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วนัแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติ 

เชค็แลบ็กอ็ก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาติเพียรส์นั เมืองโทรอนโตประเทศ 

แคนาดา - เมืองโทรอนโต                                                                                                               (-/-/-) 

08.00 น. ขอเชิญคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Cathay 

Pacific Airways โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

11.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแลบ็ก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง 

โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX750 

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

15.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติเชค็แลบ็กอ็ก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง 

17.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเพียรส์นั เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา 

โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX826 

** ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชัว่โมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

20.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติเพียรส์นั เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 ชัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโทรอนโต (Toronto) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรฐัออนแทรโีอ ประเทศ

แคนาดา (Canada) และเป็นเมอืงทีใ่หญ่อนัดบัที ่4 ในทวปีอเมรกิาตอนเหนือ เมอืงโทรอนโต

มปีระชากรประมาณ 5,555,912 คน ได้ชื่อว่าเป็นเมอืงที่มหีลายเชื้อชาติมากที่สุดเมอืงหนึ่ง 

เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกจิ ศลิปะ วฒันธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี ค.ศ. 2005 

รฐับาลของประเทศแคนาดาได้จัดให้เมืองโทรอนโตเป็นเมืองหลวง และ ศูนย์กลางแห่ง
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วฒันธรรมของประเทศแคนาดา ทีส่ าคญัคอืเมอืงท่าชายแดนเชื่อมต่อกบัประเทศอเมรกิา โดย

มนี ้าตกไนแองการ่าขวางกัน้อยู่ 

ท่ีพกั Radisson Suite Hotel Toronto Airport, Toronto, Canada หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง เมืองโทรอนโต - สกายโดม - ปราสาทคาซาโลม่า - สวนควีน พารค์ – ศาลาว่าการเมือง 

โทรอนโต - ท่าเรือโทรอนโต - มหาวิทยาลยัโทรอนโต - ขึ้นชมวิวบน หอคอยซีเอน็ ทาวเวอร ์– โทรอน 

โต อีทอน เซน็เตอร ์- อทุยานแห่งชาติน ้าตกไนแองการ่า (น ้าตกเกือกม้า ฝัง่แคนาดา จดุท่ีสวยท่ีสดุ) 

 - ล่องเรือ ฮอรน์ บโลเวอร ์ครยุซ์                                                                                       (B/-/D)      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผ่านชม สกายโดม (Sky Dome), ปราสาทคาซาโลม่า (Casa Loma Castle), 

สวนควีน พารค์ (Queen Park), ศาลาว่าการเมืองโทรอนโต (Government of Toronto), 

ท่าเรือโทรอนโต (Port of Toronto), มหาวิทยาลยัโทรอนโต (University of Toronto)   

น าท่าน ขึ้นชมวิวบน หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ (CN Tower) ท่านจะได้ชมทัศนียภาพ

โดยรอบของเมอืงโทรอนโตแบบ 360 องศา ตัง้อยูใ่นยา่นใจกลางเมอืงโทรอนโต หอคอยแห่งนี้

คอืหอคอยส่งสญัญาณสื่อสารและสงัเกตการณ์ เปิดในปี 1976 ซึ่งมคีวามสูงถงึ 553.33 เมตร 

คอืหอคอยที่สูงอนัดบัสามของโลก เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ของเมอืงโทรอนโต เคยไดร้บัการบนัทกึว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งที่มคีวามสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถงึ 

31 ปี ** รอบของการขึ้นชมอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถขึ้น

ชมได้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใด
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ส่วนหน่ึงให้กบัท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้ว

ทัง้หมด ** 

น าท่านเดนิทางสู ่โทรอนโต อีทอน เซน็เตอร ์(Toronto Eaton 

Centre) หา้งสรรพสนิคา้ในร่มหลายชัน้ที่ครอบคลุมพื้นทีถ่งึสอง

ช่วงตึกในดาวน์ทาวน์ พื้นที่นี้เต็มไปด้วยรา้นค้าและรา้นอาหาร

กว่า 230 ร้าน ซึ่งมีทัง้ร้านขายเสื้อผ้าตามแฟชัน่และเสื้อผ้า

ระดับไฮเอนด์ ห้างถูกออกแบบตาม ศูนย์การค้า แกลลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ที่โด่งดังในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เช่นเดียวกับต้นแบบห้างนี้มี

หลงัคากระจกทรงโคง้ทีไ่มธ่รรมดาคลุมยาวตลอดหา้ง  

เท่ียง  ** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาติน ้าตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ** น ้าตกเกือกม้า 

(Horseshoe Falls) ฝั ง่แคนาดา จุดท่ีสวย

ท่ีสุด ** ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก

ทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกบัความยิ่งใหญ่

ของน ้าตกทีม่อีาณาบรเิวณและปรมิาณมวลน ้า

ไหลเวียนมากมายมหาศาล ที่ ไหลมาจาก

ทะเลสาบอรี ีทิง้ตวัลงก่อใหเ้กดิเสยีงดงัสนัน่หวัน่ไหว และละอองไอน ้าทีส่รา้งความสดชื่นไปทัว่

บรเิวณ หากสภาพอากาศเอื้ออ านวย ท่านจะได้เห็นสายรุ้งที่เกิดขึ้นจากละอองน ้าอยู่เหนือ

น ้าตก ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากและหาชมได้ยาก โดยบรเิวณนี้จะเกดิสายรุง้อยู่เป็นประจ า 

เนื่องจากมลีะอองน ้าลอยขึ้นสู่ชัน้บรรยากาศเป็นจ านวนมาก ท่านจะได้ชมความยิง่ใหญ่ของ

น ้ าตกยักษ์ไนแองการ่าในจุดที่ ใกล้ที่สุด ด้วยการ ล่องเรือ  ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์ 

(Hornblower Cruises) เรอืทีว่ ิง่ทวนกระแสน ้า เขา้สู่ธารน ้าอนัเชีย่วกราดทีห่ลัง่ไหลโถมเถมา

จากเบื้องสูง ตื่นเตน้ ตื่นตาตื่นใจ สมัผสักบัประสบการณ์ครัง้ยิง่ใหญ่ ในการชมน ้าตกไนแองกา

ร่าอย่างใกล้ชิดจรงิๆ ** ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์ (Hornblower Cruises) จะเปิด

ให้บริการในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายน หรือ ต้นเดือนพฤษภาคม ถึง ต้น หรือ 

ปลายเดือนตุลาคม ของทุกๆปี ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ ปริมาณของน ้า และ น ้าแขง็ 

เป็นส าคญั โดยทางอุทยานฯกไ็ม่สามารถก าหนดวนัท่ีแน่นอนท่ีสามารถล่องเรือได้ แม้
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ก่อนเดินทางเพียง 1 สัปดาห์ก็ตาม อาจมีการเปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอดตามความ

เหมาะสม โดยทางอุทยานฯจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวเป็นส่ิงส าคญั

ท่ีสุด กรณี ท่ีเรือไม่สามารถล่องได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมิอากาศไม่

เอื้ออ านวย เรือปิดให้บริการกะทนัหนัโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กบัท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็น

การช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัง้หมด  

แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์

- เฮลิคอปเตอรท์วัร ์ชมน ้าตกไนแองการา จากมุมสูง (Helicopter Tour Niagara Falls) 

หากสภาพอากาศเอื้ออ านว ย (ท้องฟ้าโปร่ง เปิดโล่ง) ท่านสามารถเลือกชมน ้าตกไน

แองการ่าจากมุมสงูโดยเฮลิคอปเตอร ์ราคาเร่ิมต้นประมาณ 200 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั 

(USD.) ต่อท่าน กรุณาแจ้งกบัหวัหน้าทวัรล์่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั ก่อนถึงวนัเดินทาง

ไปน ้าตกไนแองการ่า และจ าเป็นจะต้องมีผู้เดินทางร่วมเฮลิคอปเตอรล์ าเดียวกนั 6-8 

ท่าน ขึ้นอยู่กบัเฮลิคอปเตอรล์ าท่ีว่าง และ หวัหน้าทวัรอ์าจไม่สามารถร่วมเดินทางเพ่ือ

ดูแลคณะได้ โดยหวัหน้าทวัร์จ าเป็นจะต้องดูแลคณะส่วนมากก่อน (คณะใหญ่) ราคา 

และ รายละเอียด เง่ือนไข อาจมีการเปล่ียนแปลง ขึ้นอยู่กบัประเภทของแพค็เกจท่ีท่าน

เลือก กรณุาตรวจสอบก่อนทุกครัง้ ส าหรบัท่านท่ีซ้ือแพค็เกจทวัรเ์สริมน้ี ** 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Sheraton On The Falls (Traditional Room), Toronto, Canada หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมืองคอรน์น่ิง ประเทศสหรฐัอเมริกา – โรงงานผลิต 

เครื่องแก้ว คอรน์น่ิง - เมืองแฮริสเบิรก์ - โรงงานผลิตชอ็กโกแลต เฮอรช่ี์ย ์                (B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคอรน์น่ิง (Corning) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงในรฐั
นิวยอร์ก ประเทศสหรฐัอเมริกา (United States of America) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของเมอืง
นิวยอรก์ ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเชมุง เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงทางด้าน
การผลติเครื่องแกว้  
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 น าท่าน เข้าชม  โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นน่ิง (Corning Glass Museum) เป็น

