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วนัศุกร์ที่ 12 เม.ย.62(1)         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นิวยอร์ก(อเมริกา)   
09.00 น. คณะฯพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ 

M 6 – M 16 สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์  
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน MIRACLE LOUNGE 
คลิกชม HTTP://BIT.LY/2NMK5YE 

12.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนิวยอร์ก โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ CX754 (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.50 ชัว่โมง)  

16.30 น. ถึง สนามบินเช็คแลป็กอ็กฮ่องกง (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง)  
18.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนิวยอร์ก สนามบินจอห์นเอฟ เคนเนดี (JFK) โดยเที่ยวบิน CX846 (ใชเ้วลาบิน 16 

ชัว่โมง)      
********* บนิข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

22.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตจิอห์นเอฟ เคนเนดี รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา น าท่านผา่นพิธีการตรวจคน
เขา้เมือง และ ศุลกากร แลว้น าท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (ระยะทาง 38 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 
นาที) น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม SHERATON TIME SQUARE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัเสาร์ที่ 13 เม.ย.62(2)         นิวยอร์ก – เกาะลิเบอร์ตี ้– ตกึเอ็มไพร์สเตท – เซ็นทรัลพาร์ค  
                           ร็อคกีเ้ฟลเลอร์เซ็นเตอร์ – ถนนสายที่ห้า – ย่านไทม์สแควร์ – นิวยอร์ก 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
09.00 น. น าท่านนัง่เรือสู่ เกาะลเิบอร์ตี ้เพ่ือชมทิวทศัน์ของฝ่ังเมือง แมนฮตัตนั จากนั้นชม เทพเีสรีภาพบนเกาะลิเบอร์ตี ้

สญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพท่ีประชาชนของประเทศฝร่ังเศสมอบให้กบัประชาชนนครนิวยอร์ก ท่านจะไดเ้ห็น
ทิวทศัน์ของแมนฮตัตนัของมหานครนิวยอร์ก และนิวเจอร์ซียไ์ดจ้ากจุดน้ี ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้เห็น 
ตึกระฟ้าทัว่ทั้งเกาะแมนฮตัตนัรวมถึงสะพานบรูคลิน ซ่ึงเป็นสะพานแห่งแรกของนิวยอร์ก ท่ีสร้างขา้มแม่น ้ า
อีสตริ์ฟเวอร์ เพื่อเช่ือมเกาะแมนฮตัตนั ซ่ึงเป็นใจกลางของนครนิวยอร์ก กบั ย่านบรูคลิน ท่ีอยู่ตรงขา้มเป็น
สะพานท่ีใชอิ้ฐและหินผสมผสานกนั ก่อเป็นเสาหลกัข้ึน 2 ฟาก แลว้ก็ใชเ้ส้นลวดเหล็กขึงเพื่อยึดโยงสะพาน 
ซ่ึงมีทั้งปูนและไม ้ความยาวทั้งส้ิน 6,016 ฟุต และกวา้ง 85ฟุต จนเป็นผลส าเร็จ สามารถใชง้านไดอ้ย่างคงทน
มาจนถึงปัจจุบนั เรือจะน าท่านผา่นและสามารถมองเห็นตึก WORLD TRADE CENTER หรือท่ีชาวอเมริกนั
เรียกว่าบริเวณ GROUND ZERO ซ่ึงช่ือน้ีเป็นช่ือท่ีถูกเรียกแทนพ้ืนท่ีบริเวณตึก WORLD TRADE CENTER 
เดิมค าเรียกว่า GROUND ZERO นั้นเป็นค าศพัท์ท่ีถูกน ามาใช ้เมื่อคราวท่ีญ่ีปุ่น โดนระเบิดนิวเคลียร์ท่ี 
HIROSHIMA, NAGASAKI คร้ันต่อมา ศพัท์ค  าน้ีจึงใชเ้รียกแทนความหายนะท่ีมีสาเหตุมาจากระเบิดหรือ
ความเสียหายคร้ังยิง่ใหญ่ ดว้ยสาเหตุน้ี พ้ืนท่ีบริเวณตึก WORLD TRADE CENTER จึงถูกเรียกว่า GROUND 
ZERO ซ่ึงกลายเป็นพ้ืนท่ีประวติัศาสตร์ของประเทศอเมริกา ซ่ึงท่านสามารถมองเห็นตึกดงักล่าวไดใ้นระยะไม่
ไกล 

   
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่นระดับมชิาลนิสตาร์ 1 ดาว (2)  
13.00 น. น าท่าน ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท ตึกน้ี เป็นท่ีท าการของบริษัทใหญ่ๆ กว่า 600 บริษทั ตึกแห่งน้ีใช้อิฐในการ

