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วันที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงวอชิงติน ดีซี  เสาร ์
08.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู 6 เคานเ์ตอร ์ M สายการบินคาเธ่ย์

แปซิฟิก แอรเ์วย ์เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  
 11.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX750 

15.00 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
17.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงวอชิงตนั ดี ซี (สหรฐัอเมรกิา) โดยเที่ยวบินที่ CX866  
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
21.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตนั ดลัเลส (IAD) กรุงวอชิงตนั ดีซี (District of 

Columbia) นครหลวงของประเทศสหรฐัอเมรกิา ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร (กรุงวอชิงตนั ดีซี เวลาชา้กว่าประเทศไทย 11 ชม.)  รถปรบัอากาศรอรบั
คณะสูท่ี่พกั 

 

 พกัโรงแรม Sheraton Pentagon City Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.sheratonpentagon.com 

วันที ่2 กรุงวอชิงตัน ดีซี - พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรธ์รรมชาติแห่งชาติ -
พิพิธภัณฑย์านบินและอวกาศแห่งชาติ 

อาทติย ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.40 น. น าคณะเที่ยวชมวอชิงตนั ดีซี เมืองหลวงของสหรฐั อเมรกิาที่สวยงาม ตัง้อยู่บนฝ่ัง

แม่น า้โปโตแมค (Potomac) โดยน ามาจากชื่อของ จอรจ์ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคน
แรกของอเมรกิา บวกกบัชื่อ ครสิโตเฟอร ์ โคลมับสั ผูค้น้พบทวีปอเมรกิาในปีค.ศ. 
1790 จอรจ์ วอชิงตนั ไดเ้ลือกดินแดนที่เป็นวอชิงตนัทกุวนันีเ้ป็นเมืองหลวงถาวร มี
การวางผงัเมืองและก่อสรา้งอาคารต่าง ๆ มาก มาย โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีก
โบราณเป็นสว่นใหญ่ 

 

 น าคณะเที่ยวชมกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. โดยเริ่มจากศนูยก์ลางในการบรหิารประเทศอนั
ไดแ้ก่ U.S. Capitol หรือรฐัสภาของสหรฐัอเมรกิา หอ้งแรกที่ใชต้อ้นรบันกัท่องเที่ยว
คือ หอ้งโถงกลมอนัโอ่อ่า มีภาพเขียนขนาดใหญ่เก่ียวกบัประวตัิศาสตรอ์เมรกิาเรียง
รายอยู่รอบหอ้ง และที่ส  าคญัคือ ค าประกาศอิสรภาพ และรฐัธรรมนญูของ
สหรฐัอเมรกิา ตัง้แสดงอยู่ดว้ย ผ่านย่าน The Mall เปรียบเสมือนหวัใจของเมือง และ
ยงัเป็นที่ตัง้ของสถาบนัสมิธโซเนียน กลุม่อาคารเรียงรายสองฝ่ัง ถดัไปคืออนสุาวรีย์
วอชิงตนั (Washington Monument)  เป็นแท่งเสาหินอ่อนสงู 555 ฟตุ ซึ่งจะเหน็ไดแ้ต่
ไกล แลนดม์ารก์ที่ไดร้บัการบนัทกึภาพมากที่สดุของดีซี ผ่าน Vietnam Veterans 
Memorial อนสุาวรียส์งครามเวียดนาม ตัง้ตรงขา้มกบั Korean War Memorial 
อนสุาวรียส์งครามเกาหลี และอนสุาวรียล์ินคอลน์ (Lincoln Memorial) จดุชมวิวที่มี
นกัท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สดุ เป็นฉากหลงัที่สวยงามที่สดุจนเกินค าบรรยาย  
ภายในอาคารมีอนสุาวรียข์องประธานาธิบดีลนิคอลน์ ก าแพงดา้นซา้ยไดจ้ารกึสนุทร
พจนข์องลินคอลน์ที่กลา่ว ณ Gettysburg  อนัเป็นอมตะพจนท์ี่ไดร้บัการยกย่องว่า
จบัในอเมรกินัยิ่งนกั แลว้น าคณะไปถ่ายรูปดา้นหนา้ของท าเนียบขาว หรือ ไวทเ์ฮา้สท์ี่
โด่งดงั เป็นท าเนียบของประธานาธิบดีของอเมรกิา ความยิ่งใหญ่ที่ถกูกลา่วขวญัถึง 
รวมถึงระบบรกัษาความปลอดภยัที่ว่ากนัว่าดีที่สดุในโลก ถกูผูส้รา้งภาพยนตรน์ ามา
ใหไ้ดช้มกนัใน Olympus has Fallen เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตวัอาคาร
รูปหา้เหลี่ยมเป็นสญัลกัษณท์างการทหาร เป็นอาคารส านกังานที่มีพนกังานมากที่สดุ
ในโลก และเคยเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ใหญ่ที่สดุในโลกมาก่อน แลว้พาท่านผ่านไปชมย่าน
จอรจ์ทาวน ์  ถือไดว่้าเป็นชมุชนที่เก่าแก่ที่สดุของดี.ซี. โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบจอรเ์จียน และวิคทอเรียน บา้นที่สรา้งจากหินและสวนสวยท าใหด้รูม่รื่น 

 
 

