
 

 

 



 

 

11 เม.ย. 62 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงวอชงิติน ดีซี  พฤหัสบดี 
08.30 น. พร้อมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู 6 เคานเ์ตอร์ M สายการบนิคาเธ่ย์

แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ  
 11.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮอ่งกง โดยเที่ยวบินที่ CX750 

15.00 น. ถงึสนามบินเชคแลปก๊อก ฮอ่งกง รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
17.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงวอชงิตนั ดี ซี (สหรัฐอเมริกา) โดยเที่ยวบนิที ่CX860  
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
21.45 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาติวอชิงตนั ดลัเลส (IAD) กรุงวอชงิตนั ดีซี (District of 

Columbia) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร (กรุงวอชงิตนั ดีซี เวลาช้ากวา่ประเทศไทย 11 ชม.)  รถปรับอากาศรอรับ
คณะสู่ที่พกั 

 

 พกัโรงแรม Sheraton Pentagon City Hotel หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.sheratonpentagon.com 

12 เม.ย. 62 กรุงวอชงิตัน ดีซี - พพิธิภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ -
พพิธิภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาต ิ

ศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.40 น. น าคณะเที่ยวชมวอชิงตนั ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐ อเมริกาที่สวยงาม ตัง้อยูบ่นฝ่ัง

แมน่ า้โปโตแมค (Potomac) โดยน ามาจากชื่อของ จอร์จ วอชงิตนั ประธานาธิบดีคน
แรกของอเมริกา บวกกบัชือ่ คริสโตเฟอร์ โคลมับสั ผู้ ค้นพบทวีปอเมริกาในปีค.ศ. 
1790 จอร์จ วอชิงตนั ได้เลือกดินแดนที่เป็นวอชงิตนัทกุวนันีเ้ป็นเมืองหลวงถาวร มี
การวางผงัเมืองและกอ่สร้างอาคารตา่ง ๆ มาก มาย โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีก
โบราณเป็นส่วนใหญ่ 

 

 น าคณะเที่ยวชมกรุงวอชงิตนั ดี.ซี. โดยเร่ิมจากศนูย์กลางในการบริหารประเทศอนั
ได้แก ่ U.S. Capitol หรือรฐัสภาของสหรฐัอเมริกา ห้องแรกที่ใช้ต้อนรับนกัทอ่งเที่ยว
คือ ห้องโถงกลมอนัโออ่า่ มีภาพเขียนขนาดใหญ่เก่ียวกบัประวติัศาสตร์อเมริกาเรียง
รายอยูร่อบห้อง และทีส่ าคญัคือ ค าประกาศอสิรภาพ และรฐัธรรมนญูของ
สหรัฐอเมริกา ตัง้แสดงอยูด้่วย ผ่านยา่น The Mall เปรียบเสมือนหวัใจของเมือง และ
ยงัเป็นที่ตัง้ของสถาบนัสมิธโซเนียน กลุ่มอาคารเรียงรายสองฝ่ัง ถดัไปคืออนสุาวรีย์
วอชิงตนั (Washington Monument)  เป็นแทง่เสาหินออ่นสูง 555 ฟตุ ซึง่จะเห็นได้แต่
ไกล แลนด์มาร์กที่ได้รับการบนัทกึภาพมากทีสุ่ดของดีซี ผา่น Vietnam Veterans 
Memorial อนสุาวรีย์สงครามเวียดนาม ตัง้ตรงข้ามกบั Korean War Memorial 
อนสุาวรีย์สงครามเกาหลี และอนสุาวรีย์ลินคอล์น (Lincoln Memorial) จดุชมวิวที่มี
นกัทอ่งเที่ยวนิยมมาถา่ยรูปมากทีสุ่ด เป็นฉากหลงัที่สวยงามที่สุดจนเกนิค าบรรยาย  
ภายในอาคารมีอนสุาวรีย์ของประธานาธิบดีลินคอล์น ก าแพงด้านซ้ายได้จารึกสนุทร
พจน์ของลินคอล์นที่กล่าว ณ Gettysburg  อนัเป็นอมตะพจน์ที่ได้รับการยกยอ่งวา่
จบัในอเมริกนัย่ิงนกั แล้วน าคณะไปถา่ยรูปด้านหน้าของท าเนยีบขาว หรือ ไวท์เฮ้าส์ที่
โดง่ดงั เป็นท าเนียบของประธานาธิบดีของอเมริกา ความย่ิงใหญ่ที่ถกูกล่าวขวญัถงึ 
รวมถงึระบบรักษาความปลอดภยัที่วา่กนัวา่ดทีี่สุดในโลก ถกูผู้สร้างภาพยนตร์น ามา
ให้ได้ชมกนัใน Olympus has Fallen เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตวัอาคาร
รูปห้าเหล่ียมเป็นสญัลกัษณ์ทางการทหาร เป็นอาคารส านกังานที่มีพนกังานมากทีสุ่ด
ในโลก และเคยเป็นส่ิงกอ่สร้างที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกมากอ่น แล้วพาทา่นผ่านไปชมยา่น
จอร์จทาวน์  ถือได้วา่เป็นชมุชนทีเ่กา่แกท่ี่สุดของดี.ซี. โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรม
แบบจอร์เจียน และวิคทอเรียน บ้านที่สร้างจากหินและสวนสวยท าให้ดรู่มร่ืน 

 
 

 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.sheratonpentagon.com/


 

 

