
 

   

อเมริกาตะวันออก 8 วัน [Countdown at Time Square] 

28 Dec’19 - 4 Jan’20 

วันที่ 1 
28 ธ.ค. 62 

ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงวอชงิตนิ ดซีี  เสาร์ 

08.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์
แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 11.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินฮอ่งกง โดยเท่ียวบินท่ี CX750 
15.00 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
17.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุงวอชิงตนั ดี ซี (สหรัฐอเมริกา) โดยเท่ียวบินท่ี CX866  
 **บนิข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
21.45 น. ถึงทา่อากาศยานนานาชาตวิอชิงตนั ดลัเลส (IAD) กรุงวอชิงตนั ดีซี (District of 

Columbia) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร (กรุงวอชิงตนั ดีซี เวลาช้ากวา่ประเทศไทย 11 ชม.)  รถปรับอากาศรอรับ
คณะสูท่ี่พกั 

 

 พกัโรงแรม Sheraton Pentagon City Hotel หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (2 คืน) 
 

www.sheratonpentagon.com 



 

   

วันที่ 2 
29 ธ.ค. 62 

กรุงวอชงิตนั ดซีี - พพิธิภณัฑ์ประวัตศิาสตร์ธรรมชาตแิห่งชาต ิ -
พพิธิภณัฑ์ยานบนิและอวกาศแห่งชาต ิ

อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.40 น. นําคณะเท่ียวชมวอชิงตนั ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐ อเมริกาท่ีสวยงาม ตัง้อยูบ่นฝ่ัง

แม่นํา้โปโตแมค (Potomac) โดยนํามาจากช่ือของ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคน
แรกของอเมริกา บวกกบัช่ือ คริสโตเฟอร์ โคลมับสั ผู้ ค้นพบทวีปอเมริกาในปีค.ศ. 
1790 จอร์จ วอชิงตนั ได้เลือกดนิแดนท่ีเป็นวอชิงตนัทกุวนันีเ้ป็นเมืองหลวงถาวร มี
การวางผงัเมืองและก่อสร้างอาคารตา่ง ๆ มาก มาย โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีก
โบราณเป็นสว่นใหญ่ 

 

 นําคณะเท่ียวชมกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. โดยเร่ิมจากศนูย์กลางในการบริหารประเทศอนั
ได้แก่ U.S. Capitol หรือรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ห้องแรกท่ีใช้ต้อนรับนกัทอ่งเท่ียว
คือ ห้องโถงกลมอนัโออ่่า มีภาพเขียนขนาดใหญ่เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์อเมริกาเรียง
รายอยูร่อบห้อง และท่ีสําคญัคือ คําประกาศอิสรภาพ และรัฐธรรมนญูของ
สหรัฐอเมริกา ตัง้แสดงอยูด้่วย ผา่นยา่น The Mall เปรียบเสมือนหวัใจของเมือง และ
ยงัเป็นท่ีตัง้ของสถาบนัสมิธโซเนียน กลุม่อาคารเรียงรายสองฝ่ัง ถดัไปคืออนสุาวรีย์
วอชิงตนั (Washington Monument)  เป็นแทง่เสาหินอ่อนสงู 555 ฟตุ ซึง่จะเห็นได้แต่
ไกล แลนด์มาร์กท่ีได้รับการบนัทกึภาพมากท่ีสดุของดีซี ผา่น Vietnam Veterans 
Memorial อนสุาวรีย์สงครามเวียดนาม ตัง้ตรงข้ามกบั Korean War Memorial 
อนสุาวรีย์สงครามเกาหลี และอนสุาวรีย์ลนิคอล์น (Lincoln Memorial) จดุชมวิวท่ีมี
นกัทอ่งเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปมากท่ีสดุ เป็นฉากหลงัท่ีสวยงามท่ีสดุจนเกินคําบรรยาย  
ภายในอาคารมีอนสุาวรีย์ของประธานาธิบดีลนิคอล์น กําแพงด้านซ้ายได้จารึกสนุทร
พจน์ของลนิคอล์นท่ีกลา่ว ณ Gettysburg  อนัเป็นอมตะพจน์ท่ีได้รับการยกยอ่งว่า
จบัในอเมริกนัยิ่งนกั แล้วนําคณะไปถ่ายรูปด้านหน้าของทําเนียบขาว หรือ ไวท์เฮ้าส์ท่ี
โดง่ดงั เป็นทําเนียบของประธานาธิบดีของอเมริกา ความย่ิงใหญ่ท่ีถกูกลา่วขวญัถึง 
รวมถึงระบบรักษาความปลอดภยัท่ีวา่กนัวา่ดีท่ีสดุในโลก ถกูผู้สร้างภาพยนตร์นํามา
ให้ได้ชมกนัใน Olympus has Fallen เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตวัอาคาร
รูปห้าเหล่ียมเป็นสญัลกัษณ์ทางการทหาร เป็นอาคารสํานกังานท่ีมีพนกังานมากท่ีสดุ
ในโลก และเคยเป็นสิง่ก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกมาก่อน แล้วพาทา่นผา่นไปชมยา่น
จอร์จทาวน์  ถือได้วา่เป็นชมุชนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของดี.ซี. โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรม
แบบจอร์เจียน และวิคทอเรียน บ้านท่ีสร้างจากหินและสวนสวยทําให้ดรู่มร่ืน 