 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.sheratonpentagon.com/
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บ่าย น าคณะเขา้สูส่ถาบนัสมิธโซเนยีน เป็นสถาบนัวิจยั สถาบนัการศกึษา และพิพิธภณัฑ ์
ไดร้บัทนุจากรฐับาลสหรฐัอเมรกิา และจากผูบ้รจิาคต่าง ๆ น าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
ประวตัิ ศาสตรธ์รรมชาติแห่งชาติ (National Museum of Natural History) ภายใน
ถกูแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ แต่พืน้ที่จดัแสดงมีเพียงแค่ 2 ชัน้ ชัน้ที่ 1 บอกเลา่เรื่องราวของ
สตัวโ์ลกดกึด าบรรพม์ีอายกุว่า 220 ลา้นปี แบ่งเป็นโซนสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 
(Mammal) ไดโนเสาร ์ (Dinosaurs) สตัวใ์นยคุน า้แข็ง (Ice Age) ฟอสซิล (Fossil) 
ตน้ก าเนิดของมนษุย ์ (Human Origins) และภายในหอ้งโถงมหาสมทุร (Ocean 
Hall) คณุจะมีโอกาสไดเ้ห็นปลาวาฬ ปลา และสิ่งมีชีวิตใตท้ะเลน่าสนใจอีกมากมาย 
และนี่ยงัเป็นแค่สว่นหนึ่งของชิน้งานที่จดัแสดงอยู่ในโถงใหญ่มโหฬารเท่านัน้ ที่ชัน้ 2 
มีนิทรรศการ “เขียนไวใ้นกระดกู” (Written in Bones) เพื่อเรยีนรูเ้ก่ียวกบัการสืบสวน
ดว้ยนิติวิทยาศาสตรจ์ากโครงกระดกูมนษุย ์ หอ้งอญัมณีหายากและงานป้ันที่แปลก
ตา จดัแสดงอยู่รอบๆ เพชรขนาด 45 กะรตัที่โด่งดงัระดบัโลกอย่างเพชร โฮปไดมอนด ์
(The Hope Diamond) เรียนรูเ้ก่ียวกบัหินและแร ่ แลว้ตื่นตาไปกบัสตัวน์่าเกรงขามที่
ครัง้หนึ่งเคยอาศยัอยู่ในทะเลยคุโบราณ และคน้พบสิ่งมีชีวิตที่คณุไม่เคยรูว่้ามีอยู่จรงิ 
สมัผสักบัชีวิตในยคุโบราณผ่านการจ าลองวิธีชีวิตของคนโบราณอย่างถกูตอ้งและ
เหมือนจรงิ เดินผ่านโลกของมด และชีวิตของผีเสือ้ ไปจนถึงสตัวเ์ลือ้ยคลานขนาด
ใหญ่ พิพิธภณัฑน์ีม้ีชิน้งานจดัแสดงอยู่ถึง 126 ลา้นชิน้ เป็นสว่นหนึ่งของสถาบนั
สมิทธิ์โซเนียน ซึ่งเป็นสถาบนัคน้ควา้วิจยัและพิพิธภณัฑท์ี่มีชื่อเสียงที่สดุในโลก มีผู้
เขา้ชมกว่า 5 ลา้นคนต่อปี 

 

 
 

 
 
 

 

 น าเขา้ชมพิพิธภณัฑย์านบินและอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space 
Museum) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่มีชื่อเสียงมากที่สดุของสถาบนัสมิธโซเนียน พืน้ที่จดัแสดง
มี 2 ชัน้ แบ่งเป็น 23 แกลลอรี จดัแสดงเครื่องบินกว่า 100 รุน่, ยานอวกาศ, ขีปนาวธุ 
และสิ่งประดิษฐท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการบิน ไฮไลทส์ว่นหนึ่งคือ นวตักรรมการบินของพี่นอ้ง
ตระกลูไรท ์ ในปี 1903, ยานอพอลโล 11 และเทคโนโลยีขัน้สงูของอากาศยานของ
โลก 

 

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

วันที ่3 วอชิงตัน ดีซี - ฟิลลาเดลเฟีย - แอตแลนติกซิตี ้ จันทร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟิลลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในมลรฐั

เพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สดุเป็นอนัดบั 6 ของสหรฐัอเมรกิา มี
ความส าคญัในฐานะที่เป็นสถานที่ที่มีการเขียนและลงนามรฐัธรรมนญูของประเทศ 
เพื่อประกาศอิสรภาพจากองักฤษ  

(260 กม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บ่าย เที่ยวชมสถานที่ ๆ จะบอกเลา่เรื่องราวไดด้ีที่สดุคือ Independence Visitor Center 

ประกอบไปดว้ย Independence Hall , Liberty Bell Center ซึ่งภายในจะจดัแสดง
เก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาเป็นไปของระฆงั เป็นระฆงัที่มีความหมายต่อ
ประวตัิศาสตรช์าต ิ เพราะเป็นระฆงัใบที่สง่เสียงกอ้งกงัวาน หลงัประกาศอิสรภาพไม่
ขึน้ตรงต่อจกัรภพองักฤษในปี 1776  เหตทุี่เลือกใชร้ะฆงัใบนีก้็เพราะรอบ ๆ ระฆงั 
จารกึขอ้ความที่มคีวามหมายจบัใจเก่ียวกบัเสรีภาพ สอดคลอ้งกบัวตัถ ุ ประสงคข์อง
การประกาศอิสรภาพพอดี   และ Independence Park สถานที่นีบ้คุคลส าคญัใน
ประวตัิศาสตรไ์ดเ้คยยืนตรงจดุนี ้ 2 ในนัน้คือ เบนจามิน แฟรงคลิน ในฐานะ
นกัการเมือง เขาเป็นนกัเขียนและผูน้  าการเคลื่อนไหวคนส าคญัไปสูก่ารแยกตวัออก
จากอาณานิคม และรว่มก่อตัง้ชาติสหรฐัอเมรกิาและ จอรจ์ วอชิงตนั ประธานาธิบดี
คนแรกของสหรฐั ศนูยก์ลางของความมั่นคงทกุอย่างของอเมรกิา เสียงที่กอ้งกงัวาน
ของ Liberty Bell หลกัเชิดชอูดุมคติในเสรีภาพ และความความเสมอภาคอย่างแน่ว

 
 
 

(100 กม.) 

 

http://www.sheratonpentagon.com/
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แน่ ไดเ้กิดขึน้ในสถานที่แห่งนี ้แวะชมบา้นของ Betsy Ross จดุเริ่มตน้ของธงชาติผืน
แรกที่น  ามาใชอ้ย่างเป็นทางการ โดยหลงัจากประกาศอิสรภาพ จอรจ์ วอชิงตนั ได้
ขอใหร้อสสซ์ึ่งเป็นช่างเย็บชาวเมืองฟิลลาเดลเฟีย ตดัเย็บธงชาติใหโ้ดยธงผืนนีม้ีกลุม่
ดาว 13 ดวงเรียงกนัเป็นวงกลม อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจตัรุสับนพืน้ซึ่งมีลวดลายเป็น
แถบสีแดงสลบัขาวและต่อมามีการเปลี่ยนแปลงถึง 26 ครัง้จึงเป็นธงชาติแบบที่ใชใ้น
ปัจจบุนั แลว้ออกเดินทางต่อสูเ่มืองแอตแลนติกซิตี ้ ตัง้อยู่รมิฝ่ังมหาสมทุร
แอตแลนติก ในมลรฐันิวเจอรซ์ี่ เมืองคาสิโนแห่งที่สองของสหรฐัฯ โด่งดงัรองลงมา
จากลาส เวกสั เมืองตากอากาศรมิฝ่ังทะเล เคยเป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจของชาว
นครนิวยอรก์ เพราะอยู่ไม่ห่างจากนครนัน้นกั แต่กลบัมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ เม่ือรฐับาล
อนญุาตใหเ้อกชนตัง้สถานคาสิโนที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาย 