โรงงานผลติเครื่องแกว้ทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศสหรฐัอเมรกิา สถานทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยผลงานสะสม

จากแกว้ทีน่่าประทบัใจทีสุ่ด ซึ่งมาพรอ้มกบัขอ้มูลต่างๆทีน่่าสนใจมากมาย พบกบัผลงานทีท่ า

จากแก้วกว่า 45,000 ชิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานรูปแบบสมัยใหม่และรูปแบบทาง

ประวตัศิาสตร ์เราพนันไดเ้ลยว่าคุณไม่รูม้าก่อนว่าชาวอยีปิต์นัน้เป็นคนคดิคน้แกว้ขึน้มา ท่าน

จะได้ชื่นชมประตมิากรรมแก้วที่น่าสนใจและงดงามมากมาย พรอ้มได้เรยีนรูเ้กี่ยวกบัวธิกีาร

เป่าแก้วในรูปแบบต่างๆอีกด้วย ** รอบของการเข้าชมอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กบัท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการ

ช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัง้หมด ** 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

  

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแฮริสเบิรก์ (Harrisburg) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็น

เมอืงหลวงของรฐัเพนซลิเวเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในปี ค.ศ. 2010 มปีระชากร 49,528 คน 

ตัง้อยู่รมิฝัง่ตะวนัออกของแม่น ้าซสัควิแฮนนา เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลกเรื่องการ

ผลติชอ็กโกแลต 

 น าท่าน เข้าชม โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ช่ีย ์

(Hershey’s Factory) เป็นโรงงานผลติชอ็กโกแลตชื่อ

ดงัของประเทศสหรฐัอเมรกิา ปัจจุบนัมแีบรนด์ย่อยอยู่

ภายใตบ้รษิทัมากกว่า 80 แบรนด ์รวมทัง้ KitKat ทีเ่รา

รูจ้กักนัเป็นอย่างดี “Hershey Foods” เป็นบรษิัทผลิต
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และจ าหน่าย ลูกกวาด และผลติภณัฑ์ชอ็กโกแลตคุณภาพทัง้หมด ท่านจะได้ชมขัน้ตอนการ

ผลติชอ็กโกแลตแบบอนิเมชัน่ (Animation) โดยใช้สตัว์จ าลองและเทคโนโลยแีบบทนัสมยัใน 

การน าเครื่องจกัรเก่าแก่ทีใ่ชใ้นการผลติชอ็กโกแลตมาจดัแสดงใหช้มด้วย ** รอบของการเข้า

ชมอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กบัท่าน

ได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัง้หมด ** 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณ ะ เข้ าสู่ ท่ี พั ก  Radisson Hotel Harrisburg, Harrisburg, United State of 

America หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี เมืองแฮริสเบิรก์ - เมืองวอชิงตนั ดี ซี - ท าเนียบขาว - อนุสรณ์สถานลินคอลน์ – 

 อนุสาวรียว์อชิงตนั - อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั - อ่างเกบ็น ้าทิดลั บาซิล - สถาบนัสมิธโซเนียน  

และ พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรธ์รรมชาติ - พิพิธภณัฑก์ารบินและอวกาศแห่งชาติ      (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอชิงตัน ดี ซี (Washington D.C.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) ตัง้อยู่ระหว่างมลรฐัเวอร์จิเนียกับรฐัแมรี่แลนด์ ประเทศสหรฐัอเมริกา เมืองหลวง

เก่าแก่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นเมอืงที่ไดร้บัการวางแผนผงัเมอืงมาเป็นอย่างด ีมคีวาม

สวยงามและเป็นระเบยีบ ทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้ ทีท่ าการของหน่วยงานรฐับาลทีส่ าคญัต่างๆมากมาย 

เมอืงวอชงิตนั ด.ีซ.ี มอีาณาเขตเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัุรสั ยาวด้านละ 16 กิโลเมตร โดยใจกลาง

ของสีเ่หลีย่มจตัุรสัเป็นทีต่ ัง้ของอนุสาวรยีว์อชงิตนั ทีอ่ยูร่ะหว่างท าเนียบขาวและอาคารรฐัสภา 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ ท าเนียบขาว (White 

House) ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวไอริช เจมส์ โฮบัน 

ก่อสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ด้วยหิน

ทรายอะเกียครีกสีขาวในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟู

คลาสสกิ พื้นที่ใช้สอยรวม 5,100 ตร.ม. มหีอ้งทัง้หมด 132 

หอ้ง และสระว่ายน ้า 1 สระ ซึ่งต่อมาพืน้ทีไ่ดถู้กขยาย ต่อเตมิ และซ่อมบ ารุง (เกดิจากการถูก

เผาโดยกองทพัสหราชอาณาจกัร) ปัจจุบนัใช้เป็นส านักงานของประธานาธบิด ี** บางกรณี 
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บริเวณโดยรอบของท าเนียบขาว มีผู้น าระดบัประเทศประชุม หรือ เดินทางเข้า ออก 

อาจท าให้คณะไม่สามารถเข้าใกล้ชิดกบัท าเนียบขาวได้ เน่ืองจากมาตราฐานการรกัษา

ความปลอดภยัของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ อาจปิดพ้ืนท่ีบางส่วน ** 

น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) รูปปั้นของ อับราฮัม 

ลนิคอล์น ประธานาธบิดคีนที ่16 ของประทศสหรฐัอเมรกิา ความสูง 19 ฟุต (5.8 เมตร) ทีต่ ัง้

อยู่อย่างสงบแต่แฝงไปดว้ยอ านาจนี้อยู่ในอริยิาบทที่นัง่อยู่บนเกา้อี้ ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกสุด

ของอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิโดยสายตาของอดตีประธานาธบิดคีนนี้เพ่งมองทอดไปทีอ่นุสาวรยี์

วอชงิตนั นักท่องเที่ยวควรจะมายนืตรงจุดที่ชาวอเมรกินันับล้านคนเคยมายนืรวมกนัที่นี่เพื่อ

ร าลกึและแสดงความเคารพต่อชายที่ถอืก าเนิดในบ้านไมซุ้งอย่างเรยีบง่ายที่สุด แต่เตบิโตขึน้

เพื่อน าทางประเทศชาติให้ผ่านพ้นสงครามกลางเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกินัไปได้ และ

รเิริ่มให้เกิดการเลิกทาสในที่สุด รูปปั้นหินปูนและหินอ่อนหลายๆชิ้นที่นี่มีความหมายเชิง

สญัลกัษณ์ เสาดอรกิแบบมรี่องทัง้หมดเป็นตวัแทนของทัง้ 36 รฐั ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลนิคอล์น

เป็นประธานาธบิดบีรหิารประเทศ สว่นชื่อรฐัทัง้ 48 รฐัทีม่ขี ึน้สมยัทีอ่าคารก่อสรา้งแลว้เสรจ็ใน

ปี 1922 ก็ได้รบัการจารกึไวใ้ต้ชายคา อกีทัง้จติรกรรมฝาผนังที่ลนิคอล์นถอืว่ามคีุณค่าตลอด

ช่วงชวีติของเขา ประกอบด้วย เรื่องอิสรภาพ สทิธขิ ัน้พื้นฐาน ความเป็นนิรนัดร์ ความเป็น

ธรรม กฎหมาย ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีว ภราดรภาพและความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่เป็นตน้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรียว์อชิงตนั (Washington Monument) เป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้งเพื่อ

เป็นเกยีรตแิก่จอรจ์ วอชงิตนั ประธานาธบิดคีนแรกของประเทศสหรฐัอเมรกิา มลีกัษณะเป็น

แท่งโอเบลสิก ์ท าดว้ยหนิอ่อน หนิแกรนิต และหนิทราย สูง 555 ฟุต 5 ½ นิ้ว (169 เมตร) เป็น

สิง่ก่อสรา้งทีสู่งที่สุดในเมอืงวอชงิตนั ด.ีซ.ี ออกแบบโดยโรเบริต์ มลิส ์สถาปนิกในยุคนัน้ เริม่

สรา้งในปี ค.ศ. 1848 แต่กว่าจะสรา้งเสรจ็กล็่วงเขา้มาจนถงึปี ค.ศ. 1884 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 

36 ปี เนื่องจากเงนิบรจิาคหมด ประกอบกบัเกดิสงครามกลางเมอืงอเมรกินั ไดท้ าพธิเีปิดอยา่ง

เป็นทางการเมื่อ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1888 ใช้หินไป 36 ,491 ก้อน หนัก 90,854 ตนั ใช้เงนิไป

ทัง้สิ้น 1,187,710 ดอลลารส์หรฐั ดา้นบนจะเป็นจุดชมววิ มลีฟิต์และบนัได 897 ขัน้ หนิแต่ละ

กอ้นทีน่ ามาสรา้งบนัไดในอนุสาวรยีไ์ดม้าจากทีต่่างๆทุกรฐัของประเทศสหรฐัอเมรกิา และจาก

การบรจิาคจากองค์กรเอกชนและรฐับาลมติรประเทศต่างๆ อาจเรยีกว่าเป็นหนิตวัแทนจาก

นานาชาต ิทีม่าจากทัว่ทุกสารทศิมารวมกนัเป็นหนึ่งเดยีวทีอ่นุสาวรยีแ์ห่งนี้กก็ล่าวได้ 
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น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson Memorial) หนึ่งใน