ก่อสร้าง 10 ลา้นกอ้น สูง  375 เมตร และลึกลงไปใตดิ้น จากระดบัถนน แบ่งเป็น 102 ชั้น บนยอดสุดมีโดม
สูงข้ึนไปอีก 60 เมตร จากชั้นล่างถึงชั้นท่ี 86 มีโครงเหลก็เสริมอยา่งดี ชนิดไม่ข้ึนสนิม คิดเป็นน ้ าหนกั 730 ตนั 
มีหนา้ต่างทั้งหมด 6,500 บาน จุคนได ้80,000 กว่าคน รับประกนั 6,000 ปี ใชลิ้ฟท์ข้ึนลง  65 เคร่ือง เร่ิมสร้าง
เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ.1929) สร้างเสร็จเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)  น าทุกท่านข้ึนชมวิว
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จากชั้น 86 ของตึก ซ่ึงสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของ เกาะแมนฮตัตนั ใจกลางกรุงนิวยอร์ก ชมวิวกรุงแมนฮตั
ตันแบบ 360 องศา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินเล่นบนชั้น 86 ได้ตามอัธยาศยั จากนั้นน าท่านชม 
สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ค ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในแมนฮตัตัน (เป็นเขตปกครอง
ตนเอง) แห่งมหานครนิวยอร์ก ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกประมาณปีละ 25 ลา้นคน เป็นสวนสาธารณะท่ี
มีคนมาท่องเท่ียวมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา และยิง่ไปกว่านั้น สวนสาธารณะแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าหนัง
หลายๆ เร่ือง และรายการต่างๆ อีกมากมาย จึงท าให้เซ็นทรัลพาร์ค โด่งดงัไปทัว่โลก  น าท่านผ่านชม ร็อคกี้
เฟลเลอร์เซ็นเตอร์ และ ถนนสายที่ห้า ท่ีสร้างข้ึน จากตระกูลท่ีร ่ ารวย ติดอนัดบัหน่ึงในสิบของอเมริกา ซ่ึงคบั
คัง่ไปดว้ยศูนยก์ารคา้ และโรงมหรสพชั้นน า จากนั้นน าท่านสู่ ย่านไทม์สแควร์ หน่ึงในสถานท่ีท่ีเป็นหวัใจของ
นิวยอร์ก ไทม์สแควร์ ได้กลายสถานะเป็นสถานท่ีท่ีส าคัญของโลกและได้กลายเป็นสัญลกัษณ์ของนคร
นิวยอร์ก ซ่ึงเป็นผลมาจากท่ีไทมส์แควร์เป็นสถานท่ีท่ีดูทนัสมยั ล  ้ายุค เพราะมีจอโฆษณาขนาดใหญ่มากมาย
ติดอยูต่ามบริเวณโดยรอบ นอกจากน้ี ไทมส์แควร์ ยงัเป็นจุดปลายสุดทางฝ่ังตะวนัออกของ ลินคอลน์ ไฮเวย ์
หรือ ทางหลวงลินคอลน์ อนัเป็นทางหลวงสายแรกท่ีตดัผา่นสหรัฐอเมริกา 

  
 
 
 
 
 
 
18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น HARD ROCK CAFÉ (3)  

เข้าสู่ที่พกัโรงแรม SHERATON TIME SQUARE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วนัอาทิตย์ที่ 14 เม.ย.62(3)        นิวยอร์ก – วูดเบอร์ร่ี เอาท์เลท – แอตแลนตกิ ซิตี ้ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วูดเบอร์ร่ี เอาท์เลท (ระยะทาง 63 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็น

เอาท์เลทท่ีดีท่ีสุดในอเมริกา ตั้ งอยู่บนเน้ือท่ีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า 
น าเสนอสินคา้ในราคาท่ีชวนให้เลือกสรรค์มากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น BURBERRY, GUCCI, 
DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO 
ARMANI, TOD, BELENCIAGA, SAMSONITE และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
(ร้านคา้ทุกร้านลดราคา 30 – 70%) ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นเอาท์เลท ท่ีใหญ่ท่ีสุด และ ถูกท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา เรา
แนะน าใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีน่ี เน่ืองจากราคาและสินคา้มีใหเ้ลือกมากมาย นอกจากส่วนลดของทางร้านคา้
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แต่ละร้านแลว้ ยงัมีคูปองส่วนลดเพ่ิม ท่ีแจกให้ลูกค้า ทุกท่าน เรียกได้ว่า สวรรค์ส าหรับนักชอ้ปป้ิงจริงๆ 
(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัยเพ่ือให้ท่านได้มเีวลาในการช้อปป้ิง)  

  
 
 
 
 
 
 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ ดินแดนแห่งคาสิโน (ระยะทางประมาณ 265 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม.40นาที) เมืองแห่งแสงสีและคาสิโน ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดดา้นฝ่ังตะวนัออกดว้ยทิวทศัน์อนังดงามเลียบ
ฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก ท าให้นักท่องเท่ียวทั่วโลกต่างใฝ่ฝันท่ีจะมาเส่ียง ณ เมืองน้ี อิสระให้ท่านได้
สนุกสนานกบัการเส่ียงโชคในคาสิโนหรือเท่ียวชมเลือกซ้ือสินคา้ ณ ถนนบอร์ดวอค ซ่ึงเป็นถนนสายเก่าแก่
ของเมืองแอตแลนติค ซิต้ี สร้างข้ึนในปี 1870 ในอดีตมีความกวา้งเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบนัมีความกวา้งถึง 40 
ฟุตและมีความยาวถึง 4.5 ไมล ์ซ่ึงตลอดสายเต็มไปด้วยร้านคา้ต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าซ่ึงมีช่ือเสียง
ระดบัโลกก็ตั้งอยู ่ณ ถนนเสน้น้ี หรือท่านจะเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ เอาทเ์ลตแห่งใหญ่ ตั้งอยูใ่กลโ้รงแรมทาเก็ต 
เอาทเ์ลต ซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย เช่น COACH , PUMA , NIKE , CK , ADIDAS และอ่ืนๆ 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) แบบบุฟเฟ่ต์ 
เข้าสู่ที่พกัโรงแรม BALLY'S ATLANTIC CITY ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
 

วนัจนัทร์ที่ 15 เม.ย.62(4)        แอตแลนตกิ ซิตี ้– ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตนัดี ซี –  เวอร์จเินีย  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย หรือท่ี เรียกกนัว่า PHILLY หรือ THE CITY OF BROTHERLY LOVE 

เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 103 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองท่ีพลเมืองหนาแน่นท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของสหรัฐอเมริกา และเป็น
เมืองท่ีมีพ้ืนท่ีเมืองจากประชากรเป็นอนัดับ 5 และมีผูบ้ริโภคส่ือมากเป็นอนัดบั 4 จากการส ารวจของนีเซน 
มีเดีย รีเสิร์ช และเป็นเมืองท่ีมีพลเมืองหนาแน่นเป็นอนัดบัท่ี 49 ของโลก นอกจากน้ีฟิลาเดลเฟียยงัเป็นท่ีตั้ง
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ของสถานศึกษาชั้นน าอย่าง มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนีย และ DREXEL UNIVERSITY จากนั้นน าท่านเขา้ชม
ระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ LIBERTY BELL เป็นส่ิงท่ีประกาศก าเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวนัท่ี  8 
กรกฎาคม พ.ศ 2319 ระฆงัเก่าแก่ ท่ีงามสง่าใบน้ีมีขอบกวา้งขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 12 ฟุต และหนักกว่าหน่ึง
ตนั บนระฆงัมีอกัษรจารึกไวว้่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนท่ีอาศยัอยู่บนผืนแผ่นดินน้ี” พร้อมน าชม
นิทรรศการความเป็นมาในการ ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา น าท่านถ่ายรูปกบัหอแห่งเสรีภาพ หรือ 
INDEPENDENCE HALL สร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบนัใชเ้ก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้ง
ดินแดนใหม่โดยใชช่ื้อว่า “สหรัฐอเมริกา”  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี (7)  
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 222 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.33 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็นเมืองหน่ึงท่ีไดอ้อกแบบผงัเมืองไดอ้ย่างสวยงามและเป็นระเบียบเป็นท่ีตั้งท่ีท า
การของหน่วยงานรัฐบาลท่ีส าคญัๆ จากนั้นน าท่านชม กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ติดกบั
รัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์ โดยวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในเขตฝ่ังซา้ยของแม่น ้ าโพโทแม็ค กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 
สร้างในสมยั ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงแห่งน้ี  สร้าง
ข้ึนแทน ฟิลาเดลเฟีย ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาในสมยัก่อน เมืองน้ีมีอนุสาวรียว์อชิงตนั ท่ีมี
ลกัษณะเป็นแท่งโอเบลิสกสู์ง 555 ฟุต (169 เมตร) สร้างเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตนั 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่นระดับมชิาลนิสตาร์ 1 ดาว (8)  
เข้าสู่ที่พกัโรงแรม HYATT FAIRFAX ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัอังคารที่ 16 เม.ย.62(5)        เวอร์จเินีย – อนุสาวรีย์วอชิงตนั – ท าเนียบขาว – อนุสรณ์สถานธอมัส  
                                                  เจฟเฟอร์สัน – อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น – ตกึรัฐสภา  
                                                  HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD ท ากิจกรรมช็อกโกแลต – เฮอร์ริสเบิร์ก  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)  
08.00 น. น าท่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน และแท่งโอเบลิสก์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั ท าเนียบขาว ท่ีพ  านักของ

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จากนั้นน าท่านชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของโดมสีขาวซ่ึงสร้างเป็นท่ี 
อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน ร าลึกถึงประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน และชม อนุสรณ์สถานอับราฮัม
ลนิคอล์น ประธานาธิบดีคนท่ี 16 ของสหรัฐอเมริกา คือ ประธานาธิบดีลินคอร์น จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั 
ตกึรัฐสภา ซ่ึงเป็นท่ีประชุมสมาชิกวุฒิสภา และสภาผูแ้ทนราษฎร  
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอติาเลีย่น (10) 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฮร์ริสเบิร์ก  เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 169 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) เมืองเฮร์ริสเบิร์กเป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าซสัคิวแฮนนา 
และน าท่านชมโรงงานจ าลองผลิตช็อกโกแลตช่ือดังของประเทศอเมริกา  นั้ น คือ HERSHEY’S 
CHOCOLATE WORLD ซ่ึงท่านจะไดช้มขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคล่ือนไหว 
โดยใชต้วัการ์ตูนจ าลองในการแสดงประกอบกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ซ่ึงเป็นการแสดงท่ีน่ารักและต่ืนตาต่ืน
ใจส าหรับผูท่ี้มาชม อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตนานาชนิดของ HERSHEY’S เพื่อเป็นของฝาก และ
ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านร่วมกนั CREATE A CANDY BAR ของท่านเองโดยท่านมาสามารถ
เลือกรสชาติและหนา้ของช็อกโกแลตได ้(ใชเ้วลา 45 นาที)  

  
 
 
 
 
18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (11)  

เข้าสู่ที่พกัโรงแรม CROWN PLAZA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 
 

วนัพุธที่ 17 เม.ย.62(6)        แฮร์ริสเบิร์ก – คอร์นน่ิง – อุทยานแห่งชาตไินแองการา  
                                                  หอคอยสกายลอน – ไนแองการา (ฝ่ังอเมริกาและแคนาดา) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง พร้อมชมทศันียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกนั (ระยะทาง 262 กม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.50 ชัว่โมง) ซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนใตข้องนครนิวยอร์ค ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1890 ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าเชมุง เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท าเคร่ืองแกว้ น าท่านชมการจดัแสดงเคร่ืองแก้ว ณ 
โรงงานเคร่ืองแก้วทีบีไอเมืองคอร์นนิ่ง ท่ีมีช่ือเสียงในดา้นเคร่ืองแกว้ของอเมริกา อิสระให้ท่านเลือกซ้ือเคร่ือง
แกว้  ท่ีรังสรรคอ์อกแบบมาหลากหลายชนิดและหลากหลายดีไซน์ เป็นของท่ีระลึกตามอธัยาศยั   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี (13) แบบบุฟเฟ่ต์ 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการา ฝ่ังแคนาดา ท่ีถือว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติส่ิงหน่ึง       