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

วันที ่4 แอตแลนติกซิตี ้- มหานครนิวยอรค์ อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอรค์ ที่ ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของความศิวิไลซ ์

ศนูยก์ลางของเมืองนิวยอรก์ประกอบดว้ย 5 เขตปกครองที่เรียกว่า โบโรห ์(Borough) 
คือ เดอะบรองซ,์ บรูคลิน, แมนแฮตตนั, ควีนส ์และสแตตัน ไอสแ์ลนด ์เป็นเมืองที่มี
ประชากรกว่า 8 ลา้นคนหนาแน่นที่สดุในสหรฐัอเมริกา จากรูปแบบการวางผงัเมือง
ดว้ยโครง สรา้งที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นถนนวางตัดกันเป็นแนว
สี่เหลี่ยมอย่างเป็นระเบียบ โดยจะมีระบบชื่อเรียกถนนว่า “สตรีท” และ “อเวนิว” การ
วางผงัเมืองในรูปแบบนีท้  าใหส้ะดวกต่อการคน้หาสถานที่ไดอ้ย่างง่ายดาย  

(202 กม.) 

 
 

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

ฐานะศนูยก์ลางทางการเงินของโลก และตลาดหลกัทรพัยน์ิวยอรก์เริ่มตน้ตัง้อยู่บน
ถนนสายนี ้ บรเิวณวอลลส์ตรทีจะมีรูปป้ันกระทิง (bull) ซึ่งเป็นสญัลกัษณท์ี่หมายถึง
เศรษฐกิจดี นกัท่อง เที่ยวผ่านไปมานิยมในการถ่ายรูปคู่ จนกลายเป็นสญัลกัษณข์อง
ย่านส าคญัแห่งนี ้ ย่านบรอดเวย ์ สถานที่ที่มีชื่อเสียงในดา้นของโรงละครต่าง ๆ 
มากมายมารวมกนัอยู่ที่นี่ , เมดิสนัสแควร ์อเวนิว , ย่านไทมส์แควร ์ , รอ็คกีเ้ฟลเลอร ์
เซนเตอร ์ ที่สรา้งขึน้จากตระกลูที่ร  ่ารวยติดอนัดบัหนึ่งในสบิของอเมรกิา ย่านไชน่า
ทาวน ์ , เซ็นทรลัพารค์ สรา้งเสรจ็เมื่อปีค.ศ. 1873 มีขนาดอยู่ที่ 3.4 ตารางกิโลเมตร 
สวนสาธารณะแห่งนีเ้ป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง และยงัเคยเป็นสถานที่ใช้
ประกอบในฉากถ่ายท าภาพยนตรอ์ีกดว้ย อนสุรณส์ถาน 911 หรือ Ground Zero น า
คณะเช็คอินเขา้สูโ่รงแรมที่พกัย่านไทมส์แควร ์ แลว้อิสระใหท้่านไดเ้ดินส ารวจสินคา้
ในแหลง่ชอปปิ้งมากมายที่เป็นจดุดงึดดูนกัท่องเที่ยว 

 
 

 

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

วันที ่5 มหานครนิวยอรค์ - ล่องเรือชมอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ - ชมวิวแบบพา
โนรามาบนตึกเอ็มไพรส์เตท 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู ่Pier 83 ลงเรือท่องเที่ยว Circle Line Cruise ลอ่งไปตามแม่น า้ฮดั

สนั ผ่านเขต Financial District และสวนสาธารณะ Battery เพื่อไปชมเทพีเสรีภาพ 
(Statue of Liberty) อนสุาวรียท์ี่ยิ่งใหญ่ และมีคณุค่าทางจิตใจ ที่ชาวฝรั่งเศสมอบ
เอาไวเ้ป็นของขวญั แก่ชาวอเมรกินั ในวนัที่อเมรกิาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ 100 ปี ณ 
วนัที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะส ารดิ รูปเทพหี่ม
เสือ้คลมุ มือขวาชคูบเพลิง มือซา้ยถือแผ่นจารกึค าประกาศอิสรภาพของสหรฐัฯ และ

 

 
 

http://www.caecarpalaceatlanticcity.com/
http://www.paramounthotel.com/
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มีอกัษรสลกัว่า "JULY IV MDCCLXXVI" หรือวนัที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776  เทา้ขา้ง
หนึ่งมีโซ่ที่ขาด แสดงถึงความหลดุพน้จากการเป็นทาส สวมมงกฎุ 7 แฉกซึ่งเป็น
สญัลกัษณข์องทะเลทัง้เจ็ด หรือทวีปทัง้เจ็ด โครงรา่งเหล็กออกแบบโดยเออแชน วี
ยอเลต-์เลอ-ดคุ และกสุตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผูอ้อกแบบหอไอเฟล ในกรุงปารสี สว่น
ฐานอนสุาวรีย ์สรา้งโดยสหรฐัอเมรกิา จารกึโคลงซอนเนตข์องกวีชาวอเมรกินั เอมมา 
ลาซารสั ซึ่งมีเนือ้หาตอ้นรบัผูอ้พยพที่เขา้อยู่มาในอเมรกิาปีค.ศ. 1984 องคก์าร
ยเูนสโก ประกาศใหอ้นสุาวรียเ์ทพีเสรี ภาพเป็นมรดกของโลก ใกล้ๆ กนัมีเกาะเล็กๆ
เกาะหนึ่งมีชื่อว่าเกาะ Ellis เดิมเป็นด่านตรวจคนเขา้เมืองอเมรกิาทางเรือสมยัก่อน 
เรือลอ่งผ่านไปชมสะพานบรูคลิน เป็นสะพานแขวนที่เก่าแกท่ี่สดุในสหรฐัอเมรกิา มี
ความยาว 1,825 เมตร ขา้มแม่น า้อีสต ์เชื่อมระหว่างย่านแมนฮตัตนั และย่านบรูคลิน 

 
 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Japanese Buffet 
บ่าย น าคณะขึน้ชมวิวทิวทศันบ์นตกึเอ็มไพรส์เตท หนึ่งในอาคารระฟ้าที่มีชื่อเสียงมาก

