้บั

ทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

น าท่านเดนิทางสู่ วู๊ดเบอรี ่คอมมอน พรเีม ีย่ม เอาทเ์ล็ท (Woodbury Common Premium Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเอาทเ์ล็ททีม่ขีนาดใหญ ่และมชีือ่เสยีงโด่งดังทีส่ดุในประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นศูนยร์วมแบรนดเ์นมชัน้น า

สัญชาตอิเมรกิัน และอื่นๆอีกมากมายหลากหลายแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลกไวท้ีน่ี่ อาท ิBURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH, 

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

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด ท่าอากาศยานนานาชาตจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา - ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็

บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง                                (-/-/-) 

01.35 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways เทีย่วบนิที ่CX845 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 15 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

  

วนัทีเ่กา้ ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                  (-/-/-) 

05.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

08.55 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways 

เทีย่วบนิที ่CX717 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

10.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศ โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

พกัเด ีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

16 - 24 กนัยายน 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 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ 

/ 14 ต.ค. วนัหยุดชดเชย) 

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 ตลุาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

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 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 



 
 
 
CODE : ZUS08 

  
 
 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท ** 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศแคนาดา ทา่นละ 5,000 บาท ** 

** กรณีผูเ้ดนิทางทีย่งัไมม่วีซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทางบรษิทัจะเร ิม่ด าเนนิกระบวนการขอวซีา่ทนัท ีทีท่า่นช าระเงนิมดัจ า 

พรอ้ม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ฯ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 10 ทา่น) และหากคณะ

ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตามทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ใหก้บัทา่นได้

ทุกกรณี ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจอง และ ช าระเงนิเรยีบรอ้ย ทางบรษิทัด าเนนิการขอวซีา่ใหท้า่นสมัภาษณ์และไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย แตค่ณะ

น ัน้ๆมยีอดจองไมถ่งึ 10 ทา่น คณะจะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทา่นสามารถใชว้ซีา่เดนิทางในชว่งเวลาอืน่ หรอื คณะอืน่ ทีท่า่นตอ้งการ

ได ้เพราะสว่นใหญ ่ทา่นทีข่อวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา จะไดร้บัวซีา่อาย ุ10 ปี (แตท่ ัง้น ี ้ทางบรษิทัจะไมส่ามารถยนืยนัวา่ทา่น

จะไดร้บัวซีา่อาย ุ10 ปี หรอืไมแ่ตป่ระการใด ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทูตเป็นผูพ้จิารณาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่า่น

ไมไ่ดร้บัวซีา่อาย ุ10 ปี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน ือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่ม ือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรือ ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ 

จองเป็นราคาทวัร ์ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญก่อนออกบตัรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนทกุครัง้ว่าคณะคอนเฟิรม์อ

อกเดนิทางหรอืไม่ 

 ค่าภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักแต่ละชิน้ไม่เกนิ 23 กก.  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมีงาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการระบ ุและ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหวัหนา้ทวัร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 65 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 

2,275 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกว่า

นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทา่นละ 8,000 บาท (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา ทา่นละ 5,000 บาท (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 40,000 บาท 

คา่ธรรมเนยีมและค่าบรกิารย ืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ท่านละ 8,000 บาท , ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารย ืน่วซี่า

ท่องเทีย่วประเทศแคนาดา ท่านละ 5,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 53,000 บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 

40,000 บาท)ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. 

เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดิม 

ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 31 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกบัทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

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

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วนั 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
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6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักแบบหอ้งคู่ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โดยสว่นใหญต่ามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา หอ้งพักคู่แบบ 2 ทา่น (Twin/Double) มลีักษณะเป็นเตยีงใหญ ่2  เตยีง (2 Queen Bed) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเป็นเตียงใหญ ่2 เตยีง (2 Queen Bed) เชน่กัน ไม่มีเตียงเสรมิดว้ยเงื่อนไข

มาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. กรณีทีม่ีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยสว่นใหญต่ามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะเป็นหอ้งพักทีห่า้มสบูบหุรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะตดิตัง้อุปกรณ์ดัก

