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อเมรกิาตะวนัออก แคนนาดา ฟิลาเดลเฟีย วอชงิตนั ดซี ีไน
แองการ่า นวิยอรก์ 
จุดเด่น 

 

 ฟิลาเดลเฟีย ชมจุดก ำเนดิอสิรภำพ ลเิบอรต์ ีเ้บล ระฆังแหง่อสิรภำพ  

 อุทยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการา่ ฝ่ังแคนำดำ  

 วอชงิตนั ดซี ีเมอืงหลวงของประเทศสหรัฐอเมรกิำ  

 แฮรสิเบริก์ ชมโรงงำนช็อคโกแลตทีใ่หญท่ีส่ดุในอเมรกิำ Hershey's Chocolate 

 คอรน์นิง่ ชมกรรมวธิกีำรผลติเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของอเมรกิำ Corning Glass Museum 

 นวิยอรก์ Empire State, ลงเรอืเฟอรี ่สูเ่กำะลเิบอตีช้ม เทพเีสรภีาพ 
 

ชื่อโปรแกรม อเมรกิาตะวนัออกแคนนาดา ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตนั ดซี ีไนแองการ่า นวิยอรก์   
จ านวน 9 วนั 6 คนื 
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ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - ไทเป - โตรอนโต ้

 
09:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประตทูำงเขำ้ 8 เคำน์เตอร ์Q สำย

กำรบนิ EVA AIRWAYS โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ 
 

12:20 น. ออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน ไทเป ประเทศใตห้วนั โดยเทีย่วบนิที ่BR212 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 

ชัว่โมง 45 นำท)ี 
 

17:10 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศใต้
หวนั (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง เวลำที ่ไทเป เร็วกวำ่ประเทศไทย

ประมำณ 1 ชัว่โมง) 
 

18:40 น. ออกเดนิทำงตอ่สู ่โตรอนโต ้ประเทศแคนาดา โดยเทีย่วบนิที ่

BR035 (บินขำ้มผ่ำนมหำสมุทรแปซิฟิก ใชเ้วลำเดินทำง
ประมำณ 14 ชัว่โมง 10 นำท)ี 

 
20:50 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน โตรอนโต ้ประเทศแคนาดา หลัง

ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง และตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
ทีพ่กั Radisson Suite Hotel Toronto Airport หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2 โตรอนโต ้- อุทยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองการา่ ฝั่งแคนาดา 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
08:00 น. น ำทำ่นเทีย่วชม เมอืงโตรอนโต ้เมอืงหลวงของรัฐออนตำรโิอ 

นครทีใ่หญ่ทีส่ดุ เป็นเมอืงทีม่ปีระชำกรอำศัยอยู่หนำแน่นทีสุ่ด

ในประเทศแคนำดำ อีกทั ้งยังเป็นศูนย์กลำงทำงกำรคำ้ฝ่ัง
ตะวันตก เป็นเมอืงทีท่ันสมัยอกีเมอืงของประเทศแคนำดำ น ำ

ทำ่นชม สกายโดม, ปราสาทคาซาโลม่า, สวนควนีพารค์, 
ศาลาว่าการเมืองโตรอนโต้, ท่าเรือโตรอนโต้, 

มหาวทิยาลยัโตรอนโต ้ซึง่เป็นศูนยก์ลำงทำงกำรศกึษำของ

เมืองโตรอนโต ้น ำท่ำนขึ้น หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ CN 
Tower ซึง่มีควำมสูงถงึ 520 เมตร เป็นหอคอยทีสู่งทีส่ดุใน

โลกทำ่นจะไดช้มทศันยีภำพโดยรอบของนครโตรอนโตไ้ดอ้ย่ำง
จุใจ และใหท้ำ่นอสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคำ้มำกมำย ณ ตลำดที่

อยูใ่จกลำงเมอืงเกำ่ Eaton Center 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำทำ่นชมควำมยิง่ใหญ่ของ อุทยานแหง่ชาตนิ า้ตกไนแองกา
รา่ ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกทำงธรรมชำต ิทำ่นจะได ้

พบกับควำมยิง่ใหญ่ ของน ้ำตกทีม่ีอำณำบรเิวณ ปรมิำณมวลน ้ำ
ไหลเวยีนมำกมำยมหำศำล ทีไ่หลมำจำกทะเลสำบอรีีทิง้ตัวลง