ที่สดุในโลก ตัง้อยู่บนเกาะแมนฮตัตนั ในรฐันิวยอรก์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อเมรกินั วิลเลียม เฟรดเดอรคิ แลมบ ์ก่อสรา้งโดยบรษิัท สตารเ์รต็ต ์บราเธอร ์แอนด ์
เอเกน จ ากดั เริ่มลงมือก่อสรา้งเม่ือวนัที่ 1 ตลุาคม ค.ศ. 1929 แลว้เสรจ็เมื่อวนัที่ 1 
พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสงูทัง้สิน้ 102 ชัน้ มีหนา้ต่างทัง้สิน้ 6,514 บาน ตกึสงู
จากพืน้ดิน 381 เมตร (1,250 ฟตุ) ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบอารต์เดคโค (Art Deco) ที่
นิยมในสมยันัน้ ในปัจจบุนัไดม้ีการทุ่มเงินกว่า 550 ลา้นเหรียญเพื่อท าใหต้กึแห่งนี ้
เป็นตกึประหยดัพลงังาน โดยสามารถลดการใชพ้ลงังานไดล้ดลงถึง 38% เอ็มไพร์
สเตทยงัคงรกัษาต าแหน่งตกึประหยดัพลงังานที่สงูที่สดุในโลกอยู่ในเวลานี ้ และมี
นกัท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 3.8 ลา้นคนต่อปี เพื่อชมวิวทิวทศันข์องมหานครนิวยอรค์ 
แบบ 360 องศา อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งย่านฟิฟทอ์เวนิว ส  าหรบัของมียี่หอ้และ
เครื่องประดบั หา้งสรรพสินคา้เมซีส ์ (Macy's) หา้งสรรพสนิคา้ที่ใหญ่ที่สดุในสหรฐัฯ 
ตามอธัยาศยั 

 
 

 
 

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

วันที ่6 มหานครนิวยอรค์ - คอรน์น่ิง - ไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางออกจากมหานครนิวยอรค์ สูเ่มืองคอรน์นิ่ง ซึ่งอยู่ทางตอนใตข้องนคร

นิวยอรค์ ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้เชมงุ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง
ทางดา้นการท าเครื่องแกว้  

(400 กม.) 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองบฟัฟาโล ่ ซึ่งมีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เป็นเมือง

ทางดา้นอตุสาหกรรมพนัธุพ์ืช ศนูยก์ลางทางวฒันธรรม การ ศกึษาและการแพทย ์
และไดร้บัการคดัเลือกจากหนงัสือ Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมืองที่มีความสะอาด
เป็นอนัดบั 3 ของอเมรกิา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมรกิาและแคนาดา 
โดยมีแม่น า้ไนแองการา่ขวางกัน้ ซึ่งเป็นจดุก าเนิดของน า้ตกยกัษ ์ “ไนแองการา่”  
จากนัน้น าคณะชอ้ปปิ้งใน Fashion Outlets of Niagara Falls ที่มีสนิคา้แบรนดด์งั
ของอเมรกิาและทั่วโลก ลดกระหน ่าตัง้แต่ 30-70% อาทิ Burberry / Calvin Klein / 
Coach / Cole Haan / DKNY / Kate Spade / Levi’s / Polo Ralph Lauren / Saks 
Fifth Avenue OFF 5TH / Samsonite Company Store / Tumi จนไดเ้วลาน าคณะ
เดินทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศแคนาดา เพื่อด่ืมด ่ากบัความงดงามอนัเป็นที่สดุของ
น า้ตกไนแองการา่ ประกอบดว้ยสองน า้ตกใหญ่ คือน า้ตกอเมรกินั (American Fall) 
และน า้ตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน า้ตกเกือกมา้ น า้ตกทัง้สองถกูคั่นดว้ย
เกาะกลางชื่อว่า Goat Island น า้ตกอเมรกินัอยู่ในเขตประเทศสหรฐัอเมรกิา มีความ

(200 กม.) 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.paramounthotel.com/
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กวา้งนอ้ยกว่าสงูนอ้ยกว่า กวา้งเพียง 320 เมตรสว่นน า้ตกแคนาดาเป็นน า้ตกรูป
เกือกมา้ 2 ใน 3 ของน า้ตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กวา้งกว่า สงูกว่า และก็สวย
กว่า กวา้งถึง 790 เมตร จรงิ ๆ แลว้น า้ที่ตกลงมาเป็นน า้ตกไนแอการา จะตกจากฝ่ัง
อเมรกิาไปยงัฝ่ังแคนาดา ฉะนัน้ถา้อยู่ฝ่ังอเมรกิาจะเห็นแต่ดา้นหลงัและดา้นข้างของ
น า้ตก ดงันัน้การชมวิวของน า้ตกที่สวยงามระดบัโลกจึงตอ้งไปดจูากฝ่ังแคนาดา
ยอ้นกลบัมา ในช่วงกลางคืนของทกุคืน น า้ตกไนแองการา่จะถกูประดบัไฟแสงสี
สวยงามและมีการจดุพล ุในบรเิวณรอบ ๆ น า้ตก เพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยว 

 

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

เดียวกนั (ห้องพักวิวน ้าตกไนแองการา) 
www.sheratononthefalls.com 

 

วันที ่7 ล่องเรือชมน ้าตกไนแองการ่า - ช้อปป้ีง Outlets - โตรอนโต้ ศุกร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
10.00 น. น าคณะชมน า้ตกไนแองการา่อย่างใกลช้ิด ดว้ยการลอ่งเรือ Hornblower Niagara 

Cruise เพื่อใหท้่านไดส้มัผสัความยิ่งใหญ่ของม่านน า้ตกอย่างใกลช้ิด  
กบัประสบการณอ์นัแสนประทบัใจ (หมายเหต ุ :ในช่วงฤดหูนาวของทกุปีการลอ่งเรือ 
Hornblower Niagara Cruise อาจจะปิดใหบ้รกิารเนื่องจากสภาพอากาศยงัคงหนาว
น า้ตกจะแข็งตวัไม่สามารถลอ่งเรือได/้จะไดล้อ่งหรือไม่ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SKYLON พร้อมชมวิวทวิทัศนข์อง
น ้าตกไนแองการ่า 

Local 

12.30 น. น าคณะชอ้ปปิ้งที่ Outlets Collection at Niagara ที่มสีินคา้แบรนดด์งัของอเมรกิา
และทั่วโลก ลดกระหน ่าตัง้แต่ 30-70% 

 