จับควันไวใ้นหอ้ง กรณีทีม่ีการลักลอบสูบบุหรี่ในหอ้งพัก และ ถูกตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พักจ าเป็นตอ้งช าระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 

1,000 เหรยีญดอลล่าหส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ต่อครัง้ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่า่นควรทราบ 
1. การยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จ าเป็นตอ้งด าเนนิการตรงกับสถานทูตอเมรกิาประจ าประเทศไทย เทา่นัน้ (ยังไม่ผ่านตัวแทนรับ

ยืน่) โดยสถานทูตมทีี ่เชยีงใหม่ และ กรุงเทพฯ ทา่นตอ้งการยืน่และสมัภาษณ์ทีใ่ด ใหแ้จง้ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทวัร์ กรณีด าเนนิการแลว้ หาก

ตอ้งการเปลีย่นแปลง จ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

2. สถานทตูสหรัฐอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มัครทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วสมัภาษณ์ชว่งเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 น. เทา่นัน้ สถานทตูไม่เปิดสมัภาษณ์วี

ซา่ทอ่งเทีย่วช่วงเวลาบา่ย กรณีทีท่า่นไม่สะดวกสัมภาษณ์ชว่งวัน และ เวลาใดบา้ง กรุณาแจง้กบัเจา้หนา้ที ่ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทวัร์ (ผูส้มัคร

ทกุทา่นจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูดว้ยตนเองทกุกรณี) 

3. ส าหรับวซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ไม่มีการยืน่เอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยื่นเอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็น

ครอบครัว หรอื รายบคุคล ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ และสถานทตูจะพจิารณาวซีา่ใหเ้ป็นรายบคุคล 

4. กรณีทีท่า่นตอ้งการยืน่วซี่าเร็วทีส่ดุ และคณะยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยังมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ทา่น) สามารถท าไดโ้ดยใหท้่านช าระเงนิมัด

จ า พรอ้มค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวีซ่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา แบบฟอร์มกรอกเพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางหนา้แรก แจง้ช่วงวัน เวลา ทีท่่านสะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจา้หนา้ที ่หลังจากช าระเงนิประมาณ 10 วันท าการ 

เจา้หนา้ทีแ่ผนกวีซา่จะตอิต่อกลับเพือ่ใหท้่านเลอืกควินัดหมายตามวัน และ เวลาทีท่า่นสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง ไม่สามารถ

ออกเดนิทางได ้(ยังมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน) ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่ว

ประเทศสหรัฐอเมรกิาใหท้า่นได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ไม่ว่าทา่นจะไดรั้บอนุมัตวิซี่าอายุเทา่ไหร่ก็ตาม เช่น ทา่นจองคณะเดนิทางวันที ่1-9 ต.ค. 

และทา่นยนืยันจะยืน่วีซา่กอ่นคณะคอนเฟิร์ม แต่เมือ่ถงึก าหนดออกบตัรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดนิทางได ้และทา่นไดรั้บอนุมัตวิซี่าเพยีง 

1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช ่10 ปี) น่ันหมายถงึทา่นจ าเป็นตอ้งขอวซีา่ใหม่ และ มคี่าใชจ่้ายใหม่อกีครัง้ เป็นตน้  

5. กรณีผูเ้ดนิทางทียั่งไม่มีวีซ่าท่องเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทางบริษัทจะเริม่ด าเนินกระบวนการขอวีซ่าทันท ีทีท่่านช าระเงินมัดจ า พรอ้ม 

ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยืน่วซีา่ฯ โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหค้ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 10 ทา่น) และหากคณะไม่สามารถออก

เดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถคนืค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยืน่วีซ่าใหก้บัท่านไดท้กุกรณี ตัวอย่างเช่น 

ทา่นจอง และ ช าระเงนิเรียบรอ้ย ทางบรษัิทด าเนินการขอวซี่าใหท้า่นสมัภาษณ์และไดรั้บวซี่าเรียบรอ้ย แต่คณะนัน้ๆมยีอดจองไม่ถงึ 10 ท่าน 

คณะจะไม่สามารถออกเดนิทางได ้ท่านสามารถใชว้ีซ่าเดนิทางในชว่งเวลาอืน่ หรือ คณะอืน่ ทีท่่านตอ้งการได ้เพราะสว่นใหญ ่ทา่นทีข่อวีซ่า

ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา จะไดรั้บวซีา่อายุ 10 ปี (แต่ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะไม่สามารถยนืยันว่าทา่นจะไดรั้บวซีา่อายุ 10 ปี หรอืไม่แต่ประการ

ใด ขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของสถานทูตเป็นผูพ้จิารณาแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยสทิธขิาด) กรณีทีท่า่นไม่ไดรั้บวซีา่อายุ 10 ปี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหท้า่น ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

6. การอนุมัตวิีซา่ไม่สามารถการันตีได ้ขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของสถานทูตเทา่นัน้ โดยสถานทูตจะพจิารณาเป็นรายบคุคล ไม่สามารถยนืยันไดว้่าทุก

ทา่นจะไดว้ซีา่อายุ 10 ปี  

7. กรณีตอ้งการเลือ่นการนัดสมัภาษณ์วซีา่ เนื่องจากตดิธรุะเร่งด่วนกะทนัหนั สามารถท าได ้1 ครัง้ และ ตอ้งด าเนนิการกอ่นถงึวันนัดสมัภาษณ์วซี่า 

ทีจ่ะมาถงึ 5 วันท าการ เท่านัน้ นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวีซ่า

ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหม่อกีครัง้ 

8. หลังจากสมัภาษณ์วีซา่เรียบรอ้ยแลว้ สถานทตูจะเก็บรักษาเล่มหนังสอืเดนิทางของทา่นไวท้ีส่ถานทตูประมาณ 7 วัน ท าการ และส่งกลับคืนให ้

ทา่นทางไปรษณีย์ ดังนัน้ ทา่นจ าเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยู่ปัจจุบันใหช้ดัเจน เพราะหากทีอ่ยู่ไม่ชดัเจนเล่มหนังสอืเดนิทางทีส่ถานทูตสง่คนืท่าน อาจ

ตอ้งถูกสง่กลับเขา้ไปยังสถานทตูตามเดมิ และจ าเป็นจะตอ้งสง่อเีมล (เท่านัน้ ไม่มีบรกิารโทรศัพทต์ดิต่อ) แจง้ความประสงค ์และ ยืนยันตัวตน
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ต่อสถานทูตซึง่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 30 วันท าการเป็นอย่างนอ้ย โดยสถานทตูจะนัดวัน และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเล่มหนังสอืเดนิทาง

ดว้ยตัวผูส้มัครเองอกีครัง้ทางอเีมล 

9. กรณีทีผู่ส้มัครตอ้งการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใช ้หรอื จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรยีมหลักฐานส าคัญทีย่ืนยันไดว้่าทา่นจ าเป็นจะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางจรงิๆ ใหท้างสถานทตูพจิารณาในวันสมัภาษณ์

ทนัทเีท่านัน้ หากยื่นไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอคืนเล่มหนังสอืเดนิทางกระทันหันได ้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้  

10. ทีผ่่านมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมัตวิีซ่าท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิาใหส้ าหรับท่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย วีซ่ามีอายุ 10 ปี (แต่

สามารถพ านักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมอืงก าหนดเทา่นัน้ ไม่เก ิน 3 หรือ 6 เดือน) แต่ตัง้แต่ มกราคม 2561 ทีผ่า่น

มา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพจิารณาอายุวีซ่าใหเ้ป็นรายบคุคล ไม่สามารถยืนยันไดว้่าจะไดว้ีซ่าอายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดี

ระยะเวลาชว่งทีต่อ้งการจะเดนิทางก็เกดิขึน้ได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ 

11. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหลักฐานการ

จอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่

ขอวีซา่แบบหมู่คณะ ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึ่งดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะ

เป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา ทีท่า่นควรทราบ 
1. กรณีทีท่า่นจองโปรแกรม แคนาดา และ อเมรกิาตะวนัออก ทา่นจ าเป็นตอ้งไดรั้บวซีา่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรัฐอเมรกิา ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขอวี

ซา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา โดยทางบรษัิทจะยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30-35 วัน กอ่นเดนิทาง 

2. การยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา ท่านจ าเป็นจะตอ้งแสดงตน ณ ศูนยร์บัค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา (ตวัแทน

รบัย ืน่) เพ ือ่สแกนลายนิว้มอื และ มา่นตา ทุกกรณี 

3. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาพจิารณาอย่างนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัจ านวนของผูส้มัครในแต่ละชว่ง) 

4. การยื่นขอวีซา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา แบบหมู่คณะ เป็นวซี่าแบบเขา้ออกครัง้เดยีว กรณีทีท่า่นตอ้งการขอวีซา่แบบเขา้ออกหลายครัง้ ท่าน

จะตอ้งแสดงหลักฐานส าคัญทีท่่านจ าเป็นจะตอ้งไปพ านักในประเทศแคนาดาใหส้ถานทตูเป็นผูพ้จิารณา ทัง้นี้ขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของสถานทูต

เทา่นัน้ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
5. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

6. ทวัร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัร์อันมวีัตถุประสงค์เพือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์เช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

7. ทวัร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ีซ่า 

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

10. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

11. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

12. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
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13. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซี่าไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

14. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

15. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

16. คณะทวัร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

17. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยด์แลนด์ทวัร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทวัร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรือ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ทา่นไม่ไดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 

การเตรยีมเอกสารเบือ้งตน้เพือ่ ขอควิ สมัภาษณ์วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีท่างบรษัิทสง่ให ้ใหล้ะเอยีดครบถว้น เขยีน หรอื 

พมิพเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ได ้

- ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบั

วซีา่ 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น (หนา้เลขทีบ่า้น และ หนา้ทีม่ชีือ่ผูเ้ดนิทาง) 

- ส าเนาหนา้วซีา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทกุประเภท (ถา้เคยม)ี 

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

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาอังกฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาสง่ส าเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษัิท ไม่จ าเป็นตอ้งสง่เอกสารฉบับจรงิมา 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูต 

เพือ่เขา้รบัการสมัภาษณ์กบัเจา้หนา้ทีข่องสถานทูตดว้ยตนเองทุกกรณี ตามวนั เวลาทีส่ถานทูตนดั

หมายเทา่น ัน้ และ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ  

โดยผูส้มคัรจะตอ้งเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิท ัง้หมด ไมจ่ าเป็นตอ้งถา่ยส าเนา  

เพือ่แสดงกบัสถานทูตในวนัสมัภาษณ์ ดงันี ้
1. หนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ คงเหลอือายใุชง้านมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ มหีนา้วา่ง

อยา่งนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบัประทบัวซีา่ (กรณีทา่นทีม่พีาสปอรต์เล่มเกา่ ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

2. รูปถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น ิว้ ขนาดเทา่กนัทกุดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รูป พ ืน้ฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพืน้สขีาว

เทา่น ัน้  

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของรูปถา่ย ท ัง้น ีอ้ยูท่ ีด่ลุยพนจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเทา่น ัน้ 

- หา้มสวมแว่นสายตา 

- หา้มสวมเครือ่งประดับ 

- รูปถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน  

- ไม่เป็นรูปเดยีวกนักบัวซีา่ทีเ่คยไดรั้บแมจ้ะยังไม่เกนิ 6 เดอืน ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถา่ยใหม ่

- หา้มถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ไม่สามารถใชไ้ด ้

3. บตัรประชาชน  

4. ทะเบยีนบา้น 

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

6. ทะเบยีนหย่า กรณีเพศหญงิ หากหยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ...นางสาว... ตอ้งแนบเอกสารใบส าคญัมาดว้ย 

7. ใบมรณะบตัร สาม/ีภรรยา เพือ่ยนืยันสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 
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8. สตูบิตัร กรณีเด็กมอีายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั  

9. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม บดิา หรอื มารดา จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี้  

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับุคคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ดิา หรอื มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู่ และใหร้ะบวุ่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบั

ครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบับดิา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอทีพ่ านักอยู่ 

และใหร้ะบวุ่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว มารดา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัมารดา หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอทีพ่ านัก

อยู่ และใหร้ะบวุ่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว บดิา ลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่ 