สถาปัตยกรรมชิ้นเรยีบง่ายแต่งดงามของอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิสรา้งเพื่อแสดงความเคารพ

ต่อประธานาธบิดีและเหล่านักคิดที่ยิ่งใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยเดินจากอนุสรณ์

สถานลนิคอลน์ประมาณ 1.6 กโิลเมตร จะผ่านทวิแถวตน้เชอรร์ีไ่ปยงับรเิวณ อ่างเกบ็น ้าทิดลั 

บาซิล (Tidal Basin) ของอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิจากนัน้จะพบโครงสรา้งอาคารที่คลา้ยกบัปู

ชนียสถาน ซึ่งสรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้บับรรดาประธานาธบิด ีและเหล่านักคดิชัน้น าของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ทอมสั เจฟเฟอร์สนั ประธานาธบิดคีนที่สามของสหรฐัอเมริกา เป็นผูเ้ขยีนสิง่

ส าคญัมากในขณะนัน้ นัน่คอืค าประกาศอสิรภาพของประเทศสหรฐัอเมรกิา ที่อนุสรณ์สถาน

แห่งชาตนิี้มกีารจดักจิกรรมหลากหลายประเภท ตลอดทัง้ปีทีบ่รเิวณรอบๆของอ่างเกบ็น ้าทดิลั 

บาซิล (Tidal Basin) ไม่ว่าจะเป็นคอนเสริ์ตเพลงแจ๊สบรเิวณขัน้บนัไดของอนุสรณ์สถานเจฟ

เฟอรส์นัและเทศกาลเชอรร์ี ่บลอสซมัประจ าปีทีจ่ดัเป็นประจ าในฤดใูบไมผ้ล ิเพื่อใหไ้ดว้วิทีเ่หน็

อนุสรณ์สถานเจฟเฟอรส์นัไดช้ดัเจนภายใตบ้รรยากาศอนัผอ่นคลาย  

น าท่าน เข้าชม  สถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institution) เป็นสถาบันวิจัย 

สถาบนัการศกึษา และพพิธิภณัฑ ์ก่อตัง้ขึน้ตามความประสงคข์องนกัวทิยาศาสตรช์าวองักฤษ 

เจมส ์สมธิสนั (James Smithson) ซึ่งระบุพนิยักรรมว่า หากหลานชายของเขา เฮนร ีเจมส ์ฮงั

เกอรฟ์อรด์ ไมม่ทีายาท กใ็หย้กมรดกทัง้หมดใหแ้ก่รฐับาลประเทศสหรฐัอเมรกิาเพือ่ก่อตัง้เป็น

องค์กรที่สามารถ “เพิม่พูนและเผยแพร่ความรู”้ ใหแ้ก่มนุษยชาตใินเครอืของ สถาบนัสมธิโซ

เนียน มอียู่กว่า 19 แห่ง กระจายอยูใ่นหลายรฐั ซึง่ใหท้ัง้ความรูแ้ละความเพลดิเพลนิส าหรบัทัง้

ผูใ้หญ่และเด็ก อกีหนึ่งแห่งที่น่าสนใจ คอื พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตรธ์รรมชาติ (National 

Museum of Natural History) พิพิธภัณฑ์นี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจ และเรียนรู้โลก

ธรรมชาติผ่านทางการวิจัย การส ารวจสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณ รวมถึงพวกไดโนเสาร ์

นิทรรศการเกีย่วกบัสตัวป่์า สตัวใ์ตท้อ้งทะเล เป็นตน้ 

น าท่าน เข้าชม  พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space 

Museum) เปรยีบเสมือนสวรรค์ของผู้สนใจเรื่องการบิน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะพาคุณ

เดินทางไปพบกับประวตัิศาสตร์การบินและอวกาศอย่างถึงแก่น จะได้พบกับคอลเลคชัน่

เกีย่วกบัการบนิและอวกาศทีใ่หญ่ทีสุ่ด รวบรวมจากทุกทีท่ ัว่โลกมาไวท้ีพ่พิธิภณัฑก์ารบนิและ

อวกาศแห่งชาตินี้  สิ่งของที่น ามาจดัแสดงเป็นของจริงทัง้หมด ไม่ก็เป็นชิ้นส่วนส ารองของ



- 9 - 

  

อุปกรณ์ที่ใช้งานจริง จึงท าให้สถานที่แห่งนี้มีออร่าความน่าเกรงขาม ภายในมี 22 โซนที่

รวบรวมอุปกรณ์จากหน่วยงานการบินหลายๆแห่ง ตัง้แต่อุปกรณ์รุ่นคุณปู่ ยุคแรกเริม่ของ

ประวัติศาสตร์การบิน มาจนถึงยุคอวกาศที่จัดแสดงในแกลเลอรี่ Apollo to the Moon 

นอกจากนี้ยงัมกีารรวบรวมเหตุการณ์ส าคญัของประวตัศิาสตรก์ารบนิในรูปแบบของแกลเลอรี ่

เช่น การบนิของสองพีน้่องตระกูล Wright ในปี 1903 หรอืจะเป็น Spirit of St Louis ที่นักบิน 

Charles Lindburgh ท าการบนิขา้มแอตแลนตกิได้ส าเรจ็เป็นครัง้แรก นอกจากนี้ยงัม ีApollo 

11 Command Module อีกด้วย ** รอบของการเข้าชมอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กบัท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการ

ช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัง้หมด ** 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

ท่ีพกั Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo, Washington D.C., United State of America 

หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

วนัท่ีห้า เมืองวอชิงตนั ดี ซี - เมืองฟิลาเดลเฟีย - อินดิเพนเดนซ์ ฮอล - ลิเบอรต้ี์ เบลล ์– 

 เมืองนิวยอรก์                                                                                                           (B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 

นาท)ี เมอืงในรฐัเพนซลิวาเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืทีเ่รยีกกนัว่าฟิลลี ่(Philly) หรอื The 

City of Brotherly Love เป็นเมอืงหลวงแห่งแรก ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นเมอืงทีร่เิริม่

การประกาศอสิรภาพในสมยัก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดในรฐัเพนซลิเว

เนียน าท่านเดินทางสู่ อินดิเพนเดนซ์ ฮอล (Independent Hall) คือศูนย์กลางของอุทยาน

ประวตัศิาสตรแ์ห่งชาต ิตัง้อยูบ่นถนนเชสตน์ตัระหว่างถนนที ่5 กบั 6 ในช่วงแรก อาคารนี้เป็น

ที่รู้จ ักในฐานะสถานที่ที่มีการอภิปรายแก้ไขและลงมติเห็นชอบค าประกาศอิสรภาพ
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สหรฐัอเมรกิาและรฐัธรรมนูญแห่งสหรฐัอเมรกิา ตวัอาคารสรา้งเสรจ็สมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1753 

ในฐานะสภานิตบิญัญตัขิองอาณานิคมส าหรบัรฐัเพนซลิเวเนีย (ต่อมาคอืศาลาว่าการรฐัเพนซลิ

เวเนีย) และกลายเป็นสถานทีห่ลกัในการจดัการประชุมใหญ่สภาแห่งทวปีหรือสภาอาณานิคม

รอบที่ 2 (Second Continental Congress) เมื่อ ค.ศ. 1775-1783 นอกจากนี้ยงัเป็นที่ตัง้ของ

การประชุมยกร่างรฐัธรรมนูญในฤดูร้อน ค.ศ. 1787 อาคารแห่งนี้คือส่วนหนึ่งของอุทยาน

ประวตัศิาสตรแ์ห่งชาตอินิดเิพนเดนซ์ ที่เคยเป็นสถานที่ประกาศอสิรภาพในปี ค.ศ 1776 ค า

ประกาศเขยีนโดยโธมสั เจฟเฟอร์สนั แถลงว่า อาณานิคมอเมรกิา 13 แห่ง ขอแยกตวัจาก

ประเทศองักฤษ ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ 

ยเูนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979 

น าท่านเดนิทางสู่ ลิเบอรต้ี์ เบลล์ (Liberty Bell) หรอืทีเ่รยีกกนัว่า ระฆงัแห่งอิสระภาพ เป็น

ระฆงัทีม่คีวามหมายต่อประวตัศิาสตรช์าตอิเมรกิา เพราะเป็นระฆงัใบทีส่ง่เสยีงกอ้งกงัวาลหลงั

ประกาศอสิรภาพไมข่ึน้ตรงต่อจกัรภพองักฤษ ในปี 1776 เหตุทีเ่ลอืกใชร้ะฆงัใบนี้เพราะรอบๆ

ระฆงัจารกึขอ้ความที่มคีวามหมายจบัใจเกี่ยวกบัเสรภีาพไวว้่า 

“ขอใหเ้สรภีาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศยัอยู่บนผนืแผ่นดนินี้” ซึ่ง

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการประกาศอสิรภาพพอดรีะฆงั

เสรภีาพใบนี้มนี ้าหนัก 2,080 ปอนด ์เริม่แขวนเป็นระฆงัประจ า

เมอืงฟิลาเดลเฟีย ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1753 ใชต้ยีามมกีารประชุมหรอืเหตุการณ์ส าคญั ก่อนจะใชใ้น