บ่าย ออกเดินทางสูเ่มืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ และใหญ่
เป็นอนัดบั 4 ในทวีปอเมรกิาเหนือ เป็นเมืองที่มีหลายเชือ้ชาติมากที่สดุ มีผูอ้พยพจาก
ทั่วโลกกว่า 169 ประเทศ  ใชภ้าษาพดูมากกว่า 100 ภาษา ครึง่หนึ่งของจ านวน 5 
ลา้นกว่าคนลว้นเป็นคนต่างชาติ มีเพียงครึ่งเดียวที่เป็นคนทอ้งถิ่น มีชมุชนชาวเอเชีย
และชาวจีนที่ใหญ่ที่สดุในอเมรกิาเหนือ จึงท าใหเ้มืองนีม้ีวฒันธรรมหลากหลาย เป็น
ศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ  ศิลปะ  วฒันธรรม  รฐับาลแคนาดาจึงไดจ้ดัให ้
Toronto เป็นเมืองหลวงทางดา้นวฒันธรรมของประเทศ  และเป็นแหลง่ท่องเที่ยว
หลกั  ทีมกีฬาที่ มีชื่อเสียงเช่น ทีมเบสบอล Billy Jay's  ทีมฮอ็คกีอ้ย่าง Maple Leafs 
และ ทีมบาสเก็ตบอล Raptor   

 
 

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

วันที ่8 โตรอนโต้ - ขึน้หอคอซีเอ็น - ช้อปป้ิง - เดินทางกลับเมืองไทย เสาร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. ขึน้ชมทิวทศันข์องตวัเมืองเมืองโตรอนโตบ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซึ่งเป็นตกึที่

ตัง้อยู่โดดเด่นรมิทะเลสาบออนตารโิอ ้ ส  ารวจวฒันธรรมที่หลาก หลายในย่านกรีก
ทาวน ์ (Greek Town) ลิตเติล๊อิตาลี (Little Italy) ไชน่าทาวน ์ (Chinatown) โคเรีย
ทาวน ์ (Korea Town) และลติเติล๊อินเดีย (Little India) ย่านถนน Queen และ 
University ตกึที่ท  าการ Old City Hall , New City Hall 

 

12.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai  
บ่าย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นม และสนิคา้พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั ณ ย่าน

ถนนชอ้ปปิ้งชื่อดงัในโตรอนโตท้ี่รวบรวมสินคา้หลาก หลายรูปแบบใหท้่านไดเ้ลือกซือ้
ไดอ้ย่างจใุจ 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
19.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินโตรอนโต ้เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

http://www.sheratononthefalls.com/
http://www.sheratoncentretoronto.com/
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วันที ่9 บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างท าการบิน อาทติย ์
01.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก บินสูฮ่่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX829  
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
วันที ่10 ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ จันทร ์
05.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
08.55 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX717  
10.50 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้นจะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

1111--20 เมษายน 256320 เมษายน 2563  115555,,000000  114400,,000000  112244,,000000  3300,,000000  --3311,,000000..--  
--2255,,000000..--  

22--11 พ11 พฤษภาคม 2563ฤษภาคม 2563  115555,,000000  114400,,000000  112244,,000000  3300,,000000  --3311,,000000..--  
--2255,,000000..--  

1313--22 มิถุนายน 25622 มิถุนายน 25633  115577,,000000  114400,,000000  112244,,000000  3300,,000000  --3311,,000000..--  
--2255,,000000..--  

1818--27 กรกฎาคม 227 กรกฎาคม 2563563  115599,,000000  114400,,000000  112244,,000000  3300,,000000  --3311,,000000..--  
--2255,,000000..--  

1212--21 กันยายน 256321 กันยายน 2563  115555,,000000  114400,,000000  112244,,000000  3300,,000000  --3311,,000000..--  
--2255,,000000..--  

1010--19 ตลุาคม 256319 ตลุาคม 2563  115555,,000000  114400,,000000  112244,,000000  3300,,000000  --3311,,000000..--  
--2255,,000000..--  

** (หมายเหตุ! ราคานีไ้ม่รวมค่าวซี่า USA+CANADA / และต๋ัวสะสมไมลไ์ม่ได้ Non Refund) ** 
(ค่าวีซ่า+ค่าบริการ ใหท้ าวีวีซ่า USA จ่ายทา่นละ 7,500 บาท  /  วซี่า Canada จ่ายท่านละ 6,000 บาท) 

วีซ่าอเมรกิาลูกค้าต้องเขา้รับการสัมภาษณแ์ละสแกนนิว้ด้วยตัวเองทุกท่าน 
วีซ่าแคนาดาลูกค้าต้องมาแสกนนิว้ทุกท่าน ณ VFS Canada   

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก สายการบนิภายในประเทศ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่ม

ของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่14 พฤษภาคม 2562 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานสหรฐัอเมรกิา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 

15-19 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 25 ที่นั่ง 
20-35 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 55 ที่นั่ง 

✓ ค่าเรือลอ่งชมอนสุาวรียเ์ทพีเสรีภาพ / ค่าตั๋วขึน้ชมตกึเอ็มไพรมส์เตท / ค่าตั๋วขึน้ชมตกึซีเอ็น ทาวเวอร ์
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 

ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) จะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงใหบ้รกิาร และอาจมีการ
เปลี่ยนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 
3-4 เท่าตวั 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแตล่ะแหง่ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบใุนสหรฐัอเมรกิา และแคนาดา 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จ ีประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงิน
เอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจาก
กลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าด าเนินการพรอ้มค่าธรรมเนียมวีซ่าดงันี ้
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ประเทศสหรฐัอเมรกิา 5,920 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 บาท) 
ประเทศแคนาดา        4,969 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 6,000 บาท) 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั WORLDWIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้น

หรือที่ท่านรูจ้กัและเชื่อถือได ้ ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนั
การเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าลว่งหนา้ 30,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 
วนันบัจากวนัที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ
ลว่งหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 40 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร ์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร ์
 • ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร ์
 • กรณีแจง้ยกเลิก หลงัจากที่ ปิดกรุ๊ป เรียบรอ้ยแลว้  คิดค่าเสียหายตามจรงิ 
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถ

หาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา 
ทางบรษิัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ 
และตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-
REFUND 

 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพิจารณา
อนมุตัิวีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือ
ยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีที่
ท่านไม่แน่ใจว่าจะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวีซ่า
แบบเด่ียว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

▪ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้้
เดินทางทราบลว่งหนา้ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ 
การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บรษิัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอรวิ์สเซส (ประเทศไทย) ที่ระบคุวามรบัผิดชอบ
ไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากที่สดุ 
และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ทา่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไมเ่สีย

ค่าใชจ้า่ย 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทาง
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บรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปเรียบรอ้ยแลว้ ทาง
สายการบินเอมเิรสต ์ไม่สามารถ REFUND เงินไดท้กุกรณี ยกเวน้ การเสียชีวติเท่านัน้   
ทัง้นีเ้งื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเทา่นั้น ทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปเปล่ียนแปลงหรือ
แกไ้ขเงื่อนไขได ้