ของโลกและเป็นสถานท่ีด่ืมน ้ าผึ้งพระจนัทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกนั น าทุกท่าน
เดินทางสู่ น า้ตกไนแองการา อนัยิง่ใหญ่และช่ืนชมความงดงามของน ้ าตกท่ีสรรค์สร้างข้ึนโดยธรรมชาติ และ  
ถือว่าเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกท่ีคุณท่านตอ้งมาสัมผสั (ในวนัน้ีท่านจะตอ้งผ่านด่านตรวจ 
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คนเขา้เมืองของประเทศแคนาดา ดงันั้นทุกท่านตอ้งเตรียมพาสปอร์ตไวก้บัตนเอง และห้ามน าผลไม ้ถัว่ และ
อาหารทุกชนิดเข้าประเทศแคนาดาอย่างเด็ดขาด หากท่านมีของดงักล่าว ตอ้งท าการท้ิงก่อนถึงด่านตรวจ) 
จากนั้นน าท่านข้ึน หอคอยสกายลอน เพื่อชมวิวท่ีสวยสดงดงามของน ้ าตก และพิเศษให้ท่านได้รับประทาน
อาหารค า่บนหอคอยสกายลอน (14) หลงัอาหารค ่า ท่านสามารถข้ึนสู่จุดชมวิวชั้นบนของหอคอย สกายลอน
เพื่อถ่ายรูปมุมสูงของน ้ าตกไนแองการ่า    

  
 
 
 
 
 

เข้าสู่ที่พกั โรงแรม MARRIOTT ( FALLS VIEW ROOM) ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 

วนัพฤหัสที่ 18 เม.ย.62(7)        น ้าตกไนแองการา – ช้อปป้ิงเอาท์เลท – โตรอนโต(แคนนาดา) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)  
08.00 น. น าท่านสมัผสัประสบการณ์คร้ังยิง่ใหญ่ ในการชม น ้าตกไนแองการา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั และ 

เดินเล่นรอบบริเวณน ้ าตกไนแองการา 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (16)  
13.00 น. น าท่านสู่  ไนแองการา ช้อปป้ิงเอาท์เลท ซ่ึงเป็นเอาท์เลทขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกลก้บัน ้ าตกไนแองการา มีร้านคา้

กว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, 
BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็น
ตน้ น าท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) นครท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นท่ีสุด
ของประเทศ และใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของแคนาดา และยงัเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ในฝ่ังตะวนัตก 

    
 
 
 
 
 
 



- 9 - 

  
 
 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจนี(17) แบบบุฟเฟ่ต์ 

19.00 น. ชมการแสดงเปลีย่นหน้ากากของประเทศจนีอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ   
  
  
 
 
 
 

เข้าสู่ที่พกัโรงแรม SHERATON AIRPORT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 

วนัศุกร์ที่ 19 เม.ย.62(8)        โตรอนโต – ขึน้หอคอยซีเอ็น – ช้อปป้ิง – โตรอนโต  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (18) 
08.00 น. น าท่านชม เมืองโตรอนโต เป็นเมืองท่ีทนัสมยัอีกเมืองของประเทศแคนาดา เมืองน้ีมีประชากร 2.5 ลา้นคน

อาศยัอยู ่และเป็นหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจของโลกท่ีส าคญั รวมทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของผูค้นจากหลากหลายเช้ือ
ชาติ อาทิ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาลี, ชาวละตินอเมริกา และชาวเอเชีย ซ่ึงเมืองโตรอนโตยงัมีชุมชนชาวจีน
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอเมริกาเหนือ เมืองโตรอนโต ประกอบไปดว้ย 6 เขต ไดแ้ก่ DOWNTOWN, NORTH YORK, 
EAST YORK, YORK, SCARBOROUGH และ ETOBICOKE จากนั้นน าท่าน ขึน้หอคอยซีเอน็ ซ่ึงมีความสูง
ถึง 520 เมตร เป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่านจะไดช้มทศันียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตไดอ้ยา่งจุใจ 

 
 
 
 
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนหอคอย 360 (19) 
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13.00 น. น าท่านชม เมืองโตรอนโต พร้อมชมและถ่ายรูปสถานท่ีต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สกายโดม, ปราสาทคา
ซาโลม่า, สวนควีนพาร์ค, ศาลาว่าการเมืองโตรอนโต, ท่าเรือโตรอนโต และให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือ
สินคา้มากมาย ณ ตลาดท่ีอยูใ่จกลางเมืองเก่า ณ ย่าน EATON CENTER 

  
 
 
 
 
 
18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (20)  
19.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองโตรอนโต เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
 

วนัเสาร์ที่ 20 เม.ย.62(9)        โตรอนโต(แคนาดา) – ฮ่องกง   
01.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวย ์เท่ียวบิน  CX829 (ใชเ้วลาบินประมาณ 

15.15 ชัว่โมง) 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

 

วนัอาทิตย์ที่ 21 เม.ย.62(10)       ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  
05.00 น.  ถึง สนามบินเช็คแลป็กอ็กฮ่องกง (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง)  
08.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ เที่ยวบิน CX705  
   (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชัว่โมง)  
10.05 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ และดว้ยความประทบัใจ มิรู้ลืม...  
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อตัราค่าบริการ  
อเมริกาตะวนัออก – แคนาดา 10 วนั  7 คืน โดยการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ 

เดินทาง 12 – 21 เม.ย.62 จ านวน 20 ท่าน 
13 พ.ย.61 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

ลักษณะการเข้าพกั ราคา 

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์  

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ ราคาท่านละ 165,000.- 

ผู้ใหญ่ ต้องการพกัเด่ียว จ่ายเพิม่ท่านละ 39,000.- 

กรณีบินช้ันธุนกิจ ราคาเร่ิมต้น (ท้ังน้ีขึน้อยู่กับจ านวนท่ีน่ังว่าง) 160,000-190,000.- 

กรณีที่ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน หักค่าตั๋วออก 30,000.- 