ก่อใหเ้กิดเสียง

ดังสน่ันหวั่นไหว 
และละอองไอ

น ้ำที่สรำ้งควำม
สดชืน่ไปทั่วบรเิวณหำกสภำพอำกำศเอือ้อ ำนวย ทำ่นจะไดเ้ห็น

สำยรุง้ทีเ่กดิจำกละอองน ้ำอยูเ่หนอืน ้ำตก ซึง่สวยงำมมำกๆ โดย
บรเิวณนี้จะเกดิสำยรุง้อยู่เป็นประจ ำ เนื่องจำกมลีะอองน ้ำลอย

ขึน้ขึน้สูช่ัน้บรรยำกำศเป็นจ ำนวนมำก น ำทำ่นชมควำมยิง่ใหญ่

ของน ้ำตกยักษ์ไนแองกำร่ำในจดุทีใ่กลท้ีส่ดุ ดว้ยเรอื เมด ออฟ 
เดอะ มสิ Maid of the Mist ทวนกระแสน ้ำเขำ้สูธ่ำรน ้ำอัน
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เชีย่วกรำดทีห่ลั่งไหลโถมเถมำจำกเบือ้งสงู  ตืน่เตน้และตืน่ตำตืน่ใจ สมัผัสกับประสบกำรณ์ครัง้ยิง่ใหญ่ ในกำร
ชมน ้ำตกไนแองกำร่ำอย่ำงใกลช้ดิจรงิๆ **หมายเหตุ: เมด ออฟ เดอะ มสิ Maid of the Mist จะเปิด
ใหบ้รกิารในช่วงเดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืน ตุลาคม ก าหนดวนัทีแ่น่นอนอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

ความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ โดยทางบรษิทัจะค านงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
ส าคญั และทางบรษิทัไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้หากไมส่ามารถลอ่งเรอืได*้* 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Hilton Hotel & Suites Niagara / Sheraton On The Falls หรอืเทยีบเทา่             
                                       

วนัที ่3 อเมรกิา - คอรน์นิง่ - แฮรสิเบริก์ อเมรกิา - คอรน์นิง่ - แฮรสิเบริก์ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนออกเดนิทำงสู ่เมอืงคอรน์นิง่ Corning City ซึง่อยู่

ทำงตอนใตข้องนครนิวยอร์ก ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1890 ซึง่

ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ้ำเชมุง เป็นเมืองทีม่ีช ือ่เสยีงทำงดำ้นกำรผลติ
เครื่องแกว้ น ำทำ่นชม Corning Glass Museum โรงงำน

เครื่องแกว้ทบีีไอ ที่มีชือ่เสยีงในดำ้นกำรผลติเครื่องแกว้ของ
อเมรกิำ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ออกเดนิทำงสู ่ เมอืงแฮรสี เบริก์ Harrisburg City เมอืง

หลวงของมลรัฐเพนซลิวำเนยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำซวัควฮิำนน่ำ 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Comfort Inn Harrisburg หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 แฮรสิเบริก์ - วอชงิตนั ด ีซ ี- พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทำงสู ่เมอืงแฮรสี เบริก์ Harrisburg City ซึง่เป็น
เมอืงหลวงของฝ่ังรัฐเพนซลิวำเนีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังตะวันออกของ

แมน่ ้ำซสัควฮิำนน่ำ น ำทำ่นเยีย่มชมเครือ่งจักรเกำ่แกท่ีใ่ชใ้นกำร
ผลติช็อคโกแลตทีม่ีช ือ่เสยีงระดับโลก ใหท้่ำนไดซ้ื้อช็อคโก

แลตนำนำชนิดเพื่อเป็นของฝำกของที่ระลึก ณ Hershey’s  

Chocolate จำก นั้นออกเดินทำงสู่  กรุ งวอชิงต ัน  ดีซ ี
Washington D.C. เมอืงหลวงของ ประเทศสหรัฐอเมรกิำ 

ตัง้อยู่ระหว่ำง มลรัฐเวอร์จเินียกับแมรีแ่ลนด ์และยังเป็นเมอืงที่
ได รั้บกำรวำง

แผนผังเมืองเป็นอย่ำงดี น ำท่ำนชม สถาบนัสมธิโซเนียน 

The Smithsonian Institute กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1846 โดย
ทุนรัฐบำลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จำกพินัยกรรมของ 

James Smithson นักวทิยำ ศำสตร ์ของอังกฤษ สถำบันสมธิ
โซเนี่ยนยังเป็นพิพธิภัณฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน โลกและไดร้วบรวม