การตเีพื่อประกาศเอกราชหลงัจากนั้นก็จะตีไวอ้าลยัในอสญักรรมของคณะผู้กอบกู้อิสรภาพ

ทุกๆคน ระฆังเริ่มปรากฏรอยร้าวในปี ค.ศ. 1835 และแตกปริหลังการตีฉลองวันเกิด

ประธานาธบิด ีจอรจ์ วอชงิตนั ท าใหท้างการประเทศสหรฐัอเมรกิายกเลกิการตรีะฆงัพร ่าเพรื่อ 

เพือ่ยดือายุของระฆงัใหย้าวนานทีสุ่ด  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนิวยอรก์ (New York) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท)ี 

หรอืที่นิยมเรยีกกนัว่า นิวยอร์ก ซิตี้ เป็นเมอืงใหญ่ที่สุดในประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นเมอืงที่

เจริญที่สุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จดัได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 

วฒันธรรม บนัเทงิ ที่ส าคญัที่สุดของโลก เป็นเมอืงที่มตีึกสูงระฟ้ามากมาย ตลอดระยะเวลา 

1 50  ปี  แ ล ะยั ง เ ป็ น ที่ ตั ้ง ข อ งส านั ก งาน ใหญ่ อ งค์ ก า ร
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สหประชาชาติ  เมือ งนิ วยอร์กตั ้งอยู่ บ ริเวณ ชาย ฝั ่งมหาสมุ ท รแอตแลนติก  ท าง

ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย 5 เขตปกครองที่เรียกว่า โบโรฮ ์

(Borough) ไดแ้ก่ เดอะบรองซ์ บรูคลนิ แมนแฮตตนั ควนีส ์และสแตตนั ไอสแ์ลนด์ ประชากร

รวมทัง้หมดประมาณ 8,274,527 คน ภายในพื้นที่ 790 ตร.กม. นอกจากจะเป็นเมืองที่มี

ประชากรมากที่สุด สดัส่วนประชากรต่อพื้นที่ยงัถอืว่าหนาแน่นที่สุดในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ลกัษณะเฉพาะของเมอืงนิวยอรก์ทีแ่ตกต่างไปจากเมอืงอื่นของประเทศสหรฐัอเมรกิา มใีหเ้หน็

หลายอย่าง เริม่ตัง้แต่ระบบขนส่งที่มโีครงข่ายขนาดใหญ่ ความเหมอืนและความแตกต่างกนั

ของประชากรในปี ค.ศ. 2005 มภีาษาประมาณ 170 ภาษาที่ใช้กนัในเมืองแห่งนี้ และ 36% 

ของประชากรไม่ได้เกิดและโตในประเทศสหรฐัอเมริกา ระบบรถไฟใต้ดินเมืองนิวยอร์กที่

ให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง บวกกบัการจราจรและผู้คนที่พลุกพล่านอยู่ตลอดเวลา จึงมีค า

เปรยีบเปรยถงึเมอืงนิวยอรก์ว่าเป็น “เมอืงทีไ่ม่เคยหลบัใหล” ขณะเดยีวกนัเมอืงแห่งนี้ยงัมชีื่อ

เล่นอื่นๆ อกีดว้ยอยา่ง “กอรท์เทม” (Gotham) และ “บิก๊แอปเปิล” (Big Apple) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพกั Wyndham Garden Newark Airport, New York, United State of 

America หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก เมืองนิวยอรก์ - ล่องเรือเฟอรี่ สู่ เกาะลิเบอรต้ี์ - อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ - สะพานบรคูลิน  

- กราวด ์ซีโร่ - เซน็ทรลั ปารค์ - เรดิโอ ซิต้ี มิวสิค ฮอล - ย่านบรอดเวย ์- อาคารสหประชาชาติ – 

 หอสมุดประชาชน - โบสถเ์ซนต์ แพททริค - ย่านไชน่า ทาวน์ - ย่านไทม ์สแควร ์- ถนนสายท่ีห้า – 

 โบสถท์รินิต้ี                                                                                                                                  (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือเฟอรร์ี่ เพ่ือ ล่องเรือเฟอรี่ สู่ เกาะลิเบอร์ต้ี (Liberty Island) ซึ่ง

เป็นที่ตัง้ของ ผ่านชม อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ได้รบัการขึ้นทะเบียน

ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1984 ผ่านชม

ความสง่างามของอนุสาวรยี์เทพเีสรภีาพ สญัลกัษณ์แห่งความภาคภูมใิจของชาวอเมรกินั ที่

แสดงให้เห็นถึงความเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน อนุสาวรีย์เทพี

เสรภีาพนี้ ประเทศฝรัง่เศสได้มอบใหเ้ป็นของขวญั เนื่องใน

โอกาสทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาก่อตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี 
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ผ่านชม ความงดงามอนัน่ามหศัจรรย์ของ สะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) สรา้งเสร็จ

เมื่อปี ค.ศ. 1883 เคยเป็นสะพานแขวนที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก และเป็นสะพานแขวนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา มคีวามยาว 1,825 เมตร ทอดขา้มแม่น ้าอสีต์ เชื่อมระหว่างนิวยอรก์ 

ซติี้ กบั เกาะแมนฮตัตนั สะพานบรูคลนิ สรา้งขึน้จากการขงึลวดเหลก็ในสมยัโบราณ สะทอ้น

ให้เห็นถึงววิฒันาการที่มมีาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่สมยัโบราณ จากจุดนี้ท่านยงัสามารถชมววิ

ทิวทัศน์ความสวยงามของเกาะแมนฮัตตันได้อีกด้วย  ** รอบของการล่องเรืออาจ

เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กบัท่านได้ทุก

กรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัง้หมด ** 

 น าท่าน ผ่านชม กราวด ์ซีโร่ (Ground Zero) เป็นบรเิวณทีค่รัง้หนึ่งเคยเป็นทีต่ ัง้ของตกึแฝด 

เวริล์ เทรด เซน็เตอร ์(World Trade Center) ทีส่งูทีสุ่ดในประเทศสหรฐัอเมรกิาแต่ตอนนี้เหลอื

ทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจ า เป็นอนุสรณ์สถาน หลงัจากการสูญเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ในปี ค.ศ. 2001 

หรอืเหตุการณ์ 911 ปัจจุบนับรเิวณนี้สรา้งเป็นโครงการเวริล์เทรดเซนเตอร ์ใหม่ โดยมทีัง้หมด 

4 Tower ในโครงการ ผ่านชม เซน็ทรลั ปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะทีส่วยงามและ

ร่มรื่นขนาดใหญ่ ซึ่งเรยีกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก ผ่านชม เรดิโอ ซิต้ี มิวสิค ฮอลล ์

(Radio City Music Hall) สถานที่จดัการแสดงดนตรชีื่อดงัที่มชีื่อเสยีงที่สุดในโลก ผ่านชม 

ย่านบรอดเวย ์(Broadway) เป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วส าคญัของเมอืงนิวยอรก์ ย่านนี้เป็น

ทีต่ ัง้ของโรงละครกว่า 40 แห่ง กลางคนืถนนจะสว่างไสวไปดว้ยแสงไฟนีออนหลากสจีากป้าย

ชื่อ ป้ายโฆษณาโรงละครต่างๆ ละครเพลงบรอดเวยค์อืวฒันธรรมทางดนตรขีองชาวอเมรกิาที่

โด่งดงัไปทัว่โลก โดยเฉพาะละครเพลง มอีิทธพิลขนาดถูกน ามาตัง้เป็นชื่อถนนและชื่อย่าน 

ด้านธุรกิจละครบรอดเวย์ของที่นี่ได้รบัความนิยมเพราะมสีายสมัพนัธ์กบัฮอลลวีูด้ นักแสดง

ฮอลลีวู้ดหลายคนแจ้งเกิดจากที่นี่  รวมทัง้ ผ่านชม  สถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น อาคาร

สหประชาชาติ (United Nations Headquarters), หอสมุดประชาชน (New York Public 

Library), โบสถ์เซนต์ แพททริค (St. Patrick's Cathedral), ย่านไชน่า ทาวน์ นิวยอร์ก 

(China Town New York) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ย่านไทม ์สแควร ์(Time Square) ย่าน

การค้ากลางเมืองที่ประชนัป้ายโฆษณานับร้อยป้าย เป็น
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จุดตดัส าคญัของถนนในแมนฮตัตนั เมอืงนิวยอรก์ โดยเป็นจุดตดัของถนนบรอดเวย ์กบั ถนน

เซเวนท ์เอเวนิว อกีทัง้ยงัเป็นจุดทีอ่ยู่ระหว่าง ถนนเวสต์ โฟต ีเซคอนด์ สตรที กบั ถนนเวสต ์

โฟต ีเซเวนท ์สตรที ซึ่งไทมส์แควรท์อดตวัยาวอยู่บนพืน้ทีใ่นบลอ็กระหว่างถนนซกิท ์เอเวนิว 

กบั ถนนเอกท์ เอเวนิว ในความยาวแนวตะวนัออก-ตะวนัตก และอยู่บนพื้นที่ระหว่างถนน

เวสต์ โฟตที์ สตรที กบั ถนนเวสต์ ฟิฟทต์ ีเทริด์ สตรที ในแนวเหนือ จรดใต ้โดยไทมส์แควร์