บา่ย น าคณะเข้าสูส่ถาบนัสมิธโซเนียน เป็นสถาบนัวิจยั สถาบนัการศกึษา และพิพิธภณัฑ์ 
ได้รับทนุจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และจากผู้บริจาคตา่ง ๆ น าเข้าชมพิพิธภณัฑ์
ประวติั ศาสตร์ธรรมชาติแหง่ชาติ (National Museum of Natural History) ภายใน
ถกูแบง่ออกเป็น 3 ชัน้ แตพ่ืน้ที่จดัแสดงมีเพียงแค ่2 ชัน้ ชัน้ที่ 1 บอกเล่าเร่ืองราวของ
สตัว์โลกดกึด าบรรพ์มีอายกุวา่ 220 ล้านปี แบง่เป็นโซนสตัวเ์ลีย้งลูกด้วยนม 
(Mammal) ไดโนเสาร์ (Dinosaurs) สตัวใ์นยคุน า้แข็ง (Ice Age) ฟอสซลิ (Fossil) 
ต้นก าเนิดของมนษุย์ (Human Origins) และภายในห้องโถงมหาสมทุร (Ocean 
Hall) คณุจะมีโอกาสได้เห็นปลาวาฬ ปลา และส่ิงมีชีวิตใต้ทะเลนา่สนใจอีกมากมาย 
และนี่ยงัเป็นแคส่ว่นหนึง่ของชิน้งานทีจ่ดัแสดงอยูใ่นโถงใหญ่มโหฬารเทา่นัน้ ที่ชัน้ 2 
มีนิทรรศการ “เขียนไว้ในกระดกู” (Written in Bones) เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัการสืบสวน
ด้วยนิติวิทยาศาสตร์จากโครงกระดกูมนษุย์ ห้องอญัมณีหายากและงานปัน้ที่แปลก
ตา จดัแสดงอยูร่อบๆ เพชรขนาด 45 กะรัตที่โดง่ดงัระดบัโลกอยา่งเพชร โฮปไดมอนด์ 
(The Hope Diamond) เรียนรู้เก่ียวกบัหนิและแร่ แล้วตื่นตาไปกบัสตัว์นา่เกรงขามที่
ครัง้หนึง่เคยอาศยัอยูใ่นทะเลยคุโบราณ และค้นพบส่ิงมีชีวิตที่คณุไมเ่คยรู้วา่มีอยูจ่ริง 
สมัผสักบัชวีิตในยคุโบราณผา่นการจ าลองวิธีชวีิตของคนโบราณอยา่งถกูต้องและ
เหมือนจริง เดินผ่านโลกของมด และชีวิตของผีเสือ้ ไปจนถงึสตัวเ์ลือ้ยคลานขนาด
ใหญ่ พิพิธภณัฑ์นีมี้ชิน้งานจดัแสดงอยูถ่งึ 126 ล้านชิน้ เป็นส่วนหนึง่ของสถาบนั
สมิทธ์ิโซเนียน ซึง่เป็นสถาบนัค้นคว้าวิจยัและพิพิธภณัฑ์ที่มีชือ่เสียงทีสุ่ดในโลก มีผู้
เข้าชมกวา่ 5 ล้านคนตอ่ปี 

 

 
 

 
 
 

 

 น าเข้าชมพิพิธภณัฑ์ยานบินและอวกาศแหง่ชาติ (National Air and Space 
Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชือ่เสียงมากที่สุดของสถาบนัสมิธโซเนียน พืน้ที่จดัแสดง
มี 2 ชัน้ แบง่เป็น 23 แกลลอรี จดัแสดงเคร่ืองบินกวา่ 100 รุ่น, ยานอวกาศ, ขีปนาวธุ 
และส่ิงประดิษฐ์ทีเ่ก่ียวข้องกบัการบิน ไฮไลทส์่วนหนึง่คือ นวตักรรมการบินของพีน้่อง
ตระกลูไรท์ ในปี 1903, ยานอพอลโล 11 และเทคโนโลยีขัน้สูงของอากาศยานของ
โลก 

 

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

13 เม.ย. 62 วอชงิตัน ดีซี - ฟิลลาเดลเฟีย - แอตแลนติกซตีิ ้ เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซึง่เป็นเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในมลรัฐ

เพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแนน่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 6 ของสหรัฐอเมริกา มี
ความส าคญัในฐานะที่เป็นสถานที่ที่มีการเขียนและลงนามรัฐธรรมนญูของประเทศ 
เพื่อประกาศอสิรภาพจากองักฤษ  

(260 กม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บา่ย เที่ยวชมสถานที่ ๆ จะบอกเลา่เร่ืองราวได้ดีที่สุดคือ Independence Visitor Center 

ประกอบไปด้วย Independence Hall , Liberty Bell Center ซึง่ภายในจะจดัแสดง
เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาเป็นไปของระฆงั เป็นระฆงัที่มีความหมายตอ่
ประวติัศาสตร์ชาติ เพราะเป็นระฆงัใบทีส่่งเสียงก้องกงัวาน หลงัประกาศอสิรภาพไม่
ขึน้ตรงตอ่จกัรภพองักฤษในปี 1776  เหตทุีเ่ลือกใช้ระฆงัใบนีก็้เพราะรอบ ๆ ระฆงั 
จารึกข้อความที่มีความหมายจบัใจเก่ียวกบัเสรีภาพ สอดคล้องกบัวตัถ ุ ประสงค์ของ
การประกาศอสิรภาพพอดี   และ Independence Park สถานที่นีบ้คุคลส าคญัใน
ประวติัศาสตร์ได้เคยยืนตรงจดุนี ้ 2 ในนัน้คือ เบนจามิน แฟรงคลิน ในฐานะ
นกัการเมือง เขาเป็นนกัเขียนและผู้น าการเคล่ือนไหวคนส าคญัไปสู่การแยกตวัออก
จากอาณานิคม และร่วมกอ่ตัง้ชาติสหรัฐอเมริกาและ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดี

 
 
 

(100 กม.) 

http://www.sheratonpentagon.com/


 

 

คนแรกของสหรัฐ ศนูย์กลางของความมัน่คงทกุอยา่งของอเมริกา เสียงที่ก้องกงัวาน
ของ Liberty Bell หลกัเชิดชอูดุมคติในเสรีภาพ และความความเสมอภาคอยา่งแนว่
แน ่ได้เกิดขึน้ในสถานทีแ่หง่นี ้แวะชมบ้านของ Betsy Ross จดุเร่ิมต้นของธงชาติผืน
แรกท่ีน ามาใช้อยา่งเป็นทางการ โดยหลงัจากประกาศอิสรภาพ จอร์จ วอชิงตนั ได้
ขอให้รอสส์ซึง่เป็นชา่งเย็บชาวเมืองฟิลลาเดลเฟีย ตดัเย็บธงชาติให้โดยธงผืนนีมี้กลุ่ม
ดาว 13 ดวงเรียงกนัเป็นวงกลม อยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียมจตัรุัสบนพืน้ซึง่มีลวดลายเป็น
แถบสีแดงสลบัขาวและตอ่มามีการเปล่ียนแปลงถงึ 26 ครัง้จงึเป็นธงชาติแบบทีใ่ช้ใน
ปัจจบุนั แล้วออกเดินทางตอ่สู่เมืองแอตแลนติกซิตี ้ ตัง้อยูริ่มฝ่ังมหาสมทุร
แอตแลนติก ในมลรัฐนิวเจอร์ซี่ เมืองคาสิโนแหง่ที่สองของสหรัฐฯ โดง่ดงัรองลงมา
จากลาส เวกสั เมืองตากอากาศริมฝ่ังทะเล เคยเป็นสถานที่พกัผ่อนหยอ่นใจของชาว
นครนิวยอร์ก เพราะอยูไ่มห่า่งจากนครนัน้นกั แตก่ลบัมามีชวีติชีวาอีกครัง้ เม่ือรัฐบาล
อนญุาตให้เอกชนตัง้สถานคาสิโนที่มีชื่อเสียงอยา่งมากมาย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม Buffet  
 พกัโรงแรม The Claridge The Radisson Hotel หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.theclaridgetheradisson.com 