พพิธิภัณฑ ์13 
แหง่ไวด้ว้ยกัน 

ใ ห ้ท่ ำ น ช ม

พิพิธภัณฑ์ที่
น่ำสนใจ เช่น 

National Museum of Natural History ซึง่แสดงนทิรรศกำร
เกีย่วกับสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์ชมหอ้งแสดงกระดกูไดโนเสำร์ 

หุ่นชำ้งแอฟรกิำโบรำณทีต่ัวใหญ่ทีส่ดุในโลก และเพชรขนำด 

45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจำ้หลุยส์ที่ 16 ของ
ฝร่ังเศส ชม National Air and Space Museum 

พพิธิภณัฑอ์ากาศยาน และยานอวกาศ ทีม่ผีูเ้ขำ้ชมสงูทีส่ดุ
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ในโลก แสดงประวัตศิำสตร์กำรบนิมำตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจุบัน ประกอบดว้ย เครื่องร่อน เครื่องบนิ จรวด ยำน

อวกำศ ซึง่เป็นของจริงตัง้แสดง มีโรงภำพยนตร์จอยักษ์ IMAX ที่ฉำยภำพยนตร์เกี่ยวกับกำรบนิ อวกำศ 
นอกจำกนี้ยังมทีอ้งฟ้ำจ ำลอง หนิจำกดวงจันทร์ และเครื่องบนิล ำแรกของโลกจำกตระกูล Wright รำยกำรนี้

ข ึน้อยูก่บัเวลำทีเ่อือ้อ ำนวยตอ่กำรเขำ้ชมในแตล่ะสถำนที ่
 

เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

น ำท่ำนชมสถำนทีส่ ำคัญต่ำงๆ เชน่ ท าเนยีบขาว, สถานทีท่ างาน, บา้นพกัราชการของประธานาธบิดี
สหรฐั, อนุสาวรยีร์ถไฟยูเนีย่นสเตช ัน่อนัทนัสมยั, อนุสาวรยีว์อชงิตนั, อนุสรณ์ลนิคอรน์, อนุสาวรยีเ์จฟ

เฟอรส์นั, ตกึรฐัสภา ใหท้ำ่นลงถำ่ยรูปเพือ่เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Holiday Inn Washington  D.C. Greenbelt , Maryland หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 ฟิลาเดลเฟีย - นวิยอรก์ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หลังผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง และตรวจรับ

สัมภำระเรียบรอ้ยแลว้ ออกเดินทำงสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย 
Philadelphia City มลรัฐเพนซลิวำเนีย ซึง่เป็นเมอืงทีร่เิริม่

กำรประกำศอสิรภำพในสมัยก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมริกำ เริ่ม

จำกจุดก ำเนิด
เสรีภำพ และ

อิ ส ร ภ ำ พ ที ่
อิ น ดี เ พ น 

เด้นซ์ ฮอลล ์

และระฆังแห่ง
อสิรภำพที ่ลเิบอรต์ ี ้เบลล ์สัญลักษณ์ของกำรก่อตัง้ประเทศ 

สมัยกอ่นสรำ้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นศำลำวำ่กำรรัฐ ปัจจุบันใชเ้ก็บรักษำ
เอกสำร และตั ้งดินแดนใหม่โดยใชช้ื่อว่ำ สหรฐัอเมริกา 

United State of America 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่มหานครนวิยอรก์ หรอืทีน่ยิมเรยีกกันวำ่ 
นวิยอรก์ ซติ ี ้New York City / NYC เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในประเทศสหรัฐอเมรกิำเป็นมหำนครเอกของโลก จัดไดว้ำ่เป็น

ศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิกำรเงนิ วัฒนธรรม บันเทงิ และสงัคมที่
ส ำคัญที่สุดของโลกมีตกึระฟ้ำ และตกึที่สูงมำกที่สุดในโลก

ตลอดระยะเวลำ 150 ปี 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั Comfort Suites Newark หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 นวิยอรก์ - ข ึน้ชมววิบนตกึสูงระฟ้า Empire State Building 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนโลดแล่นสู่ มหานครนวิยอรก์ New York ชม 
เซ็นทรลัปารค์ สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ทีส่ดุในเกำะแมนฮัต

ตั น  ซึ่ง เ รี ยกได ว้่ ำ เ ป็ นปอดของชำวนิ วยอร์ก  ต อ้น รั บ

นักท่องเทีย่วกว่ำปีละ 25 ลำ้นคน เป็นสวนสำธำรณะทีม่คีนมำ
เที่ยวมำกทีสุ่ดในอเมริกำ เรดโิอซติี ้มวิสคิฮอลล ์ที่จัดกำร