 
 

 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย นําคณะเข้าสูส่ถาบนัสมิธโซเนียน เป็นสถาบนัวิจยั สถาบนัการศกึษา และพิพิธภณัฑ์ 

ได้รับทนุจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และจากผู้บริจาคตา่ง ๆ นําเข้าชมพิพิธภณัฑ์
ประวตั ิศาสตร์ธรรมชาตแิหง่ชาต ิ (National Museum of Natural History) ภายใน
ถกูแบง่ออกเป็น 3 ชัน้ แตพื่น้ท่ีจดัแสดงมีเพียงแค ่2 ชัน้ ชัน้ท่ี 1 บอกเลา่เร่ืองราวของ
สตัว์โลกดกึดําบรรพ์มีอายกุวา่ 220 ล้านปี แบง่เป็นโซนสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 
(Mammal) ไดโนเสาร์ (Dinosaurs) สตัว์ในยคุนํา้แข็ง (Ice Age) ฟอสซลิ (Fossil) 
ต้นกําเนิดของมนษุย์ (Human Origins) และภายในห้องโถงมหาสมทุร (Ocean 
Hall) คณุจะมีโอกาสได้เห็นปลาวาฬ ปลา และสิง่มีชีวิตใต้ทะเลน่าสนใจอีกมากมาย 
และน่ียงัเป็นแคส่ว่นหนึง่ของชิน้งานท่ีจดัแสดงอยูใ่นโถงใหญ่มโหฬารเทา่นัน้ ท่ีชัน้ 2 
มีนิทรรศการ “เขียนไว้ในกระดกู” (Written in Bones) เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบัการสืบสวน
ด้วยนิตวิิทยาศาสตร์จากโครงกระดกูมนษุย์ ห้องอญัมณีหายากและงานปัน้ท่ีแปลก
ตา จดัแสดงอยูร่อบๆ เพชรขนาด 45 กะรัตท่ีโดง่ดงัระดบัโลกอยา่งเพชร โฮปไดมอนด์ 
(The Hope Diamond) เรียนรู้เก่ียวกบัหินและแร่ แล้วต่ืนตาไปกบัสตัว์น่าเกรงขามท่ี
ครัง้หนึง่เคยอาศยัอยูใ่นทะเลยคุโบราณ และค้นพบสิง่มีชีวติท่ีคณุไม่เคยรู้วา่มีอยูจ่ริง 

 

 
 

 
 
 

 



 

   

สมัผสักบัชีวิตในยคุโบราณผา่นการจําลองวิธีชีวิตของคนโบราณอยา่งถกูต้องและ
เหมือนจริง เดนิผา่นโลกของมด และชีวิตของผีเสือ้ ไปจนถึงสตัว์เลือ้ยคลานขนาด
ใหญ่ พิพิธภณัฑ์นีมี้ชิน้งานจดัแสดงอยูถ่ึง 126 ล้านชิน้ เป็นสว่นหนึ่งของสถาบนั
สมิทธ์ิโซเนียน ซึง่เป็นสถาบนัค้นคว้าวิจยัและพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในโลก มีผู้
เข้าชมกวา่ 5 ล้านคนตอ่ปี 

 นําเข้าชมพิพธิภณัฑ์ยานบินและอวกาศแหง่ชาต ิ (National Air and Space 
Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของสถาบนัสมิธโซเนียน พืน้ท่ีจดัแสดง
มี 2 ชัน้ แบง่เป็น 23 แกลลอรี จดัแสดงเคร่ืองบินกวา่ 100 รุ่น, ยานอวกาศ, ขีปนาวธุ 
และสิง่ประดษิฐ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบิน ไฮไลท์สว่นหนึง่คือ นวตักรรมการบนิของพ่ีน้อง
ตระกลูไรท์ ในปี 1903, ยานอพอลโล 11 และเทคโนโลยีขัน้สงูของอากาศยานของ
โลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม Sheraton Pentagon City Hotel หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (2 คืน) www.sheratonpentagon.com 

วันที่ 3 
30 ธ.ค. 62 วอชิงตนั ดซีี - ฟิลลาเดลเฟีย - แอตแลนตกิซติี ้ จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองฟิลลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซึง่เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมลรัฐ

เพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองท่ีพลเมืองหนาแน่นท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 ของสหรัฐอเมริกา มี
ความสําคญัในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีท่ีมีการเขียนและลงนามรัฐธรรมนญูของประเทศ 
เพ่ือประกาศอิสรภาพจากองักฤษ  

(260 กม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย เท่ียวชมสถานท่ี ๆ จะบอกเลา่เร่ืองราวได้ดีท่ีสดุคือ Independence Visitor Center 