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรสต ์ แอรไ์ลนใ์นกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล ์ 50% ของสาย

การบินเอมิเรสตไ์ดเ้ท่านัน้  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วันที ่ 14 พฤษภาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสาย

การบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส์ว่นเพิ่มที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ 
วนัที่ออกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส  าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ) จะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงใหบ้ริการ 

▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบั

พกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่ง
มกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในอเมรกิามีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั 
และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่เขา้ชมนัน้ 

ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิัทฯจะคนืเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ 
ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่าง
การเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน 
เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนั
เดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิาร
ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กโิลกรมั (ส  าหรบั
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
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▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 
46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่า
กว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษัิท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัภาระความ
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 
บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร ซึ่งความรบัผิดชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสบูบหุรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วีซา่ของประเทศแคนาดา ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 
ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่า 
อาคารเทรนดี ้ชัน้ 28 เลขที่ 10/198-201 สขุมุวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
ใกลก้บัสถานรีถไฟฟ้านานา 
เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัจนัทรถ์ึงวนัศกุร ์
เปิดท าการเวลา 09.00 น. - 17.00 น. 
เวลายื่นค าขอ 09.00 น. - 17.00 น. 
เวลารบัหนงัสือเดินทางคืน 10.00 น. - 17.00 น. 
หมายเลขโทรศพัทศ์นูยใ์หค้วามช่วยเหลือ: +662 118 7007 
อีเมล ์info.canbkk@vfshelpline.com 
 
ข้ันตอนการด าเนินการค าขอวีซ่าประเภทคนอยู่ช่ัวคราว/ ใบอนุญาตและเอกสารเดินทาง 
ข้ันตอนที ่1 เจา้หนา้ที่ของ WORLDWIDE VACATION กรอกแบบค าขอวีซ่า และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสแ์ละพิมพแ์บบค าขอวีซ่าที่สมบรูณ ์ตอ้งมีบารโ์คด้ในหนา้สดุทา้ย พิมพล์งบนกระดาษสีขาว คณุภาพดี กระดาษ
ตอ้งไม่มนัวาว และควรใชเ้ครื่องพิมพแ์บบเลเซอร ์
 
ข้ันตอนที ่2 ผูส้มคัรควรอ่านนโยบายความเป็นสว่นตวัที่แนบมา พรอ้มกรอกขอ้มลูใหเ้รียบรอ้ยแบบใหค้วามยินยอม วีเอฟ
เอส และแนบเขา้กบัแบบค าขอวีซ่า 
หมายเหต ุ: หากแบบฟอรม์ใหค้วามยินยอมมิไดแ้นบมากบัแบบค าขอวีซ่า ทางเจา้หนา้ที่ไม่มีอ านาจในการแนะน าเอกสาร
ดงักลา่ว แต่จะท าการคืนเอกสารทัง้หมดกลบัคืนไปยงัผูส้มคัรอีกครัง้ 
 
ข้ันตอนที ่3 ช าระค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าธรรมเนียมบรกิารขอ้มลูดา้นชีวภาพหรือไบโอเมตรกิซ ์(ถา้ตอ้งการ) ตามค าสั่ง
ในตารางค่าธรรมเนียมของส านกังานตรวจคนเขา้เมือง และพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางค่าธรรมเนียม โปรดทราบหาก
ผูส้มคัรท าการยื่นแบบค าขอวีซ่าดว้ยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมบรกิารเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ จะถกูช าระใหก้บัวีเอฟ
เอส ซึ่งนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 

mailto:info.canbkk@vfshelpline.com
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ข้ันตอนที ่4 เอกสารทัง้หมดที่ใชใ้นการยื่นวีซ่า เจา้หนา้ที่ของ WORLDWIDE VACATION จะน าไปยื่นที่ตวัแทนวีเอฟเอส 
พรอ้มช าระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบรกิารของวีเอฟเอส 
หมายเหต ุ: หากผูส้มคัรตอ้งใหข้อ้มลูดา้นชีวภาพหรือไบโอเมตรกิซ ์(ลายพิมพน์ิว้มือและรูปถ่าย) ทางศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซ่าจะ
ท าการเก็บขอ้มลูทางชีวภาพหรือไบโอเมตรกิซข์องคณุในเวลาเดียวกนักบัที่คณุยื่นค ารอ้งขอวีซ่า 
 
ข้ันตอนที ่5 ศนูยร์บัค าขอวีซ่าประเทศแคนาดา จะออกใบเสรจ็รบัเงิน เจา้หนา้ที่ของ WORLDWIDE VACATION จะ
ด าเนินการ ติดตามสถานภาพค าขอตามหมายเลขในใบเสรจ็รบัเงิน ซึ่งเป็นหมายเลขที่ส  าคญั และตอ้งใชห้มายเลขนีใ้นการ
ติดตามความคืบหนา้สถานะของค าขอของท่านผ่านทางออนไลน ์
หมายเหต ุ: หากคณุตอ้งใหข้อ้มลูทางชีวภาพหรือไบโอเมตรกิซ ์(ลายพิมพน์ิว้มือและรูปถ่าย ) คณุตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพิ่ม
เป็นเงิน 85 เหรียญแคนาดา  หรือ 2,550 บาท ส าหรบัค่าธรรมเนียมดงักลา่วไดค้รอบคลมุค่าธรรมเนียมบรกิารของ     วีเอฟเอส
แลว้ 
เอกสารในการยื่นขอวีซ่า 
 หนงัสือเดินทางที่เหลืออายใุชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 
 รูปถ่ายปัจจบุนัหนา้ตรงถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1.37x1.77 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัสขีาว 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเขา้ประเทศ รวมค่าบรกิารต่าง ๆ เป็นจ านวนเงินท่านละ ........ บาท 
 จดหมายรบัรองงานที่ระบเุงินเดือนและระยะเวลาในการท างาน หรือใบจดทะเบียนการคา้ของธุรกิจ ในกรณีที่เป็น

เจา้ของกิจการ/ ธุรกิจสว่นตวั 
 หลกัฐานดา้นการเงิน 
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เอกสารในการยืน่วีซา่ประเทศสหรัฐอเมรกิา + แคนาดา 
วีซ่าอเมรกิาที่ไดร้บัการอนมุตัิแลว้จะถกูสง่คืนผูส้มคัรทางไปรษณียภ์ายใน 3-4 วนัท าการ 