แสดงดนตรีชือ่ดังย่ำน ไทมส์แควร์ ย่ำนกำรคำ้ในกลำงนคร ที่
ประชันป้ำยโฆษณำนับรอ้ยป้ำยย่ำนโรงละครเพลง ณ ถนน

บรอดเวย ์ตน้ก ำเนิดของละครบรอดเวย์ ศลิปะกำรแสดงทีท่ั่ว
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โลกยอมรับรวมทั ้งผ่ำนชมสถำนที่ส ำคัญ ต่ำงๆ เช่น ตึก

สหประชำชำต ิหอสมดุประชำชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิย่ำน ไช
นา่ทาวน ์และ จตัุรสัไทมส์แควร ์ผ่ำนชม Ground Zero เป็น

บรเิวณทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นตกึแฝด World Trade Central ที่
สงูทีส่ดุในอเมริกำ แต่ตอนนี้เหลอืทิง้ไวเ้พียงแต่ควำมทรงจ ำ 

และกำรก่อสรำ้งตึกใหม่ หลังจำกกำรสูญเสียครั้งใหญ่ในปี 

2001 พิเศษ!! น ำท่ำนขึน้ตกึสูงระฟ้ำเอ็มไพรสเตท Empire 
State Building เพือ่ชมทวิทัศน์ของเกำะแมนฮัตตัน ใจกลำง

กรุงนิวยอร์ก แบบ 360 องศำ ซึง้ปัจจุบันเป็นตกึสูงที่สุดใน
นิวยอร์ก และเคยเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร์มำกมำย อำทิ

เชน่ Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King 
Kong ตกึนี้เป็นทีท่ ำกำรของบรษัิทใหญ่ มำกกว่ำ 600 บรษัิท ตกึแห่งนี้ใชอ้ฐิกอ่สรำ้งถงึ 10 ลำ้นกอ้น สงู 375 

เมตร และลกึลงไปใตด้นิ จำกระดับถนนอกี 10 เมตร แบ่งเป็น 

102 ชัน้ บนยอดสงูสดุมโีดมสงูขึน้ไปอกี 60 เมตร จำกชัน้ล่ำง
จนถงึชัน้ที ่86 มโีครงเหล็กเสรมิอย่ำงดชีนดิไม่ขึน้สนมิ คดิเป็น

น ้ำหนัก 730 ตัน มีหนำ้ต่ำงทัง้หมด 6,500 บำท จุคนไดก้ว่ำ 
80,000 กว่ำคน รับประกัน 6,000 ปี ใชล้ฟิตข์ ึน้ลงกว่ำ 65 ตัว 

น ำทำ่นขึน้สูช่ัน้ที ่86 ของตกึ ซึง่สำมำรถมองเห็นววิทวิทัศน์ทั่ว

ทัง้เกำะแมนฮัตตัน ณ ใจกลำงกรุงนิวยอร์ก อสิระใหท้่ำนได ้
ถ่ำยรูปอย่ำงจุใจตำมอัธยำศัย จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงย่ำน ถนน

สำยที ่ 5 ฟิฟท ์อเวนิว ถนนชอ้ปป้ิง สนิคำ้แบรนดเ์นม หรูหรำ
ตำ่งๆ ระดบัโลก ทีส่รำ้งขึน้โดยตระกลูทีร่ ่ำรวย ตดิอันดับหนึง่ใน

สบิของอเมริกำ บริเวณนี้คับคั่งไปดว้ยศูนย์กำรคำ้ และโรง
มหรสพชัน้น ำมำกมำย ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิ และตืน่ตำ ตืน่ใจ 

 

เทีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 

ค า่   อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั   
 

ทีพ่กั Comfort Suites Newark หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7 นวิยอรก์ - ลอ่งเรอืชมเทพเีสรภีาพ - ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ทชือ่ดงัทีส่ดุในอเมรกิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิลงเฟอรร์ีสู่ ่เกาะลเิบอรต์ ี ้ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอนุสำวรยี์
เทพีเสรีภำพ ชมควำมสง่ำงำมของ เทพเีสรภีาพ สัญลักษณ์

แห่งควำมภำคภูมใิจของชำวอเมรกิัน ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึว่ำเป็น
ดนิแดนทีท่กุคนมสีทิธ ิและเสรภีำพเทำ่เทยีมกัน เทพเีสรภีำพนี้