ประกอบไปด้วย Independence Hall , Liberty Bell Center ซึง่ภายในจะจดัแสดง
เก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมาเป็นไปของระฆงั เป็นระฆงัท่ีมีความหมายตอ่
ประวตัศิาสตร์ชาต ิ เพราะเป็นระฆงัใบท่ีสง่เสียงก้องกงัวาน หลงัประกาศอิสรภาพไม่
ขึน้ตรงตอ่จกัรภพองักฤษในปี 1776  เหตท่ีุเลือกใช้ระฆงัใบนีก็้เพราะรอบ ๆ ระฆงั 
จารึกข้อความท่ีมีความหมายจบัใจเก่ียวกบัเสรีภาพ สอดคล้องกบัวตัถ ุ ประสงค์ของ
การประกาศอิสรภาพพอดี   และ Independence Park สถานท่ีนีบ้คุคลสําคญัใน
ประวตัศิาสตร์ได้เคยยืนตรงจดุนี ้ 2 ในนัน้คือ เบนจามิน แฟรงคลนิ ในฐานะ
นกัการเมือง เขาเป็นนกัเขียนและผู้ นําการเคล่ือนไหวคนสําคญัไปสูก่ารแยกตวัออก
จากอาณานิคม และร่วมก่อตัง้ชาตสิหรัฐอเมริกาและ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดี
คนแรกของสหรัฐ ศนูย์กลางของความมัน่คงทกุอยา่งของอเมริกา เสียงท่ีก้องกงัวาน
ของ Liberty Bell หลกัเชิดชอูดุมคตใินเสรีภาพ และความความเสมอภาคอยา่งแน่ว
แน่ ได้เกิดขึน้ในสถานท่ีแหง่นี ้แวะชมบ้านของ Betsy Ross จดุเร่ิมต้นของธงชาตผืิน
แรกท่ีนํามาใช้อยา่งเป็นทางการ โดยหลงัจากประกาศอิสรภาพ จอร์จ วอชิงตนั ได้
ขอให้รอสส์ซึง่เป็นช่างเย็บชาวเมืองฟิลลาเดลเฟีย ตดัเย็บธงชาตใิห้โดยธงผืนนีมี้กลุม่
ดาว 13 ดวงเรียงกนัเป็นวงกลม อยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียมจตัรัุสบนพืน้ซึง่มีลวดลายเป็น
แถบสีแดงสลบัขาวและตอ่มามีการเปล่ียนแปลงถึง 26 ครัง้จงึเป็นธงชาตแิบบท่ีใช้ใน
ปัจจบุนั แล้วออกเดนิทางตอ่สูเ่มืองแอตแลนตกิซิตี ้ ตัง้อยูริ่มฝ่ังมหาสมทุร
แอตแลนตกิ ในมลรัฐนิวเจอร์ซ่ี เมืองคาสโินแหง่ท่ีสองของสหรัฐฯ โดง่ดงัรองลงมา
จากลาส เวกสั เมืองตากอากาศริมฝ่ังทะเล เคยเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของชาว
นครนิวยอร์ก เพราะอยูไ่ม่หา่งจากนครนัน้นกั แตก่ลบัมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ เม่ือรัฐบาล
อนญุาตให้เอกชนตัง้สถานคาสโินท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมากมาย 

 
 
 

(100 กม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม Buffet  
 พกัโรงแรม The Claridge หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.theclaridge.com 



 

   

วันที่ 4 
31 ธ.ค. 62 แอตแลนตกิซติี ้- มหานครนิวยอร์ค อังคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค ท่ีได้ช่ือว่าเป็นศูนย์กลางของความศิวิไลซ์ 

ศนูย์กลางของเมืองนิวยอร์กประกอบด้วย 5 เขตปกครองท่ีเรียกวา่ โบโรห์ (Borough) 
คือ เดอะบรองซ์, บรูคลิน, แมนแฮตตนั, ควีนส์ และสแตตนั ไอส์แลนด์ เป็นเมืองท่ีมี
ประชากรกว่า 8 ล้านคนหนาแน่นท่ีสดุในสหรัฐอเมริกา จากรูปแบบการวางผงัเมือง
ด้วยโครง สร้างท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือมองจากมุมสูงจะเห็นถนนวางตดักันเป็นแนว
ส่ีเหล่ียมอย่างเป็นระเบียบ โดยจะมีระบบช่ือเรียกถนนว่า “สตรีท” และ “อเวนิว” การ
วางผงัเมืองในรูปแบบนีทํ้าให้สะดวกตอ่การค้นหาสถานท่ีได้อยา่งงา่ยดาย  

(202 กม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
บา่ย นําทา่นชมยา่นสําคญั ๆ ของเมือง อาทิ ยา่นวอลล์สตรีท (Wall Street) รู้จกักนัดีใน