วีซ่าแคนาดา จะไดร้บัการอนมุตัิใชเ้วลา 16 วนัท าการ 
ระยะเวลาดงักลา่วเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึ่งระยะเวลาการออกวีซ่าจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละกรณี 

เน่ืองจากสถานการณท์ี่แตกต่างกนัของผูส้มคัรแตล่ะคนและขอ้ก าหนดเฉพาะอื่นๆ 
 

ตั้งแต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ที ่http://www.ustraveldocs.com/th 
ข้ันตอนใหม่ส าหรับการสมัครวีซ่าช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa) 
• เขา้ไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสรา้งบญัชีผูใ้ช ้เลือกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซ่าประเภท

นัน้ๆ ซึ่งจะไดแ้บบฟอรม์ใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ท่านกรอก ใหพ้ิมพแ์บบฟอรม์ใบฝากเงินธนาคารนัน้
ออกมา 

• น าใบฝากเงินธนาคารที่ไดม้าไปยงัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ณ สาขาตามที่ก าหนดไวเ้พื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสมคัรวีซ่า 
• กรอกแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า DS-160 ทางอินเทอรเ์น็ตที่ https://ceac.state.gov/genniv/ 
• ก าหนดนดัหมายวนัสมัภาษณท์างอินเทอรเ์น็ตที่ www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัทผ์่านศนูยบ์รกิารที่ 02-

105-4110 
• ในการก าหนดนดัวนัสมัภาษณ ์ใหแ้จง้ที่อยู่ส  าหรบัการจดัสง่เอกสารดว้ย หากค ารอ้งขอวีซ่าของท่านไดร้บัอนมุตัิ ทางเรา

จะจดัสง่วีซ่าของท่านไปยงัที่อยู่ตามท่านระบจุะไปรบัหรือใหจ้ดัสง่ 
• กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนการขอวีซ่านีไ้ดท้ี่ www.ustraveldocs.com/th 

กรุณาปฏิบตัิตามค าแนะน าอย่างเครง่ครดั มิเช่นน้ันการสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณว์ีซ่า

ในวันทีนั่ดไว้ ท่านควรขอวีซ่าลว่งหนา้มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้เนื่องจากการรอนดัสมัภาษณวี์ซ่าและกระบวนการออกวีซ่า
อาจใชเ้วลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผูค้นนิยมเดินทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะน าใหผู้เ้ดินทางสมคัรวีซ่าลว่งหนา้ใหม้ากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้และโปรดหลีกเลี่ยงการ
วางแผนการเดินทางทีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไดจ้นกว่าจะไดร้บัวีซ่าในหนงัสือเดินทางของตน 

 

หมายเหตุพิเศษส าหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลกึไวว่้า เดือนมิถนุายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงที่แผนกกงสลุ
มีงานมากที่สดุ ดงันัน้ ผูส้มคัรวีซ่าอาจประสบความยากล าบากในการจองวนัสมัภาษณวี์ซ่าในเดือนเหลา่นี ้นกัเรียนตอ้ง
วางแผนลว่งหนา้เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเดินทางมาที่สถานทตูฯ หลายครัง้ ผูส้มคัรวีซ่านกัเรียนควรสมคัรวีซ่าลว่งหนา้ แต่ไม่ควรสมคัร
เกิน 120 วนั ก่อนวนัเปิดเรียน ส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมกรุณาอ่าน ฉนัจะสามารถสมคัรวีซ่าไดเ้ม่ือใด 
ผู้ถือบัตรเดินทางส าหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมคัรวีซ่าชั่วคราวโดยไม่ตอ้งนดัวนัสมัภาษณล์ว่งหนา้ไดใ้นช่วงเชา้ 
ระหว่างเวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเวน้วนัหยดุราชการไทยและสหรฐัฯ) ผูส้มคัรไม่ตอ้งสง่อีเมลม์าลว่งหนา้เพื่อนดัสมัภาษณ ์
โดยคู่สมรสและลกูผูเ้ยาวข์องผูถื้อบตัรเดินทางส าหรบันกัธุรกจิเอเปคสามารถเขา้รบัการสมัภาษณพ์รอ้มกบัผูส้มคัรหลกัไดโ้ดย
ไม่ตอ้งนดัสมัภาษณล์ว่งหนา้เช่นกนั อย่างไรก็ตาม ผูส้มคัรทกุคนตอ้งมีคณุสมบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการสมคัรวีซ่าทัง้หมด 

http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
https://ceac.state.gov/genniv/
http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html#apply
http://thai.bangkok.usembassy.gov/holidays.html
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และตอ้งน าใบเสรจ็แสดงการช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรวีซ่า และหนา้ยืนยนัของแบบฟอรม์ DS-160 มาดว้ย เพื่อที่จะใช้
ประโยชนจ์ากการสมคัรวีซ่าผ่านช่องทางผูถื้อบตัรเดินทางส าหรบันกัธุรกิจเอเปคได ้
ข้อควรปฏิบัติส าหรับวันนัดสัมภาษณ ์

• กรุณากรอกแบบฟอรม์ เอกสารต่างๆใหเ้รียบรอ้ยและพรอ้มยื่นใหก้บัเจา้หนา้ที่สถานทตู 
• น าหนงัสือเดินทาง หนา้ยืนยนัแบบฟอรม์ DS-160 ใบเสรจ็ช าระค่าธรรมเนียมสมคัรวีซ่าจากไปรษณียไ์ทย และรูปถ่าย

จ านวน 1 ใบซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
• ท่านสามารถน าโทรศพัทม์ือถือมาได ้1 เครื่อง สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาไม่อนญุาตใหน้ าคอมพิวเตอรก์ระเป๋า

หิว้ หรืออปุกรณถ์่ายภาพใดๆเขา้มาในสถานทตูฯ กรุณาหยิบโทรศพัทม์ือถือและปิดเครื่องก่อนเขา้ตวัอาคารเพื่อฝากไว้
กบัเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 

ข้อก าหนดเก่ียวกับรูปถ่าย 
ผูส้มคัรวีซ่าสหรฐัฯ จะตอ้งอพัโหลดรูปถ่ายดิจิทลัลงในแบบฟอรม์การสมคัรวีซ่า DS-160 โดยรูปถ่ายจะตอ้งตรงตามขอ้ก าหนด 
มิเช่นนัน้ท่านจะไม่สามารถด าเนินกระบวนการสมคัรต่อไปได ้โดยรูปถ่ายจะตอ้งมีคณุสมบตัิต่อไปนี ้

1. ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2. ตอ้งมีพืน้หลงัสีขาว 
3. ตอ้งถ่ายหนา้เต็ม โดยหนัหนา้เขา้กลอ้ง 
4. ตอ้งอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล ์.jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 

1200x1200 พิกเซล 
5. ขนาดของไฟลจ์ะตอ้งนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 240 กิโลไบท ์
6. จะตอ้งไมถ่กูปรบัแต่งทางดิจิทลั 

ส าหรบัค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัองคป์ระกอบรูป ท่านสามารถอ่านขอ้ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปถ่ายไดท้ี่ลิง้คน์ี ้หากรูปของ
ท่านไม่ตอ้งตามขอ้ก าหนดดา้นองคป์ระกอบเราอาจไม่สามารถด าเนินการเก่ียวกบัการสมคัรวีซ่าของท่านได ้เราขอแนะน าให้
ผูส้มคัรน ารูปถ่ายดิจิทลัที่พิมพอ์อกมาแลว้มาในวนัสมัภาษณวี์ซ่าดว้ย 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการสมัครวีซ่า: 
เจา้หนา้ที่กงสลุจะพิจารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกนัไดว่้าผูส้มคัรจะไดร้บัอนมุตัิ (หรือถกูปฏิเสธวี
ซ่า) เนื่องจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกนั สิ่งที่สามารถแสดงถึงความสมัพนัธท์ี่หนกัแน่นในกรณีหนึ่งอาจใชไ้ม่ไดก้บัอีกกรณี
หนึ่ง เนื่องจากกระบวนการสมคัรวีซ่าชั่วคราวมิไดเ้ป็นกระบวนการที่ใชเ้อกสารเป็นหลกั ผูส้มคัรวีซ่าตอ้งสามารถแสดงความ
ผกูพนัต่อประเทศของตนโดยการแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่กงสลุทราบ ผูส้มคัรวีซ่านกัเรียน ผูเ้ขา้รว่มโครงการแลกเปลี่ยน และผูส้มคัรวี
ซ่าประเภทท างานจ าเป็นตอ้งมีเอกสารสนบัสนนุเฉพาะ โดยเราขอแนะน าใหผู้ส้มคัรทกุท่านน าหนงัสือเดินทางเลม่เดิมของตนมา
ดว้ย และผูป้กครองของผูส้มคัรวีซ่าที่เป็นผูเ้ยาวค์วรน าสตูิบตัรของบตุรมาดว้ย 

ทัง้นีท้างบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารที่ควรน าติดไปในวันสมัครวีซ่าเพิ่มเติมจากทีท่างสถานฑูต
ก าหนด ดังรายละเอียดดังนี้ 

http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-photoinfo.asp#section2
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 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า อเมรกิา
, แคนาดา, วีซ่าอื่นๆในกลุ่มประเทศเชงเกน้ หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 

 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส  าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส  าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ /ส  าเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
ส  าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์

 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง
, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจาก
นัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรบัรองบรษิัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 6  
เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อ
กลบัสูภ่มูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรอง
ค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบชุื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ 
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวีซ่า ข้อมูลติดต่อ 

แผนกกงสลุ สถานทตูสหรฐัอเมรกิา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทย ุกรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
ศูนยข้์อมูลวีซ่า เวลาท าการ: วนัจนัทรถ์ึงศกุร ์8:00 - 20:00 (ยกเวน้วนัหยดุ) 
โทรศัพท:์ 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรฐัอเมรกิา) 
อีเมล:์ support-thailand@ustraveldocs.com 

 
กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย 

mailto:support-thailand@ustraveldocs.com
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รายการส่ิงของที่ไมใ่หน้ าเขา้มาภายในสถานทตู และระเบยีบในการเขา้สู่สถานทตู  

ผูต้ิดต่อสถานทตูฯทกุท่านตอ้งไดร้บัการตรวจรกัษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรกัษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ท่าน
สามารถฝากโทรศพัทม์ือถือ 1 เครื่อง ไวก้บัเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัที่หนา้ประต ูแต่สถานทตูฯและพนกังานรกัษาความ
ปลอดภยัจะไม่รบัผิดชอบหากเกิดการสญูหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึน้กบัโทรศพัทม์ือถือของท่านในขณะที่ฝากไวก้บั
พนกังานรกัษาความปลอดภยั ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทตูฯตามที่นดัหมายไว ้หากน าสิ่งของดงัต่อไปนีม้าดว้ย 

• อปุกรณบ์รรจแุบตเตอรี่หรืออปุกรณอ์ิเล็กทรอนิคสใ์ดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์ไดอารี่แบบดิจิตอล วิทยตุิดตามตวั 
กลอ้งถ่ายรูป ตลบัเทป แถบบนัทกึวิดิทศัน ์ ซีดีรอม เครื่องเลม่เอ็มพีสาม แผ่นดิสก ์คอมพิวเตอรก์ระเป๋าหิว้ หรือเครื่อง
เลน่เพลงขนาดพกพา 

• กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ 
• กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใสเ่อกสารหรือกระเป๋าเสือ้ผา้ ผูส้มคัรขอวี

ซ่าสามารถน าเอกสารที่ใชใ้นการขอวีซ่าใสถ่งุหรือกระเป๋าใสเท่านัน้ 
• อาหาร (มีรา้นกาแฟและของว่างจ าหน่ายภายในสถานทตูฯ) 
• ซองหรือพสัดทุี่ปิดผนึก 
• บหุรี่ ซิการ ์กลอ่งไมข้ีด ไฟแช็ค 
• วตัถมุีคมทกุชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 
• อาวธุหรือวตัถใุดๆที่มีสารประกอบระเบิด 

รายการสิ่งของที่ไม่ใหน้  าเขา้มาภายในสถานทตูฯไม่ไดจ้  ากดัอยู่เพียงแค่รายการที่กลา่วมาขา้งตน้เท่านัน้ สิ่งของประเภทอื่นอาจ
ไมไ่ดร้บัอนญุาตใหน้ าเขา้มาภายในสถานทตูฯดว้ยเช่นกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวิจารณญาณของพนกังานรกัษาความปลอดภัย 
นอกจากโทรศพัทม์ือถือ 1 เครือ่ง สถานทตูฯไม่รบัฝากสิ่งของตอ้งหา้มที่กลา่วมาขา้งตน้ ท่านตอ้งฝากเก็บสิ่งของดงักลา่วไวท้ี่อื่น
ก่อนมาติดต่อสถานทตูฯ 

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

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