อตัราข้างต้นส าหรับคณะเดินทางผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นอตัราค่าบริการหรือยกเลกิ 
หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ในกรณทีี่จ านวนผู้เดินทางต า่กว่าผู้ใหญ่ 20 ท่าน 

***ไม่มีราคาINF หรือ ราคาเด็ก*** 
 

อัตรานี้รวม   

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 โรงแรมท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า    

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ 
TRIPLE ได ้ทางบริษทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าบริการหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง (ผูน้  าเท่ียว) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ ALLIANZ ประกนัภยัแบบ OASIS GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ  านวนเงินเอาประกนัภยั 
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1,000,000 บาท ถา้อายนุอ้ยกว่า 16 ปีและมากกว่า 75 ปี จ  านวนเงินเอาประกนัภยั 500,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึง
ประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั  

 ค่าน ้ าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวย ์23 กิโล 2 ช้ิน และค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบิน
ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมกีารเรียกเก็บ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23 กก. 
 ค่าพนกังานและค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 3 USD /ท่าน/วนั 

 

อัตรานี้ไม่รวม   
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 8,000.-บาท และ ค่าวีซ่าประเทศแคนาดา 4,000.-บาท (12,000.-บาท)   
 ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 
1.  กรุณาส ารองท่ีนัง่และช าระเงินมดัจ  าท่านละ 50,000.-บาท พร้อมแจง้ช่ือ+สกุล เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง  
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วนั 
3.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้  
 

เง่ือนไขการเดินทาง 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก  ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุ
ในรายการเดินทาง  

11. บริษทัของสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งส้ินบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
เท่านั้น 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
13. เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
14. โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดยโรงแรมท่ี

พกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศนั้นๆตามท่ีระบุใน
รายการท่องเท่ียวเท่านั้น โรงแรมท่ีต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีท่ีท่านมี
ความประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านข้ึนอยูก่บัขอ้จ  ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม  
ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามท่ีตอ้งการโรงแรมหลาย
แห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่าเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าชา้ หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะส่วนตวั 

18. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิเช่นนั้นทาง 
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บริษทัฯจะ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
1.  ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ  าทั้งหมด 
2.  การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1  ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบ ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว หัก
ค่ามดัจ าทัวร์ เน่ืองจากทางบริษัทฯได้ช าระค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,โรงแรมและรถไว้เรียบร้อยแล้ว  

    2.2  ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบ ไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว 
           ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ 
    2.3  ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบ น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว  
             ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 
3. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คนเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(20 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
หอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

5.  กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ  าท่ีนั่งกบัสาย
การบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
**ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมืองข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้
เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 
 



- 15 - 

  
 
 

ข้อมูลส าคญัเกีย่วกบั การย่ืนค าร้องขอวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ท่านควรทราบ 

1. การยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา จ  าเป็นตอ้งด าเนินการตรงกบัสถานทูตอเมริกาประจ าประเทศไทย เท่านั้น 

(ยงัไม่ผ่านตวัแทนรับยื่น) โดยสถานทูตมีท่ี เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านตอ้งการยื่นและสัมภาษณ์ท่ีใด ให้แจง้ตั้งแต่

ขั้นตอนการจองทวัร์ กรณีด าเนินการแลว้ หากตอ้งการเปล่ียนแปลง จ  าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่า

ท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกคร้ัง 

2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปิดให้ผูส้มคัรท่ียื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเท่ียวสัมภาษณ์ช่วงเวลาเชา้ 7.00 น. -10.00 น. เท่านั้น 

สถานทูตไม่เปิดสมัภาษณ์วีซ่าท่องเท่ียวช่วงเวลาบ่าย กรณีท่ีท่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวนั และ เวลาใดบา้ง กรุณาแจง้

กบัเจา้หนา้ท่ี ตั้งแต่ขั้นตอนการจองทวัร์ (ผูส้มคัรทุกท่านจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนท่ีสถานทูตดว้ยตนเองทุกกรณี) 

3. ส าหรับวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการยืน่เอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้งแยก ยื่นเอกสาร 

และ สมัภาษณ์ เป็นครอบครัว หรือ รายบุคคล ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น และสถานทูตจะพิจารณาวีซ่าให้

เป็นรายบุคคล 

4. กรณีท่ีท่านตอ้งการยืน่วีซ่าเร็วท่ีสุด และคณะยงัไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง (ยงัมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) สามารถท าไดโ้ดย

ใหท่้านช าระเงินมดัจ  า พร้อมค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอร์มกรอกเพื่อขอ

ยืน่วีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางหนา้แรก แจง้ช่วงวนั เวลา ท่ีท่านสะดวกไปสัมภาษณ์

กบัทางเจา้หนา้ท่ี หลงัจากช าระเงินประมาณ 10 วนัท าการ เจา้หนา้ท่ีแผนกวีซ่าจะติอต่อกลบัเพื่อให้ท่านเลือกคิวนัดหมาย

ตามวนั และ เวลาท่ีท่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง ไม่สามารถออกเดินทางได ้(ยงัมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 

ท่าน) ทางบริษทัจะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา

ใหท่้านได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ไม่ว่าท่านจะไดรั้บอนุมติัวีซ่าอายเุท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจองคณะเดินทางวนัท่ี 1-9 ต.ค. 