ฐานะศนูย์กลางทางการเงินของโลก และตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์กเร่ิมต้นตัง้อยูบ่น
ถนนสายนี ้ บริเวณวอลล์สตรีทจะมีรูปปัน้กระทิง (bull) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ท่ีหมายถึง
เศรษฐกิจดี นกัทอ่ง เท่ียวผา่นไปมานิยมในการถ่ายรูปคู ่จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
ยา่นสําคญัแหง่นี ้ ยา่นบรอดเวย์ สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในด้านของโรงละครตา่ง ๆ 
มากมายมารวมกนัอยูท่ี่น่ี , เมดสินัสแควร์ อเวนิว , ยา่นไทม์สแควร์ , ร็อคกีเ้ฟลเลอร์ 
เซนเตอร์ ท่ีสร้างขึน้จากตระกลูท่ีร่ํารวยตดิอนัดบัหนึง่ในสบิของอเมริกา ยา่นไชน่า
ทาวน์ , เซ็นทรัลพาร์ค สร้างเสร็จเม่ือปีค.ศ. 1873 มีขนาดอยูท่ี่ 3.4 ตารางกิโลเมตร 
สวนสาธารณะแหง่นีเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมือง และยงัเคยเป็นสถานท่ีใช้
ประกอบในฉากถ่ายทําภาพยนตร์อีกด้วย อนสุรณ์สถาน 911 หรือ Ground Zero นํา
คณะเช็คอินเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกัยา่นไทม์สแควร์ แล้วอิสระให้ทา่นได้เดินสํารวจสนิค้า
ในแหลง่ชอปปิง้มากมายท่ีเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเท่ียว 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 พกัโรงแรม Paramount Hotel หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (3 คืน) www.paramounthotel.com 

วันที่ 5 
1 ม.ค. 63 

มหานครนิวยอร์ค – ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ(ขึน้เกาะ) - ชมววิ
แบบพาโนรามาบนตกึเอม็ไพร์สเตท 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดนิทางลอ่งเรือชมอนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพ ลอ่งไปตามแม่นํา้ฮดัสนั ผา่นเขต 

Financial District และสวนสาธารณะ Battery เพ่ือไปชมเทพีเสรีภาพ (Statue of 
Liberty) อนสุาวรีย์ท่ียิ่งใหญ่ และมีคณุคา่ทางจิตใจ ท่ีชาวฝร่ังเศสมอบเอาไว้เป็น
ของขวญั แก่ชาวอเมริกนั ในวนัท่ีอเมริกาเฉลมิฉลองวนัชาตคิรบ 100 ปี ณ วนัท่ี 4 
กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพีเสรีภาพ เป็นประตมิากรรมโลหะสําริด รูปเทพีหม่เสือ้คลมุ 
มือขวาชคูบเพลงิ มือซ้ายถือแผน่จารึกคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และมีอกัษร
สลกัวา่ "JULY IV MDCCLXXVI" หรือวนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776  เท้าข้างหนึง่มีโซ่
ท่ีขาด แสดงถึงความหลดุพ้นจากการเป็นทาส สวมมงกฎุ 7 แฉกซึง่เป็นสญัลกัษณ์
ของทะเลทัง้เจ็ด หรือทวีปทัง้เจ็ด โครงร่างเหลก็ออกแบบโดยเออแชน วียอเลต์-เลอ-
ดคุ และกสุตาฟ ไอเฟล ซึง่เป็นผู้ออกแบบหอไอเฟล ในกรุงปารีส สว่นฐานอนสุาวรีย์ 
สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกนั เอมมา ลาซารัส ซึง่มี
เนือ้หาต้อนรับผู้อพยพท่ีเข้าอยูม่าในอเมริกาปีค.ศ. 1984 องค์การยเูนสโก ประกาศ
ให้อนสุาวรีย์เทพีเสรี ภาพเป็นมรดกของโลก ใกล้ๆกนัมีเกาะเลก็ๆเกาะหนึง่มีช่ือวา่
เกาะ Ellis เดมิเป็นดา่นตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาทางเรือสมยัก่อน เรือลอ่งผา่นไปชม
สะพานบรูคลนิ เป็นสะพานแขวนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 
เมตร ข้ามแม่นํา้อีสต์ เช่ือมระหวา่งยา่นแมนฮตัตนั และยา่นบรูคลนิ 

 

 
 

 
 
 



 

   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Japanese Buffet 
บา่ย นําคณะขึน้ชมวิวทิวทศัน์บนตกึเอ็มไพร์สเตท หนึง่ในอาคารระฟา้ท่ีมีช่ือเสียงมาก

ท่ีสดุในโลก ตัง้อยูบ่นเกาะแมนฮตัตนั ในรัฐนิวยอร์ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อเมริกนั วิลเลียม เฟรดเดอริค แลมบ์ ก่อสร้างโดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ 
เอเกน จํากดั เร่ิมลงมือก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 1 
พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสงูทัง้สิน้ 102 ชัน้ มีหน้าตา่งทัง้สิน้ 6,514 บาน ตกึสงู
จากพืน้ดนิ 381 เมตร (1,250 ฟตุ) ตกแตง่ด้วยศลิปะแบบอาร์ตเดคโค (Art Deco) ท่ี
นิยมในสมยันัน้ ในปัจจบุนัได้มีการทุม่เงินกวา่ 550 ล้านเหรียญเพ่ือทําให้ตกึแหง่นี ้
เป็นตกึประหยดัพลงังาน โดยสามารถลดการใช้พลงังานได้ลดลงถึง 38% เอ็มไพร์
สเตทยงัคงรักษาตําแหน่งตกึประหยดัพลงังานท่ีสงูท่ีสดุในโลกอยูใ่นเวลานี ้ และมี
นกัทอ่งเท่ียวมาเยือนกวา่ 3.8 ล้านคนตอ่ปี เพ่ือชมววิทิวทศัน์ของมหานครนิวยอร์ค 
แบบ 360 องศา อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ยา่นฟิฟท์อเวนิว สําหรับของมีย่ีห้อและ
เคร่ืองประดบั ห้างสรรพสนิค้าเมซีส์ (Macy's) ห้างสรรพสินค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุในสหรัฐฯ 
ตามอธัยาศยั 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม Paramount Hotel หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (3 คืน) www.paramounthotel.com 