เองไดก้ลายเป็นจุดส าคญัจุดหนึ่งบนฝัง่ตะวนัตกของย่านธุรกจิการคา้ในเขตมดิทาวน์บนเกาะ

แมนฮตัตนั 

 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนสายท่ีห้า (Fifth Avenue) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง เสพงานศิลป์ และน่าเดนิ

เล่นบนมดิทาวน์บนเกาะแมนฮตัตนั ฟิฟทอ์เวนิวสรา้งขึน้โดยตระกูลร ่ารวยของประเทศอเมรกิา 

ย่านนี้มรีา้นขายสนิค้าแบรนด์เนมระดบัโลก ห้างสรรพสนิค้า และโรงภาพยนตร์จ านวนมาก

เรยีงรายสองขา้งทางทอดตวัยาวจากถนนสายที ่49 ถงึ 60 ของฟิฟทอ์เวนิว ซึ่งนอกจากการช้

อปป้ิงแล้ว นักท่องเทีย่วหลายคนยงัชื่นชอบที่จะมาชมความงามของตวัอาคารเก่าแก่ที่เคยีงคู่

กบัอาคารใหมส่ไตลโ์มเดริน์ อาท ิโบสถท์รนิิตี ้(Trinity Church) อนัเลื่องชื่อ  

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

ท่ีพกั Wyndham Garden Newark Airport, New York, United State of America หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็ เมืองนิวยอรก์ - ขึ้นชมวิวบนอาคารสงูระฟ้าสดุไฮเทค วนัเวิลดเ์ทรดเซน็เตอร ์– วูด๊เบอ 

รี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ - ท่าอากาศยานนานาชาติจอหน์ เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอรก์ ประเทศ 

สหรฐัอเมริกา                                                          (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ขึ้นชมวิวบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วนัเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (One World 

Trade Center) หรอืชื่อเดมิคอื ฟรดีอมทาวเวอร ์(Freedom Tower) เป็นชื่อสิง่ปลูกสรา้งสอง

หลงัในโลวเ์ออรแ์มนฮตัตนั เมอืงนิวยอรก์ มกัหมายถงึสิง่ปลูกสรา้งหลกัในกลุ่มเวลิดเ์ทรดเซ็น

เตอร ์(World Trade Center Complex) ใหม่ และยงัเป็นสิง่ปลูกสรา้งสูงสุดในซกีโลกตะวนัตก 

วนัเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ใช้ชื่อเดียวกับหอคอยแฝดเหนือของเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เดิมซึ่งถูก

ท าลายในเหตุวนิาศกรรม 11 กนัยายนและตัง้อยู ่ณ มุมตะวนัตกเฉียงเหนือของทีต่ ัง้เวลิดเ์ทรด

เซ็นเตอร์ 16 เอเคอร์ บนที่ตัง้ของ 6 เวลิด์เทรดเซ็นเตอร์เดมิ อาคารนี้ติดกบัถนนเวสต์ทาง
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ตะวนัตก ตดิกบัถนนวซีทีางเหนือ ตดิกบัถนนฟุลทอนทางใต ้และถนนวอชงิตนัทางตะวนัออก 

การก่อสร้างเริ่มเมื่อวนัที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2006 ความสูงหลังคาของอาคารสูง 104 ชัน้

มาตรฐาน แต่มชีัน้จรงิ 94 ชัน้ กลุ่มเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอรใ์หม่ซึ่งวนัเวลิดเ์ทรดเซน็เตอรเ์ปิดเมื่อ

วนัที่ 3 พฤศจกิายน ค.ศ. 2014 เดมิจะมอีาคารส านักงานสูงหลายชัน้อื่นอกีสามหลงั ตัง้อยู่  ณ 

ถนนกรนีิชและอนุสรณ์และพิพิธภัณฑ์ 11 กันยายนแห่งชาติ ** รอบของการขึ้นชมอาจ

เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถขึ้นชมได้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กบัท่านได้ทุก

กรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัง้หมด ** 

น าท่านเดินทางสู่ วู๊ดเบอรี่  คอมมอน พรีเมี่ยม 

เ อ า ท์ เ ล็ ท  (Woodbury Common Premium 

Outlets) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็น

เอาท์เล็ทที่มขีนาดใหญ่ และมชีื่อเสยีงโด่งดงัที่สุดใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นศนูยร์วมแบรนดเ์นมชัน้น า

สัญชาติอเมริกัน และอื่นๆอีกมากมายหลากหลายแบรนด์จากทัว่ทุกมุมโลกไว้ที่นี่  อาท ิ

BURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, 

NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอกีมากมาย 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศ

สหรฐัอเมริกา 

วนัท่ีแปด ท่าอากาศยานนานาชาติจอหน์ เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมริกา – ท่า 

อากาศยานนานาชาติเชค็แลบ็กอ็ก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง                                             (-/-/-) 

01.35 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแลบ็ก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง 

โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX845 

** ใช้เวลาบินประมาณ 15 ชัว่โมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **  

วนัท่ีเก้า ท่าอากาศยานนานาชาติเชค็แลบ็กอ็ก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง – ท่าอากาศยาน 
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นานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย              (-/-/-) 

05.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติเชค็แลบ็กอ็ก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสวสัดิ

ภาพและความประทบัใจ 

08.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX705 

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง บริการอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครื่องบิน ** 

10.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศ โดยสวสัดภิาพและ

ความประทบัใจ 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
รายละเอียด

เท่ียวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้อง

ละ 2-3 

ท่าน 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ เดก็

มีเตียง 

(เดก็อายุ

ไม่เกิน 12 

ปี) 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มี

เตียง 

(เดก็อายุ

ไม่เกิน 12 

ปี) 

พกั

เด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่

รวม 

ตัว๋ 

07 - 15 เมษายน 2563 

(13 14 15 เม.ย. วนั

สงกรานต์) 

07APR CX750 BKK-

HKG 11.00-15.00 

07APR CX826 

HKG-YYZ 17.10-

20.30 

14APR CX845 JFK-

89,999 89,999 89,999 15,999 69,999 
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HKG 01.35-05.15+1 

15APR CX705 

HKG-BKK 08.00-

10.00 

 28 เม.ย. - 06 พ.ค. 2563  

(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 04 

พ.ค. วนัฉัตรมงคล / 06 

พ.ค. วนัวิสาขบูชา) 

28APR CX750 BKK-

HKG 11.00-15.00 

28APR CX826 

HKG-YYZ 17.10-

20.30 

05MAY CX845 JFK-

HKG 01.35-05.15.+1 

06MAY CX705 

HKG-BKK 08.00-

10.00 

87,999 87,999 87,999 15,999 67,999 

26 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2563 

(03 มิ.ย. วนัเฉลิมฯพระ

ราชินี) 

26MAY CX750 

BKK-HKG 11.00-

15.00 

26MAY CX826 

HKG-YYZ 17.10-

20.30 

02JUN CX845 JFK-

HKG 01.35-05.15+1 

03JUN CX705 HKG-

BKK 08.00-10.00 

85,999 85,999 85,999 15,999 65,999 

 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน ** 
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** อตัราน้ี ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศสหรฐัอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท ** 

** อตัราน้ี ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศแคนาดา ท่านละ 5,000 บาท ** 

** กรณีผู้เดินทางท่ียงัไม่มีวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศสหรฐัอเมริกา ทางบริษทัจะเร่ิมด าเนินกระบวนการ

ขอวีซ่าทนัที ท่ีท่านช าระเงินมดัจ า พร้อม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวีซ่าฯ 

(20,000+8,000+5,000 = 33,000 บาท) โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้คณะคอนเฟิรม์ออกเดินทาง (มียอดจอง

ถึง 10 ท่าน) และหากท่านไม่ผ่านการสมัภาษณ์วีซ่า หรือ คณะไม่สามารถออกเดินทางได้ ไม่ว่ากรณี

ใดกต็ามทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวีซ่า ไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหน่ึงให้กบัท่านได้ทุกกรณี ตวัอย่างเช่น ท่านจอง และ ช าระเงินเรียบร้อย ทางบริษทัด าเนินการ

ขอวีซ่าให้ท่านสมัภาษณ์และได้รบัวีซ่าเรียบร้อย แต่คณะนัน้ๆมียอดจองไม่ถึง 10 ท่าน คณะจะไม่

สามารถออกเดินทางได้ ท่านสามารถใช้วีซ่าเดินทางในช่วงเวลาอ่ืน หรือ คณะอ่ืน ท่ีท่านต้องการได้ 

เพราะส่วนใหญ่ ท่านท่ีขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา จะได้รบัวีซ่าอาย ุ10 ปี (แต่ทัง้น้ี ทาง

บริษทัจะไม่สามารถยืนยนัว่าท่านจะได้รบัวีซ่าอาย ุ10 ปี หรือไม่แต่ประการใด ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจ

ของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียว โดยสิทธิขาด) กรณีท่ีท่านไม่ได้รบัวีซ่าอาย ุ10 ปี ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กบัท่านได้ทุกกรณี และ หาก

ท่านให้ทางบริษทัด าเนินการขอวีซ่าให้ และหรือ ท่านขอเอกสารจากทางบริษทัเพ่ือด าเนินการขอวี