ประเทศฝร่ังเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนื่องในโอกำสที่

อเมริกำก่อตั ้ง
ป ร ะ เ ท ศ

ครบรอบ 100 
ปี ระหว่ำงนั้น

ทำ่นจะไดช้มควำมงดงำมของ สะพานบรูคลนิ สะพำนเกำ่แกท่ี่

สรำ้งขึ้นจำกกำรขึงลวดเหล็กในสมัยโบรำณ ชมววิทิวทัศน์
ควำมงดงำมของเกำะแมนฮัตตัน ซึง่เป็นใจกลำงนครนิวยอร์ก

กับย่ำนบรูคลนิ ทีใ่ชอ้ฐิและหนิผสมผสำนกัน ก่อเป็นเสำหลัก
ขึน้ 2 ฟำก และใชเ้สน้ลวดเหล็กขงึเพือ่ยดึโยงโครงสะพำนขึน้ 

ซึง่มทีัง้ปูนและไม ้ควำมยำว 6,016 ฟุต กวำ้ง 85 ฟุต จนเป็น
ผลส ำเร็จและใชง้ำนไดอ้ย่ำงคงทนจนถึงปัจจุบัน จำกนั้น น ำ

ทำ่นออกเดนิทำงสู ่Woodbury Common Premium Outlet เอำทเ์ล็ททีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในอเมรกิำ ตัง้อยู่

บนเนื้อทีข่นำดใหญ่ ประกอบดว้ยรำ้นคำ้ แบรนดเ์นมสัญชำตอิเมรกิันแท ้ๆ  กว่ำ 250 รำ้นคำ้ น ำเสนอสนิคำ้ใน
รำคำทีช่วนใหท้ำ่นไดเ้ลอืกสรรมำกมำยหลำกหลำยแบรนดด์ัง อำทเิชน่ BURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH, 

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

 

เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
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ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
ภำยในเอำทเ์ล็ท เพือ่สะดวกแกก่ำรชอ้ปป้ิง หรอืทำ่นอำจเลอืกจบิชำ กำแฟภำยในเอำทเ์ล็ทสไตลอ์เมรกินัแท ้ๆ  

ก็มใีหท้ำ่นไดเ้ลอืกมำกมำยหลำยรำ้นใหท้ำ่นไดล้ิม้ลองไดเ้วลำอนัสมควร 
                    

17:00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำน จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้เมอืงนวิยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

วนัที ่8 นวิยอรก์ - ไทเป 

 

01:20 น. ออกเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำน ไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสำยกำรบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่BR031 

(บนิขำ้มผ่ำนมหำสมทุรแปซฟิิก ใชเ้วลำเดนิทำงโดยประมำณ 15 ชัว่โมง 50 นำท)ี 
 

วนัที ่9 ไทเป - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

05:30 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน ไทเป ประเทศไตห้วนั (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

09:10 น. ออกเดนิทำงกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่BR067 
 

11:50 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซีา่ 

อเมรกิา 

เดอืน  ตลุาคม 

15 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60 * วนัปิยมหำรำช 96,999 94,999 92,999 12,900 7,500 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่ำ่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำจองตั๋วทีส่ำมำรถเลือ่นเวลำ และวันเดนิทำงได ้เพรำะจะมบีำง

กรณีทีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นวนัเวลำบนิ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่ำ่นเป็นอสิลำม หรอืแพอ้ำหำรเนื้อสตัวบ์ำงประเภท ใหท้ำ่นโปรดระบมุำใหช้ดัเจน 

 กรุณำสง่รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ใหก้ับเจำ้หนำ้ทีห่ลังจำกทีไ่ดช้ ำระค่ำมัดจ ำทัวร ์หรอืค่ำทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวหลำยทำ่น กรุณำแจง้รำยชือ่คูน่อนกบัเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นำมสกุลผดิ ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหำกทำ่นไม่ด ำเนินกำรสง่ส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์ใหท้ำงบรษัิทในกำรออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งมกีำรแจง้ลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำงตำมขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถำ้แจง้หลังจำกเจำ้หนำ้ที่

ออกเอกสำรทกุอยำ่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจำกทีท่ำ่นไดช้ ำระคำ่มัดจ ำ และคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภำยใน 3-7 วนั กอ่นกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมำยเตรยีมตวักำรเดนิทำงใหท้ำ่นทำงอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่ำ่นไดร้ะบไุว ้
 รำคำทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำงไดจ้ะตอ้งเดนิทำงไป-กลบัตำมวนัเดนิทำงทีร่ะบเุทำ่นัน้ 