14 เม.ย. 62 แอตแลนติกซตีิ ้- มหานครนิวยอร์ค อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของความศิวิไลซ์ 

ศนูย์กลางของเมืองนิวยอร์กประกอบด้วย 5 เขตปกครองที่เรียกวา่ โบโรห์ (Borough) 
คือ เดอะบรองซ์, บรูคลิน, แมนแฮตตนั, ควีนส์ และสแตตนั ไอส์แลนด์ เป็นเมืองที่มี
ประชากรกวา่ 8 ล้านคนหนาแนน่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา จากรูปแบบการวางผังเมือง
ด้วยโครง สร้างที่มีประสิทธิภาพ เม่ือมองจากมุมสูงจะเห็นถนนวางตัดกนัเป็นแนว
ส่ีเหล่ียมอยา่งเป็นระเบียบ โดยจะมีระบบชื่อเรียกถนนวา่ “สตรีท” และ “อเวนิว” การ
วางผงัเมืองในรูปแบบนีท้ าให้สะดวกตอ่การค้นหาสถานที่ได้อยา่งง่ายดาย  

(202 กม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บา่ย น าทา่นชมยา่นส าคญั ๆ ของเมือง อาทิ ยา่นวอลล์สตรีท (Wall Street) รู้จกักนัดีใน

ฐานะศนูย์กลางทางการเงินของโลก และตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์กเร่ิมต้นตัง้อยูบ่น
ถนนสายนี ้ บริเวณวอลล์สตรีทจะมีรูปปัน้กระทิง (bull) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ที่หมายถงึ
เศรษฐกิจดี นกัทอ่ง เที่ยวผ่านไปมานิยมในการถา่ยรูปคู ่จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
ยา่นส าคญัแหง่นี ้ ยา่นบรอดเวย์ สถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านของโรงละครตา่ง ๆ 
มากมายมารวมกนัอยูท่ี่นี่ , เมดิสนัสแควร์ อเวนิว , ยา่นไทม์สแควร์ , ร็อคกีเ้ฟลเลอร์ 
เซนเตอร์ ที่สร้างขึน้จากตระกลูทีร่ ่ารวยติดอนัดบัหนึง่ในสิบของอเมริกา ยา่นไชนา่
ทาวน์ , เซ็นทรัลพาร์ค สร้างเสร็จเม่ือปีค.ศ. 1873 มีขนาดอยูท่ี่ 3.4 ตารางกิโลเมตร 
สวนสาธารณะแหง่นีเ้ป็นที่พกัผ่อนหยอ่นใจของชาวเมือง และยงัเคยเป็นสถานทีใ่ช้
ประกอบในฉากถา่ยท าภาพยนตร์อีกด้วย อนสุรณ์สถาน 911 หรือ Ground Zero น า
คณะเช็คอนิเข้าสู่โรงแรมที่พกัยา่นไทม์สแควร์ แล้วอสิระให้ทา่นได้เดินส ารวจสินค้า
ในแหลง่ชอปปิง้มากมายท่ีเป็นจดุดงึดดูนกัทอ่งเที่ยว 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 พกัโรงแรม Crowne Plaza Times Square หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (2 คืน) www.crowneplaza.com 

15 เม.ย. 62 มหานครนิวยอร์ค - ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพเีสรีภาพ - ชมววิแบบพา
โนรามาบนตกึเอม็ไพร์สเตท 

จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่ Pier 83 ลงเรือทอ่งเที่ยว Circle Line Cruise ล่องไปตามแมน่ า้ฮดั

สนั ผ่านเขต Financial District และสวนสาธารณะ Battery เพื่อไปชมเทพีเสรีภาพ 

 

http://www.theclaridgetheradisson.com/
http://www.crowneplaza.com/


 

 

(Statue of Liberty) อนสุาวรีย์ที่ย่ิงใหญ่ และมีคณุคา่ทางจติใจ ที่ชาวฝรัง่เศสมอบ
เอาไว้เป็นของขวญั แกช่าวอเมริกนั ในวนัที่อเมริกาเฉลิมฉลองวนัชาติครบ 100 ปี ณ 
วนัที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะส าริด รูปเทพีหม่
เสือ้คลุม มือขวาชคูบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกค าประกาศอสิรภาพของสหรัฐฯ และ
มีอกัษรสลกัวา่ "JULY IV MDCCLXXVI" หรือวนัที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776  เท้าข้าง
หนึง่มีโซท่ี่ขาด แสดงถงึความหลุดพ้นจากการเป็นทาส สวมมงกฎุ 7 แฉกซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ของทะเลทัง้เจ็ด หรือทวีปทัง้เจ็ด โครงร่างเหล็กออกแบบโดยเออแชน วี
ยอเลต์-เลอ-ดคุ และกสุตาฟ ไอเฟล ซึง่เป็นผู้ออกแบบหอไอเฟล ในกรุงปารีส ส่วน
ฐานอนสุาวรีย์ สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกนั เอมมา 
ลาซารัส ซึง่มีเนือ้หาต้อนรับผู้อพยพท่ีเข้าอยูม่าในอเมริกาปีค.ศ. 1984 องค์การ
ยเูนสโก ประกาศให้อนสุาวรีย์เทพีเสรี ภาพเป็นมรดกของโลก ใกล้ๆกนัมีเกาะเล็กๆ
เกาะหนึง่มีชื่อวา่เกาะ Ellis เดิมเป็นดา่นตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาทางเรือสมยักอ่น 
เรือล่องผ่านไปชมสะพานบรูคลิน เป็นสะพานแขวนทีเ่กา่แกท่ี่สุดในสหรัฐอเมริกา มี
ความยาว 1,825 เมตร ข้ามแมน่ า้อสีต์ เชื่อมระหวา่งยา่นแมนฮตัตนั และยา่นบรูคลิน 