และท่านยนืยนัจะยืน่วีซ่าก่อนคณะคอนเฟิร์ม แต่เมื่อถึงก าหนดออกบตัรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดินทางได ้และท่าน

ไดรั้บอนุมติัวีซ่าเพียง 1-9 ต.ค. (9 วนั ไม่ใช่ 10 ปี) นั่นหมายถึงท่านจ าเป็นตอ้งขอวีซ่าใหม่ และ มีค่าใชจ่้ายใหม่อีกคร้ัง 

เป็นตน้  

5. การอนุมติัวีซ่าไม่สามารถการันตีได ้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น โดยสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคล ไม่

สามารถยนืยนัไดว้่าทุกท่านจะไดว้ีซ่าอาย ุ10 ปี  

6. กรณีตอ้งการเล่ือนการนดัสมัภาษณ์วีซ่า เน่ืองจากติดธุระเร่งด่วนกะทนัหนั สามารถท าได ้1 คร้ัง และ ตอ้งด าเนินการก่อน

ถึงวนันดัสมัภาษณ์วีซ่า ท่ีจะมาถึง 5 วนัท าการ เท่านั้น นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านจ าเป็นตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกคร้ัง 

7. หลงัจากสมัภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแลว้ สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสือเดินทางของท่านไวท่ี้สถานทูตประมาณ 7 วนั ท า

การ และส่งกลบัคืนใหท่้านทางไปรษณีย ์ดงันั้น ท่านจ าเป็นตอ้งกรอกท่ีอยูปั่จจุบนัใหช้ดัเจน เพราะหากท่ีอยูไ่ม่ชดัเจนเล่ม
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หนงัสือเดินทางท่ีสถานทูตส่งคืนท่าน อาจตอ้งถูกส่งกลบัเขา้ไปยงัสถานทูตตามเดิม และจ าเป็นจะตอ้งส่งอีเมล (เท่านั้น 

ไม่มีบริการโทรศพัทติ์ดต่อ) แจง้ความประสงค ์และ ยนืยนัตวัตนต่อสถานทูตซ่ึงอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 30 วนัท า

การเป็นอยา่งนอ้ย โดยสถานทูตจะนดัวนั และ เวลาใหเ้ขา้ไปรับเล่มหนงัสือเดินทางดว้ยตวัผูส้มคัรเองอีกคร้ังทางอีเมล 

8. กรณีท่ีผูส้มคัรตอ้งการยมืหนงัสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช ้หรือ จ  าเป็นตอ้งใชห้นงัสือเดินทาง ระหว่างขั้นตอนการ

พิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรียมหลกัฐานส าคญัท่ียืนยนัไดว้่าท่านจ าเป็นจะตอ้งใชห้นังสือเดินทาง

จริงๆ ใหท้างสถานทูตพิจารณาในวนัสมัภาษณ์ทนัทีเท่านั้น หากยืน่ไปแลว้ และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะไม่สามารถ

ขอคืนเล่มหนงัสือเดินทางกระทนัหนัได ้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น  

9. ท่ีผา่นมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมติัวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาใหส้ าหรับท่านท่ีถือหนงัสือเดินทางไทย วีซ่า

มีอาย ุ10 ปี (แต่สามารถพ านักไดใ้นประเทศสหรัฐอเมริกาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมืองก าหนดเท่านั้น ไม่เกิน 3 หรือ 6 

เดือน) แต่ตั้ งแต่ มกราคม 2561 ท่ีผ่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพิจารณาอายุวีซ่าให้เป็นรายบุคคล ไม่

สามารถยนืยนัไดว้่าจะไดว้ีซ่าอาย ุ10 ปี ทุกท่าน อาจไดพ้อดีระยะเวลาช่วงท่ีตอ้งการจะเดินทางก็เกิดข้ึนได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั

ดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น 

ข้อมูลส าคญัเกีย่วกบั การย่ืนค าร้องขอวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศแคนาดา ที่ท่านควรทราบ 

1. กรณีท่ีท่านจองโปรแกรม อเมริกาตะวนัออก แคนาดา ทางบริษทัขอแนะน าใหท่้านด าเนินการขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศ

สหรัฐอเมริกา ใหเ้รียบร้อยก่อนขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศแคนาดา โดยทางบริษทัจะยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศแคนาดา 

ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30-35 วนั ก่อนเดินทาง 

2. การยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศแคนาดา สามารถด าเนินการแทนได ้(โดยแผนกวีซ่าของบริษทั จะเป็นผูด้  าเนินการแทน

ใหท่้านแทน) ผูเ้ดินทางไม่จ  าเป็นตอ้งไปแสดงตน เวน้แต่สถานทูตจะแจง้ขอใหเ้ขา้มาสมัภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น หากเกิดกรณีน้ี ขอใหท่้านโปรดใหค้วามร่วมมือไปตามวนั และ เวลาท่ีสถานทูตนดั

หมาย 

3. การยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศแคนาดา จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาพิจารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บางกรณีอาจไม่รวมวนั

เสาร์ - อาทิตย ์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ  านวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วง) 

4. การยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศแคนาดา แบบหมู่คณะ เป็นวีซ่าแบบเขา้ออกคร้ังเดียว กรณีท่ีท่านตอ้งการขอวีซ่าแบบเขา้

ออกหลายคร้ัง ท่านจะตอ้งแสดงหลกัฐานส าคญัท่ีท่านจ าเป็นจะตอ้งไปพ านกัในประเทศแคนาดาใหส้ถานทูตเป็นผู ้

พิจารณา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น 
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การเตรียมเอกสารเบ้ืองต้นเพ่ือ ขอควิ สัมภาษณ์วซ่ีาท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกา 

- กรอกแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพ่ือใชข้อยืน่วีซ่าท่องเท่ียว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีทางบริษทัส่งให ้ให้ละเอยีด

ครบถ้วน เขียน หรือ พมิพ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษกไ็ด้ 

- ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง คงเหลืออายใุช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และ มหีน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า 

ส าหรับประทับวซ่ีา 

- ส าเนาทะเบียนบา้น (หนา้เลขท่ีบา้น และ หนา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง) 

- ส าเนาหนา้วีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกประเภท (ถา้เคยมี) 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ , เปล่ียนนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหยา่  (ถา้มี) 

- ส าเนาเอกสารรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) 

เตรียมเอกสารขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ กรุณาส่งส าเนา หรือ สแกนส่งมาท่ีบริษทั ไมจ่  าเป็นตอ้งส่งเอกสารฉบบัจริงมา 

 

การเตรียมเอกสารเพ่ือ เข้ารับการสัมภาษณ์ วซ่ีาท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกา 

วซ่ีาท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สมคัรทุกท่าน จ าเป็นต้องไปแสดงตนที่สถานทูต 

เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์กบัเจ้าหน้าที่ของสถานทูตด้วยตนเองทุกกรณ ีตามวนั เวลาที่สถานทูตนัดหมายเท่านั้น  

และ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  

โดยผู้สมคัรจะต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องถ่ายส าเนา  

เพ่ือแสดงกบัสถานทูตในวนัสัมภาษณ์ ดังนี ้

1. หนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และ 

มหีน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า ส าหรับประทับวซ่ีา (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหเ้ตรียมมาแสดงดว้ย) 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ขนาดเท่ากนัทุกดา้น เป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส เนน้ใบหนา้ จ  านวน 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้อง

เป็นพืน้สีขาวเท่านั้น  

ข้อก าหนดเบ้ืองต้นของรูปถ่าย ทั้งนีอ้ยู่ทีดุ่ลยพนิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเท่านั้น 

- หา้มสวมแว่นสายตา 

- หา้มสวมเคร่ืองประดบั 

- รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  

- ไม่เป็นรูปเดียวกนักบัวีซ่าท่ีเคยไดรั้บแมจ้ะยงัไม่เกิน 6 เดือน ก็ตาม จ าเป็นตอ้งถ่ายใหม่ 

- หา้มถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ไม่สามารถใชไ้ด ้
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3. บตัรประชาชน  

4. ทะเบียนบา้น 

5. ทะเบียนสมรส กรณเีพศหญิง หากมหีลกัฐานการเปลีย่นค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบเอกสารใบส าคญัมาด้วย 

6. ทะเบียนหยา่ กรณเีพศหญิง หากหย่าและหากมกีารใช้ค าน าหน้าเป็น ...นางสาว... ต้องแนบเอกสารใบส าคญัมาด้วย 

7. ใบมรณะบตัร สามี/ภรรยา เพื่อยนืยนัสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวิตแลว้ 

8. สูติบตัร กรณเีด็กมอีายุต า่กว่า 18 ปี ณ วนัเดินทางกลบั  

9. กรณเีด็กอายุต า่กว่า 18 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จ  าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

- เดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางกบับุคคลอ่ืนทีไ่ม่ใช่บิดา หรือ มารดา ให ้บดิา และ มารดา ขอ หนังสือยนิยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอท่ีพ  านกัอยู ่และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร 

(ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว บดิา และ มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

- เดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางกบับดิา หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอท่ีพ  านกัอยู ่และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว มารดา ลง

นามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

- เดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางกบัมารดา หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอท่ีพ  านกัอยู ่และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว บิดา ลงนาม

ต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึง จ  าเป็นตอ้งมีหลกัฐานการรับรองว่าเดก็อยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก บนัทึกสลกัหลกัใบหยา่  

- กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จ  าเป็นตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเดก็อยูภ่ายใต ้การดูแลของผูน้ั้น เช่น หนงัสือ

รับรองบุตรบุญธรรม 

โดยในวนัสัมภาษณ์ บิดา และ มารดา จะต้องเข้าสัมภาษณ์พร้อมเดก็ด้วยทุกกรณ ี

10. หลกัฐานการท างาน จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

- จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ หวัจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จ  าเป็นตอ้งระบุสถานทูต / ประเทศ 

และพีเรียดวนัท่ีจะเดินทาง) แค่ยนืยนัต าแหน่งงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเร่ิมงานเท่านั้น หากตอ้งการระบุ จะตอ้ง

ระบุใหถู้กตอ้ง) 

 

 



- 19 - 

  
 
 

โดยหลกัฐานการท างาน จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกนิ 1 เดือน นบัจากวนัทีย่ื่นวซ่ีา 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบยีนบริษัท ที่มรีายช่ือผู้ประกอบกจิการ เป็นช่ือผู้เดินทาง จะต้อง

ออกมาแล้วอายไุม่เกนิ 3 เดือนนบัจากวนัทีย่ื่นวซ่ีา 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ ใช้ทะเบียนพาณชิย์ ที่มช่ืีอผู้เป็นเจ้าของร้านค้า เป็นช่ือผู้เดินทาง 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ ใช้บัตรข้าราชการบ านาญ หรือ จดหมายค าส่ังเกษยีณอายุราชการ 

- กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศกึษา ใช้หนงัสือรับรองจากสถาบันศึกษา ระบุยนืยนัสถานะว่าเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา 

จริง และ ก  าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นใด ปีใด  

11. หลกัฐานการเงิน สถานทูตพจิารณาเฉพาะบญัชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ (Saving) โดยควรมียอดเงินคงเหลือในบญัชี 

ไม่ต ่ากว่า 1 แสนบาท โดย ใช้สมุดบัญชีเงนิฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) เตรียมไปในวนัสมัภาษณ์ เก่ียวกบั

บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านจ าเป็นตอ้งเตรียมบญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัเท่านั้น  

สามารถใช ้สมุดบัญชีเงินฝากฉบบัจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การท ารายการยอ้นหลงัไป 6 เดือน 

ทุกเดือน หากขา้มเดือนใดเดือนหน่ึงไปในสมุด หรือมีรายการไม่ครบเน่ืองจากไมไ่ดอ้พัเดทนาน จ  าเป็นตอ้งขอ สเตทเม้น 