วันที่ 6 
2 ม.ค. 63 มหานครนิวยอร์ค – สะพานบรูคลิน - ช้อปป้ิง  พฤหสับด ี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะถ่ายรูปคูส่ะพานบรูคลนิ แลนด์มาร์ค นิวยอร์ก สะพานบรู๊คลนิเป็นสะพาน

ลกูผสมระหวา่งสะพานแบบเคเบิลและสะพานแขวน และยงัเป็นหนึง่ในสะพานท่ีรถ
สามารถข้ามได้ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองนิวยอร์กด้วยนะ สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1869 สร้าง
เสร็จในอีก 14 ปีให้หลงั ในปี ค.ศ. 1883 ผู้ออกแบบมีช่ือวา่ John Augustus 
Roebling สะพานนีเ้ช่ือมเขตแดนระหวา่งฝ่ังเกาะแมนฮตัตนัและฝ่ังบรูคลิน ข้ามผา่น
แม่นํา้ East River ความยาวของสะพานนีมี้ขนาด 1,825.4 เมตร สว่นความกว้างอยู่
ท่ี 25.9 เมตร บริเวณหอคอยทัง้สองแหง่สร้างจากหินปนู หินแกรนิต และโรเซนเดล
ซีเมนต์ ท่ีทําให้ตวัหอคอยมีความคงทนและสวยงามข้ามผา่นกาลเวลาร้อยกวา่ปี  

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ ในเมืองช้อปปิง้ 5th Avenue สถานท่ีแหง่นีถื้อเป็นสถานท่ีตัง้

ของร้านสนิค้าแบรนด์ดงัมากมาย อยา่ง Tiffany & Co, Saks, Cartier, Armani และ 
Bergdorf Goodman พร้อมทัง้ยงัมีสโตรขนาดใหญ่ของ Apple ท่ีมีขนาด 10,000 
ตารางฟตุให้นกัทอ่งเท่ียวได้เลือก ช้อปปิง้กนัอยา่งเตม็อ่ิมตลอด 24 ชัว่โมง  

 
 
 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 
 พกัโรงแรม Paramount Hotel หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (3 คืน) www.paramounthotel.com 
วันที่ 7 
3 ม.ค. 63 บนิจากนิวยอร์ค - บนิสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทาํการบนิ อาทติย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินนานาชาตจิอห์น เอฟ เคนเนดนิวยอร์ค เพ่ือเตรียมเดนิทาง

กลบัสูก่รุงเทพฯ 
 

13.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก บินสูฮ่่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX831 
 
 
 
 
 

 



 

   

 **บนิข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**  
วันที่ 8 
4 ม.ค. 63 ฮ่องกง - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ จันทร์ 

19.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาตฮิอ่งกง รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
21.55 น. ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานนานาชาตฮิ่องกงสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX617  
23.40 น. คณะเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมทอ่งเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ทา่น 7 วนั ก่อนการเดนิทางเทา่นัน้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

28 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. 62 ––  4 ม.ค. 634 ม.ค. 63  112266,,000000  111144,,000000  110011,,000000  2266,,000000  --3344,,000000..--  
--2255,,000000..--  

** (หมายเหตุ! ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า USA / และตั๋วสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund) ** 
(ค่าวีซ่า+ค่าบริการ ให้ทาํวีวีซ่า USA จ่ายท่านละ 7,500 บาท  /   

วีซ่าอเมริกาลูกค้าต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และสแกนนิว้ด้วยตัวเองทุกท่าน 
คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก สายการบินภายในประเทศ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่ม

ของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
15-19 ทา่น ใช้รถปรับอากาศขนาด 25 ท่ีนัง่ 
20-35 ทา่น ใช้รถปรับอากาศขนาด 55 ท่ีนัง่ 

 คา่เรือลอ่งชมอนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพ / คา่ตัว๋ขึน้ชมตกึเอ็มไพรม์สเตท / คา่ตัว๋ขึน้ชมตกึซีเอ็น ทาวเวอร์ 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 

ในกรณีท่ีทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) จะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงให้บริการ และอาจมีการ
เปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 
3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะแหง่ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ชทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบใุนสหรัฐอเมริกา  
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จํานวนเงิน
เอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจาก
กลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของ
ทา่นเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ดําเนินการพร้อมคา่ธรรมเนียมวีซา่ดงันี ้
ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,920 บาท + คา่ธรรมเนียมในการย่ืน (เก็บ 7,500 บาท) 

 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั 

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั WORLDWIDE VACATION กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้าน

หรือท่ีทา่นรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนั
การเดนิทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และชําระเงินมดัจําลว่งหน้า 30,000 บาทตอ่ผู้ เดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 
วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ
ลว่งหน้า 21 วนัก่อนการเดนิทาง หากทา่นไม่ชําระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่น
ยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 
 