 
 

 
 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Japanese Buffet 
บา่ย น าคณะขึน้ชมวิวทิวทศัน์บนตกึเอ็มไพร์สเตท หนึง่ในอาคารระฟ้าที่มีชื่อเสียงมาก

ที่สุดในโลก ตัง้อยูบ่นเกาะแมนฮตัตนั ในรฐันิวยอร์ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อเมริกนั วิลเลียม เฟรดเดอริค แลมบ์ กอ่สร้างโดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด ์
เอเกน จ ากดั เร่ิมลงมือกอ่สร้างเม่ือวนัที่ 1 ตลุาคม ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเม่ือวนัที่ 1 
พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสูงทัง้สิน้ 102 ชัน้ มีหน้าตา่งทัง้สิน้ 6,514 บาน ตกึสูง
จากพืน้ดิน 381 เมตร (1,250 ฟตุ) ตกแตง่ด้วยศิลปะแบบอาร์ตเดคโค (Art Deco) ท่ี
นิยมในสมยันัน้ ในปัจจบุนัได้มีการทุม่เงินกวา่ 550 ล้านเหรียญเพื่อท าให้ตกึแหง่นี ้
เป็นตกึประหยดัพลงังาน โดยสามารถลดการใช้พลงังานได้ลดลงถงึ 38% เอ็มไพร์
สเตทยงัคงรักษาต าแหนง่ตกึประหยดัพลงังานทีสู่งที่สุดในโลกอยูใ่นเวลานี ้ และมี
นกัทอ่งเที่ยวมาเยือนกวา่ 3.8 ล้านคนตอ่ปี เพือ่ชมวิวทวิทศัน์ของมหานครนวิยอร์ค 
แบบ 360 องศา อสิระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ยา่นฟิฟท์อเวนิว ส าหรับของมีย่ีห้อและ
เคร่ืองประดบั ห้างสรรพสินค้าเมซส์ี (Macy's) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ทีสุ่ดในสหรัฐฯ 
ตามอธัยาศยั 

 
 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พกัโรงแรม Crowne Plaza Times Square หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.crowneplaza.com 

16 เม.ย. 62 มหานครนิวยอร์ค - คอร์นน่ิง - ไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค สู่เมืองคอร์นนิ่ง ซึง่อยูท่างตอนใต้ของนคร

นิวยอร์ค กอ่ตัง้ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1890 ซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ า้เชมงุ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง
ทางด้านการท าเคร่ืองแก้ว  

(400 กม.) 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองบฟัฟาโล่ ซึง่มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เป็นเมือง

ทางด้านอตุสาหกรรมพนัธ์ุพืช ศนูย์กลางทางวฒันธรรม การ ศกึษาและการแพทย์ 
และได้รับการคดัเลือกจากหนงัสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาด
เป็นอนัดบั 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหวา่งอเมริกาและแคนาดา 
โดยมีแมน่ า้ไนแองการ่าขวางกัน้ ซึง่เป็นจดุก าเนิดของน า้ตกยกัษ์ “ไนแองการ่า”  
จากนัน้น าคณะช้อปปิง้ใน Fashion Outlets of Niagara Falls ที่มีสินค้าแบรนด์ดงั
ของอเมริกาและทัว่โลก ลดกระหน ่าตัง้แต ่30-70% อาท ิBurberry / Calvin Klein / 

(200 กม.) 

 
 

http://www.crowneplaza.com/


 

 

Coach / Cole Haan / DKNY / Kate Spade / Levi’s / Polo Ralph Lauren / Saks 
Fifth Avenue OFF 5TH / Samsonite Company Store / Tumi จนได้เวลาน าคณะ
เดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศแคนาดา เพื่อด่ืมด ่ากบัความงดงามอนัเป็นทีสุ่ดของ
น า้ตกไนแองการ่า ประกอบด้วยสองน า้ตกใหญ่ คือน า้ตกอเมริกนั (American Fall) 
และน า้ตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน า้ตกเกือกม้า น า้ตกทัง้สองถกูคัน่ด้วย
เกาะกลางชื่อวา่ Goat Island น า้ตกอเมริกนัอยูใ่นเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความ
กว้างน้อยกวา่สูงน้อยกวา่ กว้างเพียง 320 เมตรสว่นน า้ตกแคนาดาเป็นน า้ตกรูป
เกือกม้า 2 ใน 3 ของน า้ตกอยูใ่นเขตประเทศแคนาดา กว้างกวา่ สงูกวา่ และก็สวย
กวา่ กว้างถงึ 790 เมตร จริง ๆ แล้วน า้ที่ตกลงมาเป็นน า้ตกไนแอการา จะตกจากฝ่ัง
อเมริกาไปยงัฝ่ังแคนาดา ฉะนัน้ถ้าอยูฝ่ั่งอเมริกาจะเห็นแตด้่านหลงัและด้านข้างของ
น า้ตก ดงันัน้การชมวิวของน า้ตกทีส่วยงามระดบัโลกจงึต้องไปดจูากฝ่ังแคนาดา
ย้อนกลบัมา ในชว่งกลางคืนของทกุคืน น า้ตกไนแองการ่าจะถกูประดบัไฟแสงสี
สวยงามและมีการจดุพลุ ในบริเวณรอบ ๆ น า้ตก เพื่อดงึดดูนกัทอ่งเที่ยว 

 
 

 
 
 

 

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

เดียวกนั (ห้องพกัววิน า้ตกไนแองการา) 
www.sheratononthefalls.com 

 

17 เม.ย. 62 ล่องเรือชมน า้ตกไนแองการ่า - ช้อปป้ีง Outlets - โตรอนโต้ พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. น าคณะชมน า้ตกไนแองการ่าอยา่งใกล้ชิด ด้วยการล่องเรือ Hornblower Niagara 

Cruise เพื่อให้ทา่นได้สมัผสัความย่ิงใหญ่ของมา่นน า้ตกอยา่งใกล้ชิด  
กบัประสบการณ์อนัแสนประทบัใจ (หมายเหต ุ :ในชว่งฤดหูนาวของทกุปีการล่องเรือ 
Hornblower Niagara Cruise อาจจะปิดให้บริการเนือ่งจากสภาพอากาศยงัคงหนาว
น า้ตกจะแข็งตวัไมส่ามารถล่องเรือได้/จะได้ล่องหรือไมข่ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SKYLON พร้อมชมวิวทวิทศัน์ของ
น า้ตกไนแองการ่ายามค ่าคืน 