ซ่าด้วยตนเอง และท่านได้รบัวีซ่าเรียบร้อย ท่านจะไม่สามารถยกเลิกทวัรไ์ด้ทุกกรณี ไม่วา่ระยะเวลา

คงเหลือ จะมากกว่า 45 หรือ 55 วนั กต็าม ** 

 

** อตัราค่าบริการ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 25,000 บาท ** 

 

** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อน

ท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ** 
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** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้

เดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 

 

** กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรบัประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่า

เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไม่วา่มือ้ใดมือ้หน่ึง ทางบริษทัขอให้ท่านผู้เดินทางกรณุาเตรียมอาหาร

ส่วนตวัของท่านมาเพ่ิมเติมขณะมือ้อาหาร เน่ืองจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีขอ้จ ากดัเรือ่งของ

วตัถดิุบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจดัให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผดัผกั ข้าวผดั และ บะหมี่ก่ึง

ส าเรจ็รปู เท่านัน้ กรณีท่ีท่านมีความประสงคท่ี์จะสัง่เมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทางจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในส่วนน้ีด้วยตนเอง ** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ัง่พเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ าเป็นออก

บตัรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทวัร์ ไม่รวมตัว๋ (Join Land) ตัง้แต่ข ัน้ตอนการจอง สิง่

ส าคญัก่อนออกบตัรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ว่าคณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 ค่าภาษนี ้ามนั และ ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways 

อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนกัแต่ละชิน้ไมเ่กนิ 23 กก 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่

โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้

โรงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีง

แทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดย

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
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 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณี

ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการระบุ 

และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบรกิารจากหวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้

บรกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถึงเดก็อายมุากกว่า 2 ปี ยกเว้น เดก็อายุ

ไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ช าระ

พร้อมเงินมดัจ า) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศแคนาดา ท่านละ 5,000 บาท (ช าระพร้อม

เงินมดัจ า) 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ กรณุาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วนั พร้อมช าระเงิน

มดัจ า ท่านละ 40,000 บาท ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา 

ท่านละ 8,000 บาท , ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศแคนาดา ท่านละ 

5,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 53,000 บาท (กรณีมีวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ช าระเฉพาะเงินมดัจ า 40,000 

บาท)ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัที่ 1 กรุณาระเงนิมดัจ า ส่วนนี้ภายใน

วนัที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิมดัจ าตาม

เวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท า

จองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการให้สทิธิ ์
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ลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เนื่องจากทุกพี

เรยีดทางบรษิทัมทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่าง

น้อย 31 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ไม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่

ในช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนัดสมัภาษณ์วีซ่า ทีท่ าใหท้างบรษิทัไม่ไดร้บัเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 31 วนั ให้ถอืว่านักท่องเที่ยวสละสทิธกิารเดนิทางใน

ทวัรน์ัน้ๆทนัท ี

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบรษิัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรอื จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง

บรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บรษิทั 

4. หากท่านต้องการขอเอกสารเพื่อด าเนินการขอยื่นวซี่าด้วยตนเอง ท่านจ าเป็นต้องช าระเงนิมดัจ าเขา้มา

ก่อน ไมว่่ากรณีใดกต็าม  

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ (ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรอื เดนิทางมา

ทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรเท่านัน้ ทางบรษิทัไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ต้องการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ (ผู้มรีายชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษิทัอย่างใดอยา่งหนึ่ง เพือ่ลงนามด าเนินการ

ขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พรอ้ม

หลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเกบ็เงนิ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หน้าแรกของผู้

เดนิทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 
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2.1 แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วง

วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อย

กว่า 55 วนั ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีท่ีมี

ค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท่ี

เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องจากการจดั เตรยีม การ

จดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที่ต้องการนัตีมดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรอื 

Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอื

ค่าบรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆกต็าม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง

ไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรอื เปลีย่นแปลง อตัรา

ค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหก้บั

นกัท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 10 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่มม่วีซีา่ 

และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซี่า แต่หากทางนกัท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุก

ท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นีกัทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่าทีท่างบรษิทัก าหนด

เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนินการยืน่วซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วซี่าไม่ผ่านการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษิัทจะคดิ

ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั 

ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 
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7. หากท่านให้ทางบริษัทด าเนินการขอวีซ่าให้ และหรือ ท่านขอเอกสารจากทางบริษัทเพ่ือ

ด าเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง และท่านได้รบัวีซ่าเรียบร้อย ท่านจะไม่สามารถยกเลิกทวัรไ์ด้ทุก

กรณี ไม่ว่าระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรือ 55 วนั กต็าม 

 

ข้อมูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผงัห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) , หอ้งพกัแบบหอ้งคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวาม

จ าเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือ

เอเยน่ต ์

2. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมริกา หอ้งพกัคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มลีกัษณะ

เป็นเตียงใหญ่ 2  เตียง (2 Queen Bed) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมี

ลกัษณะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตยีง (2 Queen Bed) เช่นกนั ไม่มเีตียงเสรมิด้วยเงื่อนไขมาตราฐานกฎการ

รกัษาความปลอดภยัของ ประเทศสหรฐัอเมริกา 

3. กรณีที่มงีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมอืงเต็ม 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรฐัอเมริกา จะเป็นห้องพกัที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking 

Room) โดยทางโรงแรมจะตดิตัง้อุปกรณ์ดกัจบัควนัไวใ้นหอ้ง กรณีทีม่กีารลกัลอบสบูบุหรีใ่นหอ้งพกั และ 

ถูกตรวจสอบได้ ผู้เขา้พกัจ าเป็นต้องช าระค่าปรบักบัโรงแรมโดยตรงประมาณ 1 ,000 เหรยีญดอลล่าห์

สหรฐัอเมรกิา (USD.) ต่อครัง้ 

 

ข้อมลูส าคญัเก่ียวกบั การย่ืนค ารอ้งขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา ท่ีท่านควรทราบ 

1. การยื่นขอวซี่าท่องเที่ยวประเทศสหรฐัอเมรกิา จ าเป็นต้องด าเนินการตรงกบัสถานทูตอเมรกิาประจ า

ประเทศไทย เท่านัน้ (ยงัไม่ผ่านตวัแทนรบัยื่น) โดยสถานทูตมทีี ่เชยีงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านตอ้งการ
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ยื่นและสมัภาษณ์ที่ใด ใหแ้จง้ตัง้แต่ข ัน้ตอนการจองทวัร ์กรณีด าเนินการแลว้ หากต้องการเปลีย่นแปลง 

จ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 

2. สถานทูตสหรฐัอเมรกิาเปิดใหผู้ส้มคัรทีย่ืน่ค าร้องขอวซี่าท่องเทีย่วสมัภาษณ์ช่วงเวลาเชา้ 7.00 น.-10.00 

น. เท่านัน้ สถานทูตไม่เปิดสมัภาษณ์วซี่าท่องเทีย่วช่วงเวลาบ่าย กรณีทีท่่านไมส่ะดวกสมัภาษณ์ช่วงวนั 

และ เวลาใดบา้ง กรุณาแจง้กบัเจา้หน้าที ่ตัง้แต่ข ัน้ตอนการจองทวัร ์(ผูส้มคัรทุกท่านจ าเป็นตอ้งมาแสดง

ตนทีส่ถานทตูดว้ยตนเองทุกกรณี) 

3. ส าหรบัวซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ไม่มกีารยื่นเอกสาร และ การสมัภาษณ์แบบหมู่คณะ จะตอ้ง

แยก ยื่นเอกสาร และ สมัภาษณ์ เป็นครอบครวั หรอื รายบุคคล ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของสถานทูตเท่านัน้ 

และสถานทตูจะพจิารณาวซี่าใหเ้ป็นรายบุคคล 

4. กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่วซี่าเรว็ทีสุ่ด และคณะยงัไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (ยงัมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ท่าน) 

สามารถท าได้โดยให้ท่านช าระเงนิมดัจ า พรอ้มค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวซี่าท่องเที่ยวประเทศ

สหรฐัอเมรกิา แบบฟอรม์กรอกเพือ่ขอยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิา ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง

หน้าแรก แจ้งช่วงวนั เวลา ที่ท่านสะดวกไปสมัภาษณ์กบัทางเจา้หน้าที่ หลงัจากช าระเงนิประมาณ 10 

วนัท าการ เจา้หน้าทีแ่ผนกวซี่าจะตอิต่อกลบัเพือ่ใหท้่านเลอืกควินดัหมายตามวนั และ เวลาทีท่่านสะดวก 

กรณีคณะไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง ไม่สามารถออกเดินทางได้ (ยงัมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) ทาง

บริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศ

สหรฐัอเมรกิาใหท้่านได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ไม่ว่าท่านจะไดร้บัอนุมตัวิซี่าอายุเท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่าน

จองคณะเดนิทางวนัที ่1-9 ต.ค. และท่านยนืยนัจะยืน่วซี่าก่อนคณะคอนเฟิรม์ แต่เมือ่ถงึก าหนดออกบตัร

โดยสาร คณะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้และท่านไดร้บัอนุมตัวิซี่าเพยีง 1-9 ต.ค. (9 วนั ไม่ใช่ 10 ปี) นัน่