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ จ าเป็นตอ้งมหีลกัฐานการรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูนั้น้ เชน่ 

ส าเนาใบหย่า พรอ้มทัง้บนัทกึการหย่าซึง่แสดงว่าเป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บนัทกึสลักหลักใบหย่า  

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้ืน่ จ าเป็นตอ้งมหีลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต ้การดูแลของผูนั้น้ เชน่ หนังสอืรับรองบตุรบุญธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ์ บดิา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณ์พรอ้มเด็กดว้ยทุกกรณี 

10. หลักฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทั หรอื หนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุหวัจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จ าเป็นตอ้งระบสุถานทตู / ประเทศ และพเีรยีดวันทีจ่ะ

เดนิทาง) แค่ยนืยนัต าแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลาเริม่งานเทา่นัน้ หากตอ้งการระบ ุจะตอ้งระบใุหถ้กูตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้อายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งออกมาแลว้อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใชท้ะเบยีนพาณิชย ์ทีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ เป็นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใชบ้ตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายค าส ัง่เกษยีณอายรุาชการ 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา ระบยุนืยันสถานะว่าเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จรงิ และ ก าลังศกึษา

อยู่ระดับชัน้ใด ปีใด  

11. หลักฐานการเงนิ สถานทตูพจิารณาเฉพาะบญัชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมยีอดเงนิคงเหลอืในบญัช ีไม่ต ่ากว่า 1 แสน

บาท โดย ใชส้มดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรยีมไปในวันสมัภาษณ์ เกีย่วกบับญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถ

แนบประกอบได ้แต่ทา่นจ าเป็นตอ้งเตรยีมบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) เป็นหลักเทา่นัน้  

สามารถใช ้สมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิหรอืบุค้แบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การท ารายการยอ้นหลังไป 6 เดอืน ทกุเดอืน หาก

ขา้มเดอืนใดเดอืนหนึง่ไปในสมุด หรอืมรีายการไม่ครบเนื่องจากไม่ไดอ้ัพเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอ สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน   

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

แข็งแรง สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพส าหรับผูสู้งอายุโดยเฉพาะ ส าหรับผูสู้งอายุในกรณีนี้ทางสถานทตู

ฯ อาจตอ้งการใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิขึน้อยู่ในดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมกีารขอเรยีกดูหนังสอืเดนิทางของทา่น หลังจากทีค่ณะเดนิทางกลับมาแลว้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิความไม่สะดวก

แกท่า่นได ้ทางบรษัิท ตอ้งขออภัยในความไม่สะดวกในสว่นนี้ และโปรดปฏบิตัติาม เพือ่การขอวซีา่ในครัง้ต่อไป 

14. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่นัน้ ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของทางสถานทตู ซึง่ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์

ทีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยังประเทศทีร่ะบเุทา่นัน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหาก

ตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ จ าเป็นตอ้งช าระค่าบรกิาร และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 

หลงัเขา้รบัการสมัภาษณ์โดยประมาณ 7 วนัท าการ  

หนงัสอืเดนิทางของทา่น จะถูกสง่คนืมาทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่ ีก่รอกในแบบฟอรม์ไว ้

 

 

 

     ตวัอยา่งรปูถา่ยเพือ่ยืน่ขอวซีา่ U.S.A. 
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สถานทีต่ ัง้ สถานทูตอเมรกิา กรงุเทพฯ ประจ าประเทศไทย 

ต ัง้อยู ่ถนนวทิย ุฝั่งเดยีวกบัโรงแรม Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place 

ลงรถไฟฟ้า BTS สถาน ีเพลนิจติ ทางออกที ่2 เดนิทางเชือ่มเขา้สูอ่าคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ ์เพือ่เขา้สูถ่นนวทิย ุเดนิผา่นโรงแรม 

Plaza Athenee และ อาคาร All Season Place ประมาณ 500 เมตร จะถงึสะพานลอย สถานทูตจะอยูห่นา้สะพานลอยแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของสถานฑูตอเมรกิา 

ทา่นจะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สถานทูตอเมรกิาเพือ่สมัภาษณ์วซีา่  