 ทำงบรษัิทไม่มนีโยบำยในกำรจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคำ้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จะตอ้งจ่ำยค่ำพักเดีย่ว

เพิม่ตำมรำคำทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรเ์ทำ่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีำยกุำรใชไ้มน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน กอ่นหมดอำย ุนับจำกวนัเดนิทำง ไป-กลบั 

 ลกูคำ้ทีเ่ดนิทำง 3 ทา่น อำจมคีำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมำตรำฐำนโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บำงประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 กำรใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ ำหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทำงไปตำ่งประเทศ จะตอ้งมกีำรเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้ำใจกับ

ผูใ้หบ้รกิำรในสว่นตำ่งๆ จงึรบกวนทกุทำ่นเตรยีมคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนำ้ทัวรร์ะหวำ่งกำรเดนิทำง 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ EVA AIRWAYS 

 คำ่ทีพั่กโรงแรมระดับมำตรำฐำนหรอืเทยีบเท่ำ 3-4 ดำว ส ำหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีำนเทรดแฟร์ กำร

แขง่ขันกฬีำ หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยำ้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อำจจะมกีำรปรับเปลีย่น
โปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

 คำ่อำหำรครบทกุมือ้ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร ทำงบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์กำรเปลีย่นแปลง 

 คำ่รถรับ – สง่สนำมบนิ และตลอดรำยกำรทวัร ์

 คำ่อตัรำเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร  

 คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน ำเทีย่ว และกำรอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิ ทำ่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกันกำรเดนิทำงเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสขุภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จำ้หนำ้ของบริษัท** อัตรำเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บำท ขึน้อยู่ระยะเวลำกำร

เดนิทำง 
 คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงำนขบัรถทีช่ ำนำญทำง (ไมร่วมทปิพนักงำนขบัรถ) 

 คำ่วซีำ่ ทอ่งเทีย่ว ประเทศแคนำดำ (แบบหมู่คณะ) คำ่ธรรมเนียมในกำรยืน่ ทา่นละ 3,000 บาท (อัตรำ คำ่วซีำ่อำจ

มกีำรเปลีย่นแปลขึน้ลงตำมอัตรำคำ่เงนิ ) (ค่ำธรรมเนียมวซี่ำ ทำงสถำนทตูจะไม่คนื คำ่ธรรมเนียมใหกับท่ำน ไม่ว่ำ

ทำ่นจะผำ่นกำรพจิำรณำหรอืไม่ก็ตำม) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่บรกิำร และคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรำยกำร 

 คำ่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คำ่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงำนขบัรถตำมธรรมเนยีมคอื 60 เหรยีญ /ทา่น 

ตลอดทรปิกำรเดนิทำง 
 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด ฉะนัน้กระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้ำหนักดังนี้ กระเป๋ำ

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ ำนวนไมเ่กนิทำ่นละ 2 ใบ ใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง อำหำรทีส่ัง่เพิม่ คำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร และส ำหรับรำคำนีท้ำงบรษัิทจะไมร่วมคำ่ภำษีทอ่งเทีย่วหำกมกีำรเก็บเพิม่ 

 คำ่ท ำใบอนุญำตกลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%, คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด 

 คำ่ยกกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญใ่นโรงแรมทำ่นละ 1 ใบ 

 คำ่วซีำ่ส ำหรับพำสปอรต์ ตำ่งดำ้ว กรุณำเตรยีมเอกสำรคอื 1. พำสปอรต์ 2. ใบประจ ำตัวคนตำ่งดำ้ว 3. ใบส ำคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ถำ้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝำก (ถำ้ม)ี 6. รูปถ่ำยส ี2 นิว้ 2 รูป ทำงบรษัิทจะเป็นผูด้ ำเนนิกำร
ยืน่วซีำ่ใหท้ำ่น โดยช ำระคำ่บรกิำรตำ่งหำก (ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรือ่งแจง้

เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีำ่) 

 คำ่วซีำ่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ VISA จะตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรยืน่ ทำ่นละ 7,500 บาท (คำ่วซีำ่อำจมกีำร