(Statement) ย้อนหลงั 6 เดือน   

12. กรณีเป็นผูสู้งอาย ุอาย ุ70 ปีข้ึนไป จ  าเป็นตอ้งมีใบรับรองแพทย ์การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุว่า 

“สุขภาพร่างกายแขง็แรง สามารถเดนิทางไปต่างประเทศได้” และกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพส าหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ 

ส าหรับผูสู้งอายใุนกรณีน้ีทางสถานทูตฯ อาจตอ้งการใหมี้การตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมข้ึนอยูใ่นดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ี

สถานทูตฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมกีารขอเรียกดูหนงัสือเดินทางของท่าน หลงัจากท่ีคณะเดินทางกลบัมาแลว้ ซ่ึงอาจจะท าให้

เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทั ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกในส่วนน้ี และโปรดปฏิบติัตาม เพ่ือการขอวซ่ีา

ในคร้ังต่อไป 

14. การพิจารณาอนุมติัวีซ่านั้น ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสาร

พร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุเท่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูต

จะไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการยืน่ค  าร้องขอวีซ่าใหม่ จ  าเป็นตอ้งช าระค่าบริการ และ 

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

การเตรียมเอกสารเพ่ือ ย่ืนขอ วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศแคนาดา 

** ให้เตรียมเอกสารเหมือนกบั การเตรียมเอกสารเพ่ือ เข้ารับการสัมภาษณ์ วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา  

แต่เอกสารทุกฉบบัจ าเป็นต้องออกมาแล้วไม่เกนิ 1 เดือน หรือ 30 วนั นับจากวนัย่ืน ** 
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หลงัเข้ารับการสัมภาษณ์โดยประมาณ 7 วนัท าการ  

หนังสือเดนิทางของท่าน จะถูกส่งคืนมาที่บ้านท่านทางไปรษณย์ี ตามที่อยู่ที่กรอกในแบบฟอร์มไว้ 

 

 
ตวัอย่างรูปถ่ายเพ่ือย่ืนขอวซ่ีา U.S.A. 

สถานที่ตั้ง สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประจ าประเทศไทย 

ที่อยู่: 95 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 

กฎระเบยีบด้านการรักษาความปลอดภัยของสถานฑูตอเมริกาท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานทูตอเมริกาเพ่ือสัมภาษณ์ 

วซ่ีา หากท่านน าส่ิงต่างๆดังต่อไปนีต้ดิตวัมาด้วย 

• อุปกรณ์ท่ีใชแ้บตเตอร่ีหรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเลต็ คอมพิวเตอร์ ไดอาร่ีดิจิตอล เพจเจอร์ กลอ้ง เทปเสียง/

วิดีโอเทป แผน่ซีดี MP3 แผน่ดิสก ์แลบ็ท็อป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 

• กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค ์
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• กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลงัขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเส้ือผา้ ผูส้มคัรสามารถถือ

กระเป๋าใสใส่เอกสารท่ีจ  าเป็นส าหรับการสมัภาษณ์วีซ่าไดเ้ท่านั้น 

• อาหารทุกประเภท (มีจุดจ  าหน่ายกาแฟพร้อมอาหารว่างดา้นในสถานทูต) 

• ซองจดหมายหรือหีบห่อท่ีมีการปิดผนึก 

• บุหร่ี / ซิการ์ / กล่องไมขี้ดไฟ / ไฟแช็ก 

• ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเลบ็ 

• อาวุธหรือวตัถุระเบิดทุกชนิด 

รายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น อาจมีส่ิงของอ่ืนๆท่ีหา้มน าเขา้สถานทูตอีก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั นอกจากโทรศพัทมื์อถือหน่ึงเคร่ืองท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ สถานทูตอเมริกาจะไม่รับฝากส่ิงของ

ตอ้งหา้มใดๆตามรายการขา้งตน้ ท่านจะตอ้งด าเนินการจดัเก็บส่ิงของเหล่านั้นดว้ยวิธีอ่ืนก่อนเขา้ไปในสถานทูต 

ผูติ้ดต่อสถานทูตฯทุกท่านตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขั้นตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทูตฯ ท่าน

สามารถฝากโทรศพัทม์ือถือ 1 เคร่ือง ไวก้บัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีหนา้ประตู แต่สถานทูตฯและพนกังานรักษาความ

ปลอดภยัจะไม่รับผดิชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึนกบัโทรศพัทมื์อถือของท่านในขณะท่ีฝากไวก้บั

พนกังานรักษาความปลอดภยั ท่านไม่สามารถเขา้ไปในสถานทูตฯตามท่ีนดัหมายไว ้หากน าส่ิงของดงัต่อไปน้ีมาดว้ย 

 

ค าแนะน า 

เอกสารท่ีท่านตอ้งยืน่ในวนัสมัภาษณ์มีดงัน้ี  

1. ใบยนืยนันดัสมัภาษณ์  

2. ใบยนืยนัแบบฟอร์ม DS-160  

3. หนงัสือเดินทางทั้งเล่มปัจจุบนัและเล่มเดิมทั้งหมดท่ีท่านเคยมี 

4. รูปถ่ายส าหรับท าวีซ่าขนาด 2 x 2 น้ิว 2 ใบ พ้ืนหลงัสีขาว  

5. โดยเฉพาะท่านท่ีสมคัรวีซ่าประเภท B1/B2 วีซ่า ท่านควรจะเตรียมหลกัฐานการเงินส าหรับการเดินทางของท่านมาดว้ย 

6. ท่านควรจะสามารถอธิบายไดถึ้งแผนการของท่านในช่วงเวลาท่ีท่านพ านกัในสหรัฐฯและหลงัจากท่ีท่านเดินทางกลบัสู่

ประเทศไทยแลว้ 

7. ผูส้มคัรกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 30 นาทีก่อนเวลาสมัภาษณ์เท่านั้น 

 
*********************************************** 