หากทา่นน าสิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้ดิตวัมาดว้ย 
• อุปกรณ์ทีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอือุปกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์่างๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพวิเตอร ์ไดอารีด่จิติอล เพจเจอร ์กลอ้ง เทปเสยีง/วดิโีอเทป แผน่ซดี ี

MP3 แผน่ดสิก ์แล็บท็อป หรอือุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญห่รอืกระเป๋าสตางค ์

• กระเป๋าถอืขนาดใหญแ่ละกระเป๋าเดนิทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ ่กระเป๋าเอกสาร หรอืกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มัครสามารถถอืกระเป๋าใสใสเ่อกสารที่

จ าเป็นส าหรับการสมัภาษณ์วซีา่ไดเ้ทา่นัน้ 

• อาหารทกุประเภท (มจีุดจ าหน่ายกาแฟพรอ้มอาหารว่างดา้นในสถานทตู) 

• ซองจดหมายหรอืหบีหอ่ทีม่กีารปิดผนกึ 

• บหุรี ่/ ซกิาร ์/ กล่องไมข้ดีไฟ / ไฟแช็ก 

• ของมคีมทกุชนดิ เชน่ กรรไกร มดีพก หรอืตะไบเล็บ 

• อาวุธหรอืวัตถรุะเบดิทกุชนดิ 

รายการทีก่ล่าวมาขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอย่างเทา่นัน้ อาจมสีิง่ของอืน่ๆทีห่า้มน าเขา้สถานทตูอกี ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่กษาความ

ปลอดภัย นอกจากโทรศัพทม์อืถอืหนึง่เครือ่งทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทตูอเมรกิาจะไม่รับฝากสิง่ของตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ทา่นจะตอ้ง

ด าเนนิการจัดเก็บสิง่ของเหล่านัน้ดว้ยวธิอีืน่กอ่นเขา้ไปในสถานทตู 

 

ผูต้ดิต่อสถานทตูฯทกุทา่นตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทตูฯ ทา่นสามารถฝากโทรศัพทม์อืถอื 1 

เครือ่ง ไวก้บัเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยทีห่นา้ประตู แต่สถานทตูฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผดิชอบหากเกดิการสญูหายหรอืความ
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เสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้กบัโทรศัพทม์อืถอืของทา่นในขณะทีฝ่ากไวก้บัพนักงานรักษาความปลอดภัย ทา่นไม่สามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามทีนั่ดหมาย

ไว ้หากน าสิง่ของดังตอ่ไปนี้มาดว้ย 

 

ค าแนะน า 
เอกสารทีท่า่นตอ้งยืน่ในวันสมัภาษณ์มดีังนี้  

1. ใบยนืยันนัดสมัภาษณ์  

2. ใบยนืยันแบบฟอรม์ DS-160  

3. หนังสอืเดนิทางทัง้เล่มปัจจุบนัและเล่มเดมิทัง้หมดทีท่า่นเคยม ี

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

5. โดยเฉพาะทา่นทีส่มัครวซีา่ประเภท B1/B2 วซีา่ ทา่นควรจะเตรยีมหลักฐานการเงนิส าหรับการเดนิทางของทา่นมาดว้ย 

6. ทา่นควรจะสามารถอธบิายไดถ้งึแผนการของทา่นในชว่งเวลาทีท่า่นพ านักในสหรัฐฯและหลังจากทีท่า่นเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยแลว้ 

7. ผูส้มัครกรุณามาถงึสถานทตูอเมรกิา 15 นาทกีอ่นเวลาสมัภาษณ์เทา่นัน้ 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ ยืน่ขอ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศแคนาดา 

** ใหเ้ตรยีมเอกสารเหมอืนกบั การเตรยีมเอกสารเพือ่ เขา้รบัการสมัภาษณ์ วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศ

สหรฐัอเมรกิา แตเ่อกสารทุกฉบบัจ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ไมเ่กนิ 1 เดอืน หรอื 30 วนั นบัจากวนัยืน่ 

ฉบบัจรงิ พรอ้มส าเนา 1 ฉบบั ** 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศแคนาดา 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศแคนาดา อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุุมวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามอื สงัเกตไดง่้าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
CODE : ZUS08 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