เปลีย่นแปลขึน้ลงตำมอัตรำคำ่เงนิ) (คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ทำงสถำนทูตจะไม่คนืค่ำธรรมเนียมใหก้ับทำ่น ไม่ว่ำทำ่นจะ
ผำ่นกำรพจิำรณำหรอืไมก็่ตำม) 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พำสปอรต์  ☒  วซีำ่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ทำ่น ซึง่ในกรณีนี ้

ทำงบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ (ถำ้ม)ี หรอืจัดหำคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถำ้ตอ้งกำร 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสดุวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สูญเสยีหรือไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยดุงำน ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจลตำ่งๆ 

3. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเนื่องจำกควำม
ล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผู ้
เดนิทำงเนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอืเอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืควำมประพฤติ

สอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษัิทไม่อำจคนืเงนิให ้
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ท่ำนไดไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวซี่ำ อันสบืเนื่องมำจำก

ผูโ้ดยสำรเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับ
ชำวตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้วทีพ่ ำพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจำกมเีอกสำรลง
นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 

5. เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมัดจ ำ หรือทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิท หรือช ำระโดยตรงกับทำงทำง

บรษัิทจะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบ และยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
  

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณำจองลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงพรอ้มช ำระมัดจ ำ งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช ำระทนัทกีอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หำกมคีวำมประสงคใ์หท้ำงบรษัิทด ำเนินกำรยืน่เอกสำรวซี่ำ จะตอ้งมคีำ่ธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำร 

ทำ่นละ 7,500 บาท  

 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีำ่ไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนทตู ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรหัก 

คำ่มัดจ ำตั๋วเครื่องบนิท่ำนละ 5,000 บาท พรอ้มค่ำธรรมเนียมในกำรยนืวซี่ำ และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ำยใน 7 
วนั หลงัจำกวนัทรำบผล  

 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีำ่ไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนทตู ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักคำ่ธรรมเนียม

ตำมรำคำจรงิ 
 กรณี วซีา่ไมผ่ำ่น กำรพจิำรณำจำกทำงสถำนทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ 

 กำรยืน่ขอวซีำ่เพือ่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทำ่น กรุณำจัดเตรยีมเอกสำรใหค้รบตำมทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสำรประกอบกำรยืน่วซี่ำ ไม่นอ้ยกว่ำ 4-6 สัปดำห ์ก่อนกำรเดนิทำง (ในกรณีทีเ่อกสำรของท่ำนไม่สมบูรณ์ทำง

สถำนทูตฯ อำจจะปฏเิสธกำรอนุมัตวิซีำ่ของทำ่นได ้และทำ่นจะตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมใหม่เอง หำกตอ้งกำรยืน่วซี่ำ

อกีครัง้หนึง่) 
 กรณีท่ำนส่งเอกสำรในกำรท ำวซี่ำล่ำชำ้ไม่ทันก ำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบนิ และผลวซี่ำของท่ำนไม่ผ่ำน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มัดจ ำทัง้หมด 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 60 วนั กอ่นกำรเดนิทำง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนำ้ 45 – 59 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนำ้ 31 – 44 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนำ้ 21 – 30 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนำ้ 1 – 20 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทำง, ถกูปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบรษัิทฯ จะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได ้คือ 

คำ่ธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ กำรยกเลกิหรอืลำ่ชำ้ของสำย
กำรบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่ำ่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

กำรควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ VISA  สถานทตูอเมรกิา 
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

กำรขอวซีำ่ผูส้มัครตอ้งเดนิทำงไปสถำนทตูเพือ่เขำ้รับกำรสมัภำษณ์ดว้ยตนเองทกุกรณีตำมเวลำทีส่ถำนทตูนัดหมำย
เทำ่นัน้ และ โปรดแตง่กำยดว้ยชดุสภุำพโดยผูส้มัครจะตอ้งเตรยีมเอกสำรฉบบัจรงิทัง้หมด แสดงกบัสถำนทตูในวนัสมัภำษณ์ 

**ใชเ้วลำในกำรขอวซีำ่ประมำณ 5-10 วนัท ำกำร ไมร่วมวนัเสำร-์อำทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์** 

 
การเตรยีมเอกสาร  

1. หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยใุชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน (หำกมหีนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่กรุณำ
น ำมำแสดงดว้ย) 

2. รูปถำ่ยส ีขนำด 2 X 2 นิว้ จ ำนวน 3 ใบ ไมอ่นุญำตใชรู้ปถำ่ยดว่น หรอื โพรำลอยด ์ไม่