Local 

12.30 น. น าคณะช้อปปิง้ที่ Outlets Collection at Niagara ที่มีสินค้าแบรนด์ดงัของอเมริกา
และทัว่โลก ลดกระหน า่ตัง้แต ่30-70% 

 

บา่ย ออกเดินทางสู่เมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ และใหญ่
เป็นอนัดบั 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองที่มีหลายเชือ้ชาติมากที่สุด มีผู้อพยพจาก
ทัว่โลกกวา่ 169 ประเทศ  ใช้ภาษาพดูมากกวา่ 100 ภาษา คร่ึงหนึง่ของจ านวน 5 
ล้านกวา่คนล้วนเป็นคนตา่งชาติ มีเพียงคร่ึงเดียวที่เป็นคนท้องถ่ิน มีชมุชนชาวเอเชีย
และชาวจีนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอเมริกาเหนอื จงึท าให้เมืองนีมี้วฒันธรรมหลากหลาย เป็น
ศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ  ศิลปะ  วฒันธรรม  รัฐบาลแคนาดาจงึได้จดัให้ 
Toronto เป็นเมืองหลวงทางด้านวฒันธรรมของประเทศ  และเป็นแหล่งทอ่งเที่ยว
หลกั  ทีมกีฬาที่ มีชื่อเสียงเชน่ ทีมเบสบอล Billy Jay's  ทีมฮ็อคกีอ้ยา่ง Maple Leafs 
และ ทีมบาสเก็ตบอล Raptor   

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Korean Korean 
 พกัโรงแรม Chelsea Hotel Toronto หรือระดบัเดียวกนั www.chelseahoteltoronto.com 

18 เม.ย. 62 โตรอนโต้ - ขึน้หอคอซีเอน็ - ช้อปป้ิง - เดินทางกลับเมืองไทย พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.sheratononthefalls.com/
http://www.chelseahoteltoronto.com/
http://www.chelseahoteltoronto.com/


 

 

09.00 น. ขึน้ชมทิวทศัน์ของตวัเมืองเมืองโตรอนโต้บนหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซึง่เป็นตกึที่
ตัง้อยูโ่ดดเดน่ริมทะเลสาบออนตาริโอ้ ส ารวจวฒันธรรมที่หลาก หลายในยา่นกรีก
ทาวน์ (Greek Town) ลิตเต๊ิลอิตาลี (Little Italy) ไชนา่ทาวน์ (Chinatown) โคเรีย
ทาวน์ (Korea Town) และลิตเต๊ิลอินเดีย (Little India) ยา่นถนน Queen และ 
University ตกึที่ท าการ Old City Hall , New City Hall 

 

12.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai  
บา่ย อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนม และสินค้าพืน้เมืองได้ตามอธัยาศยั ณ ยา่น

ถนนช้อปปิง้ชื่อดงัในโตรอนโต้ที่รวบรวมสินค้าหลาก หลายรูปแบบให้ทา่นได้เลือกซือ้
ได้อยา่งจใุจ 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
19.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินโตรอนโต้ เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
19 เม.ย. 62 บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างท าการบิน ศุกร์ 
01.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซฟิิก บินสู่ฮอ่งกง โดยเที่ยวบินที่ CX829  
 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
20 เม.ย. 62 ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ เสาร์ 
05.00 น. ถงึอากาศยานนานาชาติฮอ่งกง รอเปล่ียนเที่ยวบนิ  
08.00 น. ออกเดินทางจากทา่อากาศยานนานาชาติฮอ่งกงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX705  
10.05 น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 
 
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เนือ่งจากการจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ทา่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 
 
 
 
 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

1111--20 เมษายน 2566220 เมษายน 25662  145145,,000000  131131,,000000  124124,,000000  3030,,000000  --3366,,000000..--  
--2266,,000000..--  

 
 

** (หมายเหตุ! ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า USA+CANADA / และต๋ัวสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund) ** 
(ค่าวีซ่า+ค่าบริการ ให้ท าวีวีซ่า USA จ่ายท่านละ 7,500 บาท  /  วีซ่า Canada จ่ายท่านละ 5,500 บาท) 

วีซ่าอเมริกาลูกค้าต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และสแกนนิว้ด้วยตัวเองทุกท่าน 
วีซ่าแคนาดาลูกค้าต้องมาแสกนนิว้ทุกท่าน ณ VFS Canada   

  
  

  
  



 

 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัสายการบินคาเธ่ย์ แปซฟิิก สายการบนิภายในประเทศ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่ม

ของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานสหรฐัอเมริกา ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ

15-19 ทา่น ใช้รถปรบัอากาศขนาด 25 ท่ีนัง่ 
20-35 ทา่น ใช้รถปรบัอากาศขนาด 55 ที่นัง่ 

 คา่เรือล่องชมอนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพ / คา่ตัว๋ขึน้ชมตกึเอ็มไพรม์สเตท / คา่ตัว๋ขึน้ชมตกึซเีอ็น ทาวเวอร์ 
 คา่โรงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 

ในกรณีที่ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) จะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 เตียงให้บริการ และอาจมีการ
เปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้ 
3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะแหง่ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ชทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมทีร่ะบใุนสหรฐัอเมริกา และแคนาดา 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยี

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงิน
เอาประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจาก
กลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของ
ทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 คา่ด าเนินการพร้อมคา่ธรรมเนียมวีซา่ดงันี ้
ประเทศสหรฐัอเมริกา 5,920 บาท + คา่ธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 บาท) 
ประเทศแคนาดา        3,695 บาท + คา่ธรรมเนียมในการยืน่ (เก็บ 4,500 บาท) 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารทีส่ัง่มาในห้องพกั 

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนอืจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั WORLDWIDE VACATION กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้าน

หรือที่ทา่นรู้จกัและเชือ่ถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยนืยนั
การเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 30,000 บาทตอ่ผู้ เดินทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 
วนันบัจากวนัที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นทีเ่หลือ
ล่วงหน้า 21 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินส่วนที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบริษทัฯ ถือวา่ทา่น
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 44 - 40 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 39 - 15 วนักอ่นการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 14 - 1 วนักอ่นการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  กรณีแจ้งยกเลิก หลงัจากที่ ปิดกรุ๊ป เรียบร้อยแล้ว  คิดคา่เสียหายตามจริง 
  หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถ  