 



 

   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจํา 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 40 วนั  หกัมดัจํา 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 39 - 15 วนัก่อนการเดนิทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  กรณีแจ้งยกเลิก หลงัจากท่ี ปิดกรุ๊ป เรียบร้อยแล้ว  คดิคา่เสียหายตามจริง 
  หากทา่นยกเลิกการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถ

หาผู้ เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซา่ได้ทนัตามกําหนดเวลา 
ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิม่คือคา่วีซา่ และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เทา่นัน้ 
และต้องไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-
REFUND 

 

  หากทา่นยกเลิกการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณา
อนมุตัวีิซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือ
ยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ี
ทา่นไม่แน่ใจวา่จะได้รับการพจิารณาอนมุตัวีิซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นย่ืนขอวีซ่า
แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต่ํากวา่ 20 ทา่น โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้
เดนิทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ 
การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเตมิแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ท่ีระบคุวามรับผิดชอบ
ไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะคํานงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ 
และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการ
กระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นชําระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย

คา่ใช้จ่าย 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ชําระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทางและได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปเรียบร้อยแล้ว ทาง
สายการบินเอมิเรสต์ ไมส่ามารถ REFUND เงินได้ทกุกรณี ยกเว้น การเสียชีวิตเทา่นัน้   
ทัง้นีเ้ง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบิน เป็นไปตามกําหนดของสายการบินเทา่นัน้ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปเปล่ียนแปลงหรือ
แก้ไขเง่ือนไขได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสาย

การบินเอมิเรสต์ได้เทา่นัน้  ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสาย

การบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัท่ีออกตัว๋ 
 
 



 

   

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / สําหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ) จะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงให้บริการ 

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับ

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

เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่
มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไม่ได้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิูต่ํา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในอเมริกามีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด 
และไม่มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะ
แตกตา่งกนัด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ 

ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ 
ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่ง
การเดนิทาง เป็นผลทําให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ทา่น 
เน่ืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนั
เดนิทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพิ่มเตมิ ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการ
ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการ
บินท่ีทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 
46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํา
กวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดนิทาง 
บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร ซึง่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 



 

   

Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 
การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา + แคนาดา 
วีซา่อเมริกาท่ีได้รับการอนมุติัแล้วจะถกูสง่คืนผู้สมคัรทางไปรษณีย์ภายใน 3-4 วนัทําการ 

วีซา่แคนาดา จะได้รับการอนมุติัใช้เวลา 16 วนัทําการ 
ระยะเวลาดงักลา่วเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึง่ระยะเวลาการออกวีซา่จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะกรณี 

เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัของผู้สมคัรแตล่ะคนและข้อกําหนดเฉพาะอ่ืนๆ 
 

ตัง้แต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th 
ขัน้ตอนใหม่สาํหรับการสมัครวีซ่าช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa) 
 เข้าไปท่ีเว็บ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบญัชีผู้ใช้ เลือกประเภทของวีซา่และคา่ธรรมเนียมตามวีซา่ประเภท

นัน้ๆ ซึง่จะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารท่ีมีรายละเอียดตามท่ีทา่นกรอก ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนัน้
ออกมา 

 นําใบฝากเงินธนาคารท่ีได้มาไปยงัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ณ สาขาตามท่ีกําหนดไว้เพ่ือจ่ายคา่ธรรมเนียมสมคัรวีซา่ 
 กรอกแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตท่ี https://ceac.state.gov/genniv/ 
 กําหนดนดัหมายวนัสมัภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัท์ผา่นศนูย์บริการท่ี 02-
105-4110 

 ในการกําหนดนดัวนัสมัภาษณ์ ให้แจ้งท่ีอยูสํ่าหรับการจดัสง่เอกสารด้วย หากคําร้องขอวีซา่ของทา่นได้รับอนมุตั ิทางเรา
จะจดัสง่วีซา่ของทา่นไปยงัท่ีอยูต่ามทา่นระบจุะไปรับหรือให้จดัสง่ 

 กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนการขอวีซา่นีไ้ด้ท่ี www.ustraveldocs.com/th 
กรุณาปฏิบตัติามคําแนะนําอยา่งเคร่งครัด มิเช่นนัน้การสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณ์วีซ่า

ในวันที่นัดไว้ ทา่นควรขอวีซา่ลว่งหน้ามากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ เน่ืองจากการรอนดัสมัภาษณ์วีซา่และกระบวนการออกวีซา่
อาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีผู้คนนิยมเดนิทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะนําให้ผู้ เดนิทางสมคัรวีซา่ลว่งหน้าให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ และโปรดหลีกเล่ียงการ
วางแผนการเดินทางทีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้จนกวา่จะได้รับวีซา่ในหนงัสือเดนิทางของตน 

หมายเหตุพเิศษสาํหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลกึไว้วา่ เดือนมิถนุายน กรกฎาคม และสงิหาคมเป็นช่วงท่ีแผนกกงสลุ
มีงานมากท่ีสดุ ดงันัน้ ผู้สมคัรวีซา่อาจประสบความยากลําบากในการจองวนัสมัภาษณ์วีซา่ในเดือนเหลา่นี ้นกัเรียนต้อง



 

   

วางแผนลว่งหน้าเพ่ือจะได้ไมต้่องเดนิทางมาท่ีสถานทตูฯ หลายครัง้ ผู้สมคัรวีซา่นกัเรียนควรสมคัรวีซา่ลว่งหน้า แตไ่ม่ควรสมคัร
เกิน 120 วนั ก่อนวนัเปิดเรียน สําหรับข้อมลูเพิ่มเตมิกรุณาอา่น ฉนัจะสามารถสมคัรวีซา่ได้เม่ือใด 
ผู้ถือบัตรเดนิทางสาํหรับนักธุรกจิเอเปค สามารถสมคัรวีซา่ชัว่คราวโดยไม่ต้องนดัวนัสมัภาษณ์ลว่งหน้าได้ในช่วงเช้า 
ระหวา่งเวลา 7.30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเว้นวนัหยดุราชการไทยและสหรัฐฯ) ผู้สมคัรไม่ต้องสง่อีเมล์มาลว่งหน้าเพ่ือนดัสมัภาษณ์ 
โดยคูส่มรสและลกูผู้ เยาว์ของผู้ ถือบตัรเดนิทางสําหรับนกัธุรกิจเอเปคสามารถเข้ารับการสมัภาษณ์พร้อมกบัผู้สมคัรหลกัได้โดย
ไม่ต้องนดัสมัภาษณ์ลว่งหน้าเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม ผู้สมคัรทกุคนต้องมีคณุสมบตัติามข้อกําหนดเก่ียวกบัการสมคัรวีซา่ทัง้หมด 
และต้องนําใบเสร็จแสดงการชําระคา่ธรรมเนียมการสมคัรวีซา่ และหน้ายืนยนัของแบบฟอร์ม DS-160 มาด้วย เพ่ือท่ีจะใช้
ประโยชน์จากการสมคัรวีซา่ผา่นช่องทางผู้ ถือบตัรเดนิทางสําหรับนกัธุรกิจเอเปคได้ 
ข้อควรปฏบิัตสิาํหรับวันนัดสัมภาษณ์ 

 กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารตา่งๆให้เรียบร้อยและพร้อมย่ืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีสถานทตู 
 นําหนงัสือเดนิทาง หน้ายืนยนัแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชําระคา่ธรรมเนียมสมคัรวีซา่จากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่าย

จํานวน 1 ใบซึง่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 ทา่นสามารถนําโทรศพัท์มือถือมาได้ 1 เคร่ือง สถานเอกอคัรราชทตูสหรัฐอเมริกาไม่อนญุาตให้นําคอมพวิเตอร์กระเป๋า

หิว้ หรืออปุกรณ์ถ่ายภาพใดๆเข้ามาในสถานทตูฯ กรุณาหยิบโทรศพัท์มือถือและปิดเคร่ืองก่อนเข้าตวัอาคารเพ่ือฝากไว้
กบัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั 

ข้อกาํหนดเก่ียวกับรูปถ่าย 
ผู้สมคัรวีซา่สหรัฐฯ จะต้องอพัโหลดรูปถ่ายดจิิทลัลงในแบบฟอร์มการสมคัรวีซา่ DS-160 โดยรูปถ่ายจะต้องตรงตามข้อกําหนด 
มิเช่นนัน้ทา่นจะไม่สามารถดําเนินกระบวนการสมคัรตอ่ไปได้ โดยรูปถ่ายจะต้องมีคณุสมบตัติอ่ไปนี ้
1. ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2. ต้องมีพืน้หลงัสีขาว 
3. ต้องถ่ายหน้าเตม็ โดยหนัหน้าเข้ากล้อง 
4. ต้องอยูใ่นรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 
1200x1200 พิกเซล 

5. ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกวา่หรือเทา่กบั 240 กิโลไบท์ 
6. จะต้องไม่ถกูปรับแตง่ทางดจิิทลั 

สําหรับคําแนะนําเพิ่มเตมิเก่ียวกบัองค์ประกอบรูป ทา่นสามารถอ่านข้อกําหนดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัรูปถ่ายได้ท่ีลิง้ค์นี ้หากรูปของ
ทา่นไม่ต้องตามข้อกําหนดด้านองค์ประกอบเราอาจไม่สามารถดําเนินการเก่ียวกบัการสมคัรวีซา่ของทา่นได้ เราขอแนะนําให้
ผู้สมคัรนํารูปถ่ายดจิิทลัท่ีพิมพ์ออกมาแล้วมาในวนัสมัภาษณ์วีซา่ด้วย 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่า: 
เจ้าหน้าท่ีกงสลุจะพจิารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกนัได้วา่ผู้สมคัรจะได้รับอนมุตั ิ(หรือถกูปฏิเสธวี
ซา่) เน่ืองจากแตล่ะกรณีมีความแตกตา่งกนั สิง่ท่ีสามารถแสดงถึงความสมัพนัธ์ท่ีหนกัแน่นในกรณีหนึง่อาจใช้ไม่ได้กบัอีกกรณี