หมายถงึท่านจ าเป็นตอ้งขอวซี่าใหม ่และ มคี่าใชจ้่ายใหมอ่กีครัง้ เป็นตน้  

5. กรณีผูเ้ดนิทางทีย่งัไม่มวีซี่าท่องเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทางบรษิทัจะเริม่ด าเนินกระบวนการขอวซี่า

ทนัท ีที่ท่านช าระเงนิมดัจ า พรอ้ม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยื่นวซี่าฯ โดยไม่จ าเป็นต้องรอใหค้ณะ

คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง (มยีอดจองถงึ 10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออกเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็

ตามทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถคนืค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยื่นวซี่าใหก้บัท่านได้ทุกกรณี 

ตวัอย่างเช่น ท่านจอง และ ช าระเงนิเรยีบรอ้ย ทางบรษิทัด าเนินการขอวซี่าใหท้่านสมัภาษณ์และไดร้บัวี

ซ่าเรยีบรอ้ย แต่คณะนัน้ๆมยีอดจองไม่ถงึ 10 ท่าน คณะจะไม่สามารถออกเดินทางได ้ท่านสามารถใชว้ี

ซ่าเดินทางในช่วงเวลาอื่น หรอื คณะอื่น ที่ท่านต้องการได้ เพราะส่วนใหญ่ ท่านที่ขอวีซ่าท่องเที่ยว

ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะได้รบัวซี่าอายุ 10 ปี (แต่ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะไม่สามารถยนืยนัว่าท่านจะได้รบัวี
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ซ่าอายุ 10 ปี หรอืไม่แต่ประการใด ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของสถานทูตเป็นผูพ้จิารณาแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดย

สทิธขิาด) กรณีทีท่่านไม่ไดร้บัวซี่าอายุ 10 ปี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหท้่าน ไม่

ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งกต็าม 

6. การอนุมตัวิซี่าไม่สามารถการนัตไีด้ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของสถานทูตเท่านัน้ โดยสถานทูตจะพจิารณา

เป็นรายบุคคล ไมส่ามารถยนืยนัไดว้่าทุกท่านจะไดว้ซี่าอายุ 10 ปี  

7. กรณีต้องการเลื่อนการนัดสมัภาษณ์วซี่า เนื่องจากตดิธุระเร่งด่วนกะทนัหนั สามารถท าได้ 1 ครัง้ และ 

ต้องด าเนินการก่อนถึงวนันัดสมัภาษณ์วซี่า ที่จะมาถึง 5 วนัท าการ เท่านัน้ นอกเหนือจากที่กล่าวมา

ขา้งต้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านจ าเป็นต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวซี่าท่องเที่ยวประเทศ

สหรฐัอเมรกิาใหมอ่กีครัง้ 

8. หลงัจากสมัภาษณ์วซี่าเรยีบรอ้ยแล้ว สถานทูตจะเก็บรกัษาเล่มหนังสอืเดนิทางของท่านไวท้ี่สถานทูต

ประมาณ 7 วนั ท าการ และส่งกลบัคนืใหท้่านทางไปรษณีย ์ดงันัน้ ท่านจ าเป็นตอ้งกรอกทีอ่ยู่ปัจจุบนัให้

ชดัเจน เพราะหากทีอ่ยู่ไม่ชดัเจนเล่มหนังสอืเดนิทางที่สถานทูตส่งคนืท่าน อาจตอ้งถูกส่งกลบัเขา้ไปยงั

สถานทตูตามเดมิ และจ าเป็นจะตอ้งสง่อเีมล (เท่านัน้ ไมม่บีรกิารโทรศพัทต์ดิต่อ) แจง้ความประสงค ์และ 

ยนืยนัตวัตนต่อสถานทตูซึง่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 30 วนัท าการเป็นอยา่งน้อย โดยสถานทูตจะ

นดัวนั และ เวลาใหเ้ขา้ไปรบัเล่มหนงัสอืเดนิทางดว้ยตวัผูส้มคัรเองอกีครัง้ทางอเีมล 

9. กรณีที่ผู้สมคัรต้องการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช้ หรอื จ าเป็นต้องใช้หนังสอืเดนิทาง 

ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะต้องเตรยีมหลกัฐานส าคญัที่ยนืยนัได้ว่า

ท่านจ าเป็นจะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางจรงิๆ ใหท้างสถานทตูพจิารณาในวนัสมัภาษณ์ทนัทเีท่านัน้ หากยื่น

ไปแล้ว และ ออกมาจากสถานทูตแลว้ จะไม่สามารถขอคนืเล่มหนังสอืเดนิทางกระทนัหนัได ้ไม่ว่ากรณี

ใดๆกต็าม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของสถานทตูเท่านัน้  

10. ทีผ่่านมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมตัวิซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิาใหส้ าหรบัท่านทีถ่อืหนังสอื

เดนิทางไทย วซี่ามอีายุ 10 ปี (แต่สามารถพ านกัไดใ้นประเทศสหรฐัอเมรกิาไดต้ามด่านตรวจคนเขา้เมอืง

ก าหนดเท่านัน้ ไม่เกนิ 3 หรอื 6 เดอืน) แต่ตัง้แต่ มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถานทูตฯออกมาตราการ

ใหม ่ว่าจะพจิารณาอายุวซี่าใหเ้ป็นรายบุคคล ไมส่ามารถยนืยนัไดว้่าจะไดว้ซี่าอายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจได้

พอดรีะยะเวลาช่วงทีต่อ้งการจะเดนิทางกเ็กดิขึน้ได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของสถานทตูเท่านัน้ 

11. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซื้อตัว๋เครื่องบนิแยกเอง) 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลกัฐานการจอง ตัว๋เครื่องบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่่านพ านักก่อน 

หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทางให้ครอบคลุมวนัที่ท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใช้ในการ
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ประกอบการยื่นขอวซี่าใหค้รบตามเงื่อนไข ด้วยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บาง

ประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวซี่าในควินัดหมายของคณะได้ โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรบัเงื่อนไข 

และ หากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวซี่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึ่งดว้ยตนเองทัง้หมดไมว่่ากรณีไดก้ต็าม รวมไปถงึกรณี

ทีใ่นวนันัดหมายเพื่อยื่นขอวซี่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านต้องยกเลกิการ

เดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 

ข้อมลูส าคญัเก่ียวกบั การย่ืนค ารอ้งขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศแคนาดา ท่ีท่านควรทราบ 

1. กรณีทีท่่านจองโปรแกรม แคนาดา และ อเมรกิาตะวนัออก ท่านจ าเป็นตอ้งไดร้บัวซี่าวซี่าท่องเทีย่ว

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศแคนาดา โดยทางบรษิทัจะยืน่ขอวซี่า

ท่องเทีย่วประเทศแคนาดา ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30-35 วนั ก่อนเดนิทาง 

2. การย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศแคนาดา ท่านจ าเป็นจะต้องแสดงตน ณ ศนูยร์บัค าร้องขอวีซ่า

ท่องเท่ียวประเทศแคนาดา (ตวัแทนรบัย่ืน) เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ และ ม่านตา ทุกกรณี 

3. การยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศแคนาดา จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาพจิารณาอย่างน้อย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วง) 

4. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา แบบหมู่คณะ เป็นวีซ่าแบบเข้าออกครัง้เดียว กรณีที่ท่าน

ตอ้งการขอวซี่าแบบเขา้ออกหลายครัง้ ท่านจะตอ้งแสดงหลกัฐานส าคญัทีท่่านจ าเป็นจะต้องไปพ านักใน

ประเทศแคนาดาใหส้ถานทตูเป็นผูพ้จิารณา ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของสถานทตูเท่านัน้ 

 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีท่านควรทราบ 

5. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

6. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัผูเ้ดนิทางที่ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หน้าปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ 

กรณีทีท่่านถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ  (หน้าปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หน้าปกสแีดงสด) และ

ต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ 

เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมตัขิอง

เคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝัง่ประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ต่ างประเทศ 

(ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่่ากรณีใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ใน

สว่นนี้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 
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7. ทวัร์นี้เป็นทวัร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรยีบรอ้ยแล้วทัง้หมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรอืใช้บรกิาร

ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ

กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม 

8. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเที่ยวหรอื

เอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสอืเดนิ และ หน้าวซี่ามาใหก้บัทางบรษิัทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืส่วนที่

เหลอืทัง้หมด 

9. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะค านึงถงึ

ความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

10. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่

ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรอืการ

บรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

11. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

12. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

13. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างร อการ

เดนิทาง อนัไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษิทั อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบตัภิยัทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้

นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบคนืค่าทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษิทัยงัไมไ่ดช้ าระ

แก่ทางคู่คา้ของทางบรษิทั หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏบิตัเิท่านัน้ 

14. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติร

ต่อชิ้น และรวมกนัทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลติร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ 
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ถ้าสิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้ 

15. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้ 

16. คณะทวัรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบรษิทัทีไ่ด้รบัการรบัรองอย่างถูกตอ้ง 

ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของ

ประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไมว่่ากรณีใดกต็าม 

17. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซือ้ตัว๋เครื่องบนิแยกเอง) 

ในวนัเริม่ทวัร ์(วนัทีห่นึ่ง) ท่านจ าเป็นจะต้องมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษิทัไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้