 

 

หาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา 
ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วซีา่ และคา่เปล่ียนชือ่ตัว๋เทา่นัน้ 
และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-
REFUND 

  หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณา
อนมุติัวีซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที่
ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุติัวซีา่จากทางสถานทตู ทางบริษทัขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่
แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้ากอ่น 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถ
รับผิดชอบจากกรณีทีเ่กิดเหตจุ าเป็นสุดวสิยัดงันี ้การล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, 
การกอ่จลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบลิย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ทีร่ะบคุวามรับผิดชอบ
ไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากทีสุ่ด 
และทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการ
กระท าทีส่อ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนเีข้าเมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทางและได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปเรียบร้อยแล้ว ทาง
สายการบินเอมิเรสต์ ไม่สามารถ REFUND เงินได้ทกุกรณี ยกเว้น การเสยีชีวิตเท่านัน้   
ทัง้นีเ้งื่อนไขของตัว๋เคร่ืองบิน เป็นไปตามก าหนดของสายการบินเท่านัน้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขเงื่อนไขได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลนใ์นกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสาย

การบินเอมิเรสต์ได้เทา่นัน้  ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่
ออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ) จะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 เตยีงให้บริการ 

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบั

พกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 



 

 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่
มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในอเมริกามีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด 
และไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะ
แตกตา่งกนัด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานที่เข้าชมนัน้ 

ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ 
ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือ่ให้ทา่นได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ แตห่ากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่ง
การเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคนืเงินใดให้แกท่า่น 
เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนั
เดินทางของทา่นกอ่นช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการ
ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

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

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่
กวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความ
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นทีเ่กิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร ซึง่ความรบัผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสูบบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม  
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 



 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดา ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 
ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่า 
อาคารเทรนดี ้ชัน้ 28 เลขที่ 10/198-201 สขุุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้านานา 
เปิดให้บริการตัง้แตว่นัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
เปิดท าการเวลา 09.00 น. - 17.00 น. 
เวลายื่นค าขอ 09.00 น. - 17.00 น. 
เวลารับหนงัสือเดินทางคืน 10.00 น. - 17.00 น. 
หมายเลขโทรศพัท์ศนูย์ให้ความชว่ยเหลือ: +662 118 7007 
อีเมล์ info.canbkk@vfshelpline.com 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการค าขอวีซ่าประเภทคนอยู่ช่ัวคราว/ ใบอนุญาตและเอกสารเดินทาง 
ขัน้ตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION กรอกแบบค าขอวซีา่ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์แบบค าขอวีซา่ที่สมบรูณ์ ต้องมีบาร์โค้ดในหน้าสุดท้าย พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว คณุภาพดี กระดาษ
ต้องไมม่นัวาว และควรใช้เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ 
 
ขัน้ตอนที่ 2 ผู้สมคัรควรอา่นนโยบายความเป็นส่วนตวัทีแ่นบมา พร้อมกรอกข้อมลูให้เรียบร้อยแบบให้ความยินยอม วีเอฟ
เอส และแนบเข้ากบัแบบค าขอวีซา่ 
หมายเหต ุ: หากแบบฟอร์มให้ความยินยอมมิได้แนบมากบัแบบค าขอวีซา่ ทางเจ้าหน้าที่ไมมี่อ านาจในการแนะน าเอกสาร
ดงักล่าว แตจ่ะท าการคืนเอกสารทัง้หมดกลบัคืนไปยงัผู้สมคัรอีกครัง้ 
 
ขัน้ตอนที่ 3 ช าระคา่ธรรมเนียมวีซา่ และคา่ธรรมเนียมบริการข้อมลูด้านชวีภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ถ้าต้องการ) ตามค าสัง่
ในตารางคา่ธรรมเนียมของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง และพลเมืองแหง่ประเทศแคนาดาตารางคา่ธรรมเนียม โปรดทราบหาก
ผู้สมคัรท าการยืน่แบบค าขอวีซา่ด้วยตนเองหรือผา่นทางไปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมบริการเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ จะถกูช าระให้กบัวีเอฟ
เอส ซึง่นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมวีซา่ 
 
ขัน้ตอนที่ 4 เอกสารทัง้หมดที่ใช้ในการยื่นวซีา่ เจ้าหน้าทีข่อง WORLDWIDE VACATION จะน าไปย่ืนที่ตวัแทนวีเอฟเอส 
พร้อมช าระคา่ธรรมเนียมวีซา่และคา่ธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส 
หมายเหต ุ: หากผู้สมคัรต้องให้ข้อมลูด้านชวีภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิว้มือและรูปถา่ย) ทางศนูย์รับค าร้องขอวีซา่จะ
ท าการเก็บข้อมลูทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ของคณุในเวลาเดียวกนักบัที่คณุย่ืนค าร้องขอวีซา่ 
 
ขัน้ตอนที่ 5 ศนูย์รับค าขอวีซา่ประเทศแคนาดา จะออกใบเสร็จรบัเงิน เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION จะ
ด าเนินการ ติดตามสถานภาพค าขอตามหมายเลขในใบเสร็จรบัเงิน ซึง่เป็นหมายเลขทีส่ าคญั และต้องใช้หมายเลขนีใ้นการ
ติดตามความคืบหน้าสถานะของค าขอของทา่นผา่นทางออนไลน ์
หมายเหต ุ: หากคณุต้องให้ข้อมลูทางชวีภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิว้มือและรูปถา่ย ) คณุต้องช าระคา่ธรรมเนียมเพิม่
เป็นเงิน 85 เหรียญแคนาดา  หรือ 2,550 บาท ส าหรับคา่ธรรมเนียมดงักล่าวได้ครอบคลุมคา่ธรรมเนียมบริการของ     วีเอฟเอส
แล้ว 
เอกสารในการยื่นขอวีซ่า 
 หนงัสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานได้ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 
 รูปถา่ยปัจจบุนัหน้าตรงถา่ยไว้ไมเ่กิน 3 เดือน ขนาด 1.37x1.77 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัสีขาว 
 คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวซีา่ทอ่งเที่ยวเข้าประเทศ รวมคา่บริการตา่ง ๆ เป็นจ านวนเงินทา่นละ ........ บาท 
 จดหมายรับรองงานที่ระบเุงินเดือนและระยะเวลาในการท างาน หรือใบจดทะเบียนการค้าของธุรกิจ ในกรณีที่เป็น

เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตวั 
 หลกัฐานด้านการเงิน 

mailto:info.canbkk@vfshelpline.com


 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา + แคนาดา 
วีซ่าอเมริกาที่ได้รับการอนมุติัแล้วจะถกูสง่คืนผู้สมคัรทางไปรษณีย์ภายใน 3-4 วนัท าการ 

วีซ่าแคนาดา จะได้รับการอนมุติัใช้เวลา 16 วนัท าการ 
ระยะเวลาดงักลา่วเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึง่ระยะเวลาการออกวีซ่าจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละกรณี 

เน่ืองจากสถานการณ์ที่แตกต่างกนัของผู้สมคัรแต่ละคนและข้อก าหนดเฉพาะอื่นๆ 
 

ตัง้แต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ท่ี http://www.ustraveldocs.com/th 
ขัน้ตอนใหม่ส าหรับการสมัครวีซ่าช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa) 
 เข้าไปทีเ่ว็บ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบญัชผีู้ ใช้ เลือกประเภทของวีซา่และคา่ธรรมเนียมตามวีซา่ประเภท

นัน้ๆ ซึง่จะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ทา่นกรอก ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนัน้
ออกมา 

 น าใบฝากเงินธนาคารที่ได้มาไปยงัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ณ สาขาตามที่ก าหนดไว้เพื่อจา่ยคา่ธรรมเนียมสมคัรวีซา่ 
 กรอกแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ DS-160 ทางอนิเทอร์เน็ตที่ https://ceac.state.gov/genniv/ 
 ก าหนดนดัหมายวนัสมัภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที ่www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัท์ผ่านศนูย์บริการที่ 02-

105-4110 
 ในการก าหนดนดัวนัสมัภาษณ์ ให้แจ้งที่อยูส่ าหรับการจดัสง่เอกสารด้วย หากค าร้องขอวซีา่ของทา่นได้รับอนมุติั ทางเรา

จะจดัสง่วีซา่ของทา่นไปยงัทีอ่ยูต่ามทา่นระบจุะไปรับหรือให้จดัส่ง 
 กรุณาอา่นรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนการขอวีซา่นีไ้ด้ที่ www.ustraveldocs.com/th 

กรุณาปฏิบติัตามค าแนะน าอยา่งเคร่งครัด มิเช่นนัน้การสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สมัภาษณ์วีซ่า
ในวันที่นัดไว้ ทา่นควรขอวซีา่ล่วงหน้ามากทีสุ่ดเทา่ที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากการรอนดัสมัภาษณ์วีซา่และกระบวนการออกวซีา่
อาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีผู่้คนนิยมเดินทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะน าให้ผู้ เดินทางสมคัรวีซา่ล่วงหน้าให้มากที่สุดเทา่ทีจ่ะเป็นไปได้ และโปรดหลีกเล่ียงการ
วางแผนการเดินทางทีไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได้จนกวา่จะได้รับวีซา่ในหนงัสือเดินทางของตน 

 

หมายเหตพุิเศษส าหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลึกไว้วา่ เดือนมิถนุายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นชว่งทีแ่ผนกกงสลุ
มีงานมากทีสุ่ด ดงันัน้ ผู้สมคัรวีซา่อาจประสบความยากล าบากในการจองวนัสมัภาษณ์วีซา่ในเดือนเหลา่นี ้นกัเรียนต้อง
วางแผนล่วงหน้าเพื่อจะได้ไมต้่องเดินทางมาทีส่ถานทตูฯ หลายครัง้ ผู้สมคัรวีซา่นกัเรียนควรสมคัรวีซา่ล่วงหน้า แตไ่มค่วรสมัคร
เกิน 120 วนั กอ่นวนัเปิดเรียน ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมกรุณาอา่น ฉนัจะสามารถสมคัรวีซา่ได้เม่ือใด 
ผู้ถือบตัรเดินทางส าหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมคัรวีซา่ชัว่คราวโดยไมต้่องนดัวนัสมัภาษณ์ล่วงหน้าได้ในชว่งเช้า 
ระหวา่งเวลา 7.30 น. ถงึ 10.00 น. (ยกเว้นวนัหยดุราชการไทยและสหรัฐฯ) ผู้สมคัรไมต้่องส่งอีเมล์มาล่วงหน้าเพื่อนดัสมัภาษณ์ 
โดยคูส่มรสและลูกผู้ เยาวข์องผู้ ถือบตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกจิเอเปคสามารถเข้ารับการสมัภาษณ์พร้อมกบัผู้สมคัรหลกัได้โดย
ไมต้่องนดัสมัภาษณ์ล่วงหน้าเชน่กนั อยา่งไรก็ตาม ผู้สมคัรทกุคนต้องมีคณุสมบติัตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการสมคัรวซีา่ทัง้หมด 

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


 

 

และต้องน าใบเสร็จแสดงการช าระคา่ธรรมเนียมการสมคัรวีซา่ และหน้ายืนยนัของแบบฟอร์ม DS-160 มาด้วย เพื่อที่จะใช้
ประโยชน์จากการสมคัรวีซา่ผ่านชอ่งทางผู้ ถือบตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกจิเอเปคได้ 
ข้อควรปฏิบตัิส าหรับวันนัดสมัภาษณ์ 

 กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารตา่งๆให้เรียบร้อยและพร้อมย่ืนให้กบัเจ้าหน้าทีส่ถานทตู 
 น าหนงัสือเดินทาง หน้ายืนยนัแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จช าระคา่ธรรมเนียมสมคัรวีซา่จากไปรษณีย์ไทย และรูปถา่ย

จ านวน 1 ใบซึง่ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน 
 ทา่นสามารถน าโทรศพัท์มือถอืมาได้ 1 เคร่ือง สถานเอกอคัรราชทตูสหรัฐอเมริกาไมอ่นญุาตให้น าคอมพิวเตอร์กระเป๋า