มกีำรตกแตง่ภำพถำ่ยใดๆทิง้ส ิน้ พืน้หลังเป็นสขีำวเทำ่นัน้ และเห็นสดัสว่นใบหนำ้เกนิ 
50% ของรูปถ่ำย ตอ้งมัดผม และ เก็บผมใหเ้รียบรอ้ย หำ้มใส่เครื่องประดับ หรือ

แวน่ตำ ไมม่ลีวดลำย และถำ่ยมำแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน 
3. แบบฟอรม์ขอ้มลูสว่นตวัทีท่ำงบรษัิทสง่ให ้(กรุณำกรอกใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ) 

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (ส ำหรับเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 15 ปี 
ใชส้ ำเนำสตูบิตัร) 

5. สมุดบัญชเีงนิฝำกธนำคำรของผูย้ืน่ค ำรอ้ง ทีม่อีำยุบัญชมีำกกว่ำ 6 เดอืน และมเีงนิ

หมุนเวยีนสม ่ำเสมอทุกเดอืน หำกเล่มปัจจุบันมีอำยุไม่ถึง 6 เดอืน ตอ้งใชเ้ล่มเก่ำ
พรอ้มถำ่ยส ำเนำเลม่เกำ่ทัง้เลม่ดว้ย (สถำนทตูจะพจิำรณำสมดุบญัชเีงนิฝำกออมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก)  

6. หลกัฐำนทำงดำ้นกำรท ำงำน (ตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน) 
7. ในกรณีทีผู่ย้ ื่นเป็นลูกจำ้ง ขำ้รำชกำร ใหแ้สดงหนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัทหรือหน่วยงำนทีส่ังกัด เป็น

ภำษำองักฤษตวัจรงิ (ใหร้ะบตุ ำแหน่ง, วนัเริม่ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน) 

8. ในกรณีทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตัว ใหแ้สดงหนังสอืรับรองจดทะเบยีนกำรคำ้ 
9. ในกรณีนักเรยีนหรอืนักศกึษำ ใหแ้สดงหนังสอืรับรองสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำ (เป็นภำษำองักฤษตวัจรงิ) 

10. ส ำเนำทะเบยีนสมรส หรอืกรณีหยำ่ ขอส ำเนำทะเบยีนหยำ่ 
11. ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ - นำมสกลุ (กรณีทีเ่คยมกีำรเปลีย่นชือ่ หรอื นำมสกลุ) 

12. กรณีผูอ้ยู่ใตอ้ปุกำระเลีย้งดู เชน่ แม่บำ้นทีไ่ม่ไดท้ ำงำน ใหแ้สดงทะเบยีนสมรส, หนังสอืรับรองกำรท ำงำน, ส ำเนำ

สมดุเงนิฝำก, ทะเบยีนบำ้น, บตัรประชำชนของสำม ี
13. กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำหรือมำรดำ ใหแ้สดงหนังสอืรับรองกำรเดนิทำงจำกบดิำ - 

มำรดำ, ส ำเนำสมดุเงนิฝำก, ทะเบยีนบำ้น, บัตรประจ ำตัวประชำชนของบดิำ - มำรดำเพิม่เตมิ และหนังสอืใหค้วำม
ยนิยอมบุตรใหเ้ดนิทำงกับบุคคลอืน่ได ้ออกโดยอ ำเภอหรือส ำนักงำนเขต ถำ้บดิำหรือมำรดำถงึแก่กรรม ตอ้งมี

ส ำเนำมรณะบตัร 
14. เบอรโ์ทรศพัทท์ีบ่ำ้น, ทีท่ ำงำน, สถำนศกึษำ, เบอรม์อืถอื (จ ำเป็นมำก) 

15. กรณีเป็นผูส้งูอำย ุอำยุ 70 ปีขึน้ไป จะตอ้งมใีบรับรองแพทยแ์ละแบบฟอรม์กำรตรวจสขุภำพ ออกโดยโรงพยำบำล

ทีท่ำงสถำนทูตฯ ก ำหนดโดยระบุว่ำ สขุภำพร่ำงกำยแข็งแรงสำมำรถเดนิทำงไปต่ำงประเทศได ้และใบประกัน
สขุภำพกำรเดนิทำงส ำหรับผูส้งูอำยใุนกรณีนีท้ำงสถำนทตูฯ อำจจะตอ้งกำรใหม้กีำรตรวจสขุภำพเพิม่เตมิ ซึง่ขึน้อยู่

ในดลุยพนิจิของสถำนทตูฯ 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 

 
หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั 