ไม่ว่ากรณีใดกต็าม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยนัเดนิทาง ท่านจ าเป็นจะต้องเดนิทาง

ตามคณะไปยงัเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็น

จะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม และ ทางบรษิัท

ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากท่านไม่ไดท้่องเทีย่วเมอืง หรอื สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ 

สถานทีห่นึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด 

 

การเตรียมเอกสารเบือ้งต้นเพ่ือ ขอคิว สมัภาษณ์วีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา 

- กรอกแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ใชข้อยืน่วซี่าท่องเทีย่ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่างบรษิทั

สง่ให ้ให้ละเอียดครบถว้น เขียน หรือ พิมพเ์ป็นภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษกไ็ด้ 

- ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง คงเหลืออายใุช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และ มหีน้า

ว่างอย่างน้อย 4 หน้า ส าหรบัประทบัวีซ่า 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น (หน้าเลขทีบ่า้น และ หน้าทีม่ชีื่อผูเ้ดนิทาง) 

- ส าเนาหน้าวซี่าประเทศสหรฐัอเมรกิา ทุกประเภท (ถา้เคยม)ี 

- ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ , เปลีย่นนามสกุล , ทะเบยีนสมรส , ทะเบยีนหยา่  (ถา้ม)ี 

- ส าเนาเอกสารรบัรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) 

เตรยีมเอกสารขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาสง่ส าเนา หรอื สแกนสง่มาทีบ่รษิทั ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่เอกสาร

ฉบบัจรงิมา 
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การเตรียมเอกสารเพื่อ เข้ารบัการสมัภาษณ์ วีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา 

วีซ่าท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้สมคัรทุกท่าน จ าเป็นต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูต 

เพ่ือเข้ารบัการสมัภาษณ์กบัเจ้าหน้าท่ีของสถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี ตามวนั เวลาท่ีสถานทูตนัด

หมายเท่านัน้ และ โปรดแต่งกายด้วยชุดสภุาพ  

โดยผู้สมคัรจะต้องเตรียมเอกสารฉบบัจริงทัง้หมด ไม่จ าเป็นต้องถ่ายส าเนา  

เพ่ือแสดงกบัสถานทูตในวนัสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

1. หนงัสอืเดนิทางธรรมดา (หน้าปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ คงเหลืออายใุช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ 

วนัเดินทางกลบั และ มหีน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า ส าหรบัประทบัวีซ่า (กรณีท่านทีม่พีาสปอรต์เล่ม

เก่า ใหเ้ตรยีมมาแสดงดว้ย) 

2. รปูถ่ายสหีน้าตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว ขนาดเท่ากนัทุกดา้น เป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั เน้นใบหน้า จ านวน 2 รปู 

พ้ืนฉากหลงัรปูต้องเป็นพ้ืนสีขาวเท่านัน้  

ข้อก าหนดเบือ้งต้นของรปูถ่าย ทัง้น้ีอยู่ท่ีดลุยพนิจของเจ้าหน้าท่ีสถานทูตเท่านัน้ 

- หา้มสวมแว่นสายตา  

- หา้มสวมเครื่องประดบั 

- รปูถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน  

- ไมเ่ป็นรปูเดยีวกนักบัวซี่าทีเ่คยไดร้บัแมจ้ะยงัไมเ่กนิ 6 เดอืน กต็าม จ าเป็นตอ้งถ่ายใหม่ 

- หา้มถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ไมส่ามารถใชไ้ด ้

- ห้ามใส่คอนแทคเลนส ์ทัง้ชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. บตัรประชาชน  

4. ทะเบยีนบา้น 

5. ทะเบยีนสมรส กรณีเพศหญิง หากมีหลกัฐานการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบเอกสาร

ใบส าคญัมาด้วย 

6. ทะเบยีนหยา่ กรณีเพศหญิง หากหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ...นางสาว... ต้องแนบ

เอกสารใบส าคญัมาด้วย 

7. ใบมรณะบตัร สาม/ีภรรยา เพือ่ยนืยนัสถานะตนเอง กรณีสามเีสยีชวีติแลว้ 

8. สตูบิตัร กรณีเดก็มีอายตุ า่กว่า 18 ปี ณ วนัเดินทางกลบั  
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9. กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 18 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จ าเป็นตอ้ง

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงันี้  

- เดก็อายตุ า่กว่า 18 ปี เดินทางกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บิดา หรือ มารดา ให ้บิดา และ มารดา ขอ 

หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอทีพ่ านกัอยู่ และ

ใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั บิดา และ 

มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี  

- เดก็อายตุ า่กว่า 18 ปี เดินทางกบับิดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึง่ออกให้

โดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอทีพ่ านกัอยู่ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มี

ความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี  

- เดก็อายตุ า่กว่า 18 ปี เดินทางกบัมารดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึง่ออก

ใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอทีพ่ านกัอยู่ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มี

ความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั บิดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี  

- กรณีเดก็อยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึ่ง จ าเป็นตอ้งมหีลกัฐานการรบัรองว่าเดก็

อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ัน้ เช่น ส าเนาใบหยา่ พรอ้มทัง้บนัทกึการหยา่ซึง่แสดงว่าเป็นผูร้บัผดิชอบ

เดก็ บนัทกึสลกัหลกัใบหยา่  

- กรณีเดก็อยูใ่นความปกครองของผูอ้ื่น จ าเป็นตอ้งมหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยูภ่ายใต ้การดแูลของผูน้ัน้ 

เช่น หนงัสอืรบัรองบุตรบุญธรรม 

โดยในวนัสมัภาษณ์ บิดา และ มารดา จะต้องเข้าสมัภาษณ์พรอ้มเดก็ด้วยทุกกรณี 

10. หลกัฐานการท างาน จดหมายรบัรองการท างานจากบริษทั หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ

เท่านัน้ 

- จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ หวัจดหมายวา่ To Whom It May Concern (ไมจ่ าเป็นตอ้งระบุ

สถานทตู / ประเทศ และพเีรยีดวนัทีจ่ะเดนิทาง) แค่ยนืยนัต าแหน่งงาน เงนิเดอืน และ หรอื ระยะเวลา

เริม่งานเท่านัน้ หากตอ้งการระบุ จะตอ้งระบุใหถ้กูตอ้ง) 

โดยหลกัฐานการท างาน จะต้องออกมาแล้วอายไุม่เกิน 1 เดือน นับจากวนัท่ีย่ืนวีซ่า 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ เป็น

ช่ือผู้เดินทาง จะต้องออกมาแล้วอายไุม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีย่ืนวีซ่า 
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- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ ใช้ทะเบียนพาณิชย ์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า เป็นช่ือผู้

เดินทาง 

- กรณีเกษยีณอายุราชการ ใช้บตัรข้าราชการบ านาญ หรือ จดหมายค าสัง่เกษียณอายรุาชการ 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใช้หนังสือรบัรองจากสถาบนัศึกษา ระบุยนืยนัสถานะว่าเป็น

นกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จรงิ และ ก าลงัศกึษาอยูร่ะดบัชัน้ใด ปีใด  

11. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูพจิารณาเฉพาะบญัชเีงนิฝาก ประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมี

ยอดเงนิคงเหลอืในบญัช ีไมต่ ่ากว่า 1 แสนบาท โดย ใช้สมุดบญัชีเงินฝากฉบบัจริงหรือบุ้คแบงค ์

(Book Bank) เตรยีมไปในวนัสมัภาษณ์ เกีย่วกบับญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่

ท่านจ าเป็นตอ้งเตรยีมบญัชอีอมทรพัย ์(Saving) เป็นหลกัเท่านัน้  

สามารถใช ้สมุดบญัชีเงินฝากฉบบัจริงหรือบุ้คแบงค ์(Book Bank) ไดห้ากมรีายการ การท ารายการ

ยอ้นหลงัไป 6 เดอืน ทุกเดอืน หากขา้มเดอืนใดเดอืนหนึ่งไปในสมุด หรอืมรีายการไมค่รบเนื่องจากไมไ่ด้

อพัเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอ สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลงั 6 เดือน   

12. กรณีเป็นผูส้งูอายุ อายุ 70 ปีขึน้ไป จ าเป็นตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล 

โดย ระบุว่า “สขุภาพร่างกายแขง็แรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และกรมธรรมป์ระกนั

สุขภาพส าหรบัผูส้งูอายุโดยเฉพาะ ส าหรบัผูส้งูอายุในกรณีนี้ทางสถานทตูฯ อาจตอ้งการใหม้กีารตรวจ

สุขภาพเพิม่เตมิขึน้อยูใ่นดุลยพนิิจของเจา้หน้าทีส่ถานทตูฯ 

13. ในบางกรณีทางสถานทตู อาจมกีารขอเรยีกดหูนงัสอืเดนิทางของท่าน หลงัจากทีค่ณะเดนิทางกลบั

มาแลว้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ทางบรษิทั ตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวกในสว่นนี้ 

และโปรดปฏบิตัติาม เพือ่การขอวซี่าในครัง้ต่อไป 

14. การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะ

ท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศทีร่ะบุเท่านัน้ หากท่านถูก

ปฏเิสธการออกวซี่า ทางสถานทตูจะไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอวี

ซ่าใหม ่จ าเป็นตอ้งช าระค่าบรกิาร และ ค่าธรรมเนียม 