หิว้ หรืออปุกรณ์ถา่ยภาพใดๆเข้ามาในสถานทตูฯ กรุณาหยบิโทรศพัท์มือถือและปิดเคร่ืองกอ่นเข้าตวัอาคารเพื่อฝากไว้
กบัเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับรูปถ่าย 
ผู้สมคัรวีซา่สหรัฐฯ จะต้องอพัโหลดรูปถา่ยดิจิทลัลงในแบบฟอร์มการสมคัรวีซา่ DS-160 โดยรูปถา่ยจะต้องตรงตามข้อก าหนด 
มิเชน่นัน้ทา่นจะไมส่ามารถด าเนินกระบวนการสมคัรตอ่ไปได้ โดยรูปถา่ยจะต้องมีคณุสมบติัตอ่ไปนี ้

1. ต้องถา่ยไว้ไมเ่กิน 6 เดือน 
2. ต้องมีพืน้หลงัสีขาว 
3. ต้องถา่ยหน้าเต็ม โดยหนัหน้าเข้ากล้อง 
4. ต้องอยูใ่นรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 

1200x1200 พิกเซล 
5. ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกวา่หรือเทา่กบั 240 กิโลไบท ์
6. จะต้องไมถ่กูปรบัแตง่ทางดิจทิลั 

ส าหรบัค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัองค์ประกอบรูป ทา่นสามารถอา่นข้อก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปถา่ยได้ที่ลิง้ค์นี ้หากรูปของ
ทา่นไมต้่องตามข้อก าหนดด้านองค์ประกอบเราอาจไมส่ามารถด าเนินการเก่ียวกบัการสมคัรวีซา่ของทา่นได้ เราขอแนะน าให้
ผู้สมคัรน ารูปถา่ยดิจิทลัที่พิมพ์ออกมาแล้วมาในวนัสมัภาษณ์วีซา่ด้วย 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่า: 
เจ้าหน้าที่กงสลุจะพิจารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไมมี่เอกสารใดสามารถประกนัได้วา่ผู้สมคัรจะได้รับอนมุติั (หรือถกูปฏิเสธวี
ซา่) เนื่องจากแตล่ะกรณีมีความแตกตา่งกนั ส่ิงทีส่ามารถแสดงถงึความสมัพนัธ์ที่หนกัแนน่ในกรณีหนึง่อาจใช้ไมไ่ด้กบัอีกกรณี
หนึง่ เนื่องจากกระบวนการสมคัรวีซา่ชัว่คราวมิได้เป็นกระบวนการทีใ่ช้เอกสารเป็นหลกั ผู้สมคัรวีซา่ต้องสามารถแสดงความ
ผูกพนัตอ่ประเทศของตนโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าที่กงสลุทราบ ผู้สมคัรวีซา่นกัเรียน ผู้ เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน และผู้สมคัรวี
ซา่ประเภทท างานจ าเป็นต้องมีเอกสารสนบัสนนุเฉพาะ โดยเราขอแนะน าให้ผู้สมคัรทกุทา่นน าหนงัสือเดินทางเล่มเดิมของตนมา
ด้วย และผู้ปกครองของผู้สมคัรวซีา่ที่เป็นผู้ เยาว์ควรน าสูติบตัรของบตุรมาด้วย 

 

http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-photoinfo.asp#section2


 

 

ทัง้นีท้างบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารที่ควรน าติดไปในวันสมัครวีซ่าเพิ่มเติมจากที่ทางสถานฑูต
ก าหนด ดังรายละเอียดดังนี ้
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนกอ่นวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า อเมริกา

, แคนาดา, วีซ่าอื่นๆในกลุ่มประเทศเชงเก้น หรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ /

ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์ 
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่

, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเ่ร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจาก
นัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลงั 3 เดือน 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที่คดัไว้ไมเ่กิน 6  
เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพยีงพอที่จะครอบคลุมกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือ
กลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชใีดบญัชีหนึง่ในการยืน่ขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรบัรอง
คา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมร่ับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รบัผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย และการกลบัมาท างานของทา่น โดย
ระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลทีจ่ดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีที่เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่่านการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวีซ่า ข้อมูลติดต่อ 

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

mailto:support-thailand@ustraveldocs.com


 

 

กฎระเบยีบด้านการรักษาความปลอดภัย 
รายการสิง่ของที่ไม่ให้น าเข้ามาภายในสถานทูต และระเบียบในการเข้าสู่สถานทูต 

 

ผู้ ติดตอ่สถานทตูฯทกุทา่นต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ทา่น
สามารถฝากโทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง ไว้กบัเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัที่หน้าประต ูแตส่ถานทตูฯและพนกังานรักษาความ
ปลอดภยัจะไมร่ับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึน้กบัโทรศพัท์มือถอืของทา่นในขณะทีฝ่ากไว้กบั
พนกังานรักษาความปลอดภยั ทา่นไมส่ามารถเข้าไปในสถานทตูฯตามที่นดัหมายไว้ หากน าส่ิงของดงัตอ่ไปนีม้าด้วย 

 อปุกรณ์บรรจแุบตเตอร่ีหรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เชน่ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอาร่ีแบบดิจิตอล วทิยติุดตามตวั 
กล้องถา่ยรูป ตลบัเทป แถบบนัทกึวิดิทศัน ์ ซีดีรอม เคร่ืองเล่มเอ็มพีสาม แผน่ดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว้ หรือเคร่ือง
เล่นเพลงขนาดพกพา 

 กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ 
 กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสือ้ผ้า ผู้สมคัรขอวี

ซา่สามารถน าเอกสารที่ใช้ในการขอวีซา่ใส่ถงุหรือกระเป๋าใสเทา่นัน้ 
 อาหาร (มีร้านกาแฟและของวา่งจ าหนา่ยภายในสถานทตูฯ) 
 ซองหรือพสัดทุี่ปิดผนกึ 
 บหุร่ี ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค 
 วตัถมีุคมทกุชนิด เชน่ กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 
 อาวธุหรือวตัถใุดๆที่มีสารประกอบระเบิด 

รายการส่ิงของที่ไมใ่ห้น าเข้ามาภายในสถานทตูฯไมไ่ด้จ ากดัอยูเ่พียงแคร่ายการที่กลา่วมาข้างต้นเทา่นัน้ ส่ิงของประเภทอื่นอาจ
ไมไ่ด้รับอนญุาตให้น าเข้ามาภายในสถานทตูฯด้วยเชน่กนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวิจารณญาณของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
นอกจากโทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง สถานทตูฯไมร่ับฝากส่ิงของต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น ทา่นต้องฝากเก็บส่ิงของดงักลา่วไว้ที่อื่น
กอ่นมาติดตอ่สถานทตูฯ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

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