 

   

หนึง่ เน่ืองจากกระบวนการสมคัรวีซา่ชัว่คราวมิได้เป็นกระบวนการท่ีใช้เอกสารเป็นหลกั ผู้สมคัรวีซา่ต้องสามารถแสดงความ
ผกูพนัตอ่ประเทศของตนโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีกงสลุทราบ ผู้สมคัรวีซา่นกัเรียน ผู้ เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน และผู้สมคัรวี
ซา่ประเภททํางานจําเป็นต้องมีเอกสารสนบัสนนุเฉพาะ โดยเราขอแนะนําให้ผู้สมคัรทกุท่านนําหนงัสือเดนิทางเลม่เดมิของตนมา
ด้วย และผู้ปกครองของผู้สมคัรวีซา่ท่ีเป็นผู้ เยาว์ควรนําสตูบิตัรของบตุรมาด้วย 

ทัง้นีท้างบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารที่ควรนําตดิไปในวันสมัครวีซ่าเพิ่มเตมิจากที่ทางสถานฑูต
กาํหนด ดังรายละเอียดดังนี ้
 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต่ํากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ อเมริกา

, แคนาดา, วีซา่อ่ืนๆในกลุม่ประเทศเชงเก้น หรือประเทศอ่ืน ต้องนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา่ /

สําเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์ 
 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตํุาแหน่ง

, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดนิทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจาก
นัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดลา และสลปิเงินเดือนย้อนหลงั 3 เดือน 

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6  
เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ 
และมีจํานวนไม่ต่ํากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือ
กลบัสูภ่มิูลําเนา ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรอง
คา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัผู้ เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดย
ระบช่ืุอผู้ เดนิทางและเหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีท่ีเดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทําจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดา, 

มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต 
โดยมีนายอําเภอ หรือผู้ อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไม่ผา่นการพิจารณาวีซา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 
 



 

   

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าตดิต่อแผนกวีซ่า ข้อมูลติดต่อ 

แผนกกงสลุ สถานทตูสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 95 ถนนวิทย ุกรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
ศูนย์ข้อมูลวีซ่า เวลาทาํการ: วนัจนัทร์ถึงศกุร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว้นวนัหยดุ) 
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา) 
อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com 

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภยั 
รายการสิ่งของท่ีไมใ่ห้นําเข้ามาภายในสถานทตู และระเบียบในการเข้าสูส่ถานทตู 

 
ผู้ตดิตอ่สถานทตูฯทกุทา่นต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ทา่น
สามารถฝากโทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง ไว้กบัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีหน้าประต ูแตส่ถานทตูฯและพนกังานรักษาความ
ปลอดภยัจะไมรั่บผิดชอบหากเกิดการสญูหายหรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึน้กบัโทรศพัท์มือถือของทา่นในขณะท่ีฝากไว้กบั
พนกังานรักษาความปลอดภยั ทา่นไม่สามารถเข้าไปในสถานทตูฯตามท่ีนดัหมายไว้ หากนําสิง่ของดงัตอ่ไปนีม้าด้วย 

 อปุกรณ์บรรจแุบตเตอร่ีหรืออปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเลต็ คอมพิวเตอร์ ไดอาร่ีแบบดจิิตอล วทิยตุดิตามตวั 
กล้องถ่ายรูป ตลบัเทป แถบบนัทกึวิดทิศัน์  ซีดีรอม เคร่ืองเลม่เอ็มพีสาม แผน่ดสิก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว้ หรือเคร่ือง
เลน่เพลงขนาดพกพา 

 กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ 
 กระเป๋าถือและกระเป๋าเดนิทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใสเ่อกสารหรือกระเป๋าเสือ้ผ้า ผู้สมคัรขอวี

ซา่สามารถนําเอกสารท่ีใช้ในการขอวีซา่ใสถ่งุหรือกระเป๋าใสเทา่นัน้ 
 อาหาร (มีร้านกาแฟและของวา่งจําหน่ายภายในสถานทตูฯ) 
 ซองหรือพสัดท่ีุปิดผนกึ 
 บหุร่ี ซิการ์ กลอ่งไม้ขีด ไฟแช็ค 
 วตัถมีุคมทกุชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 
 อาวธุหรือวตัถใุดๆท่ีมีสารประกอบระเบิด 

รายการสิง่ของท่ีไม่ให้นําเข้ามาภายในสถานทตูฯไม่ได้จํากดัอยูเ่พียงแคร่ายการท่ีกลา่วมาข้างต้นเทา่นัน้ สิง่ของประเภทอ่ืนอาจ
ไม่ได้รับอนญุาตให้นําเข้ามาภายในสถานทตูฯด้วยเช่นกนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวิจารณญาณของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
นอกจากโทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง สถานทตูฯไม่รับฝากสิง่ของต้องห้ามท่ีกลา่วมาข้างต้น ทา่นต้องฝากเก็บสิง่ของดงักลา่วไว้ท่ีอ่ืน
ก่อนมาตดิตอ่สถานทตูฯ 

หลังจากการจองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


