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139,000.- 
มดัจ ำทำ่นละ 40,000 

25 พ.ค. – 3 ม.ิย. 61 
15 – 24 ม.ิย. 61 

20 – 29 ก.ค. 61 

10 – 19 ส.ค. 61 14 – 23 ต.ค. 61 

EAST USA - CANADA 10 DAYS 
อเมรกิำตะวนัออก – แคนำดำ – น ำ้ตกไนแองกำรำ่ 10 วนั 

TOUR CODE :  UC151610MZ 

 

 

วนัที่  1 : กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – นวิยอรค์ (พกั นวิยอรค์  2 คนื) 

วนัที ่ 2 : นวิยอรค์ – ลอ่งเรอืชมเกำะชมเทพเีสรภีำพ – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตรท – ย่ำนฟิฟธ์
อเวนวิ  
วนัที ่ 3 : นวิยอรค์ – Woodbury Outlet – แอตแลนตกิ ซติี ้

วนัที่  4 : แอตแลนตกิ ซติี ้– ฟิลำเดลเฟีย – วอชิงตนั ด.ีซ.ี 
วนัที ่ 5 : วอชิงตนั ด.ีซ.ี – สถำบนัสมทิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ 
วนัที่  6 : แฮรร์สิเบิรก์ – คอรน์นิง่ – น ำ้ตกไนแองกำรำ่ (พกัหอ้งรมิน ำ้ตกไนแองกำรำ่ 2 คนื)  

วนัที ่ 7 : น ำ้ตกไนแองกำรำ่ – ทำนอำหำรบน Skylon – น ัง่เฮลคิอปเตอร์ 
วนัที่  8 : น ำ้ตกไนแองกำรำ่ – โตรอนโต ้– หอคอยซเีอ็น – Outlet – สนำมบนิ 
วนัที ่ 9 : โตรอนโต ้– ฮอ่งกง 
วนัที่  10 : ฮอ่งกง – กรุงเทพฯ  
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วนัที ่(1)  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นวิยอรค์  (พกั 2 คนื) 

 
08.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิคาเธย์ แปซฟิิค แถว M  ประตู 6 
11.05 น.  ออกเดนิทางสู่ ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 750 
15.00 น.  เดนิทางถงึ ฮ่องกง เพื่อแวะเปลีย่นเท ีย่วบนิ 
17.45 น.  ออกเดนิทางสู่ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตนูิอำรก์ ลิเบอรต์ ีโดยเทีย่วบนิ CX 890 

******* บนิขำ้มเส้นแบง่เขตเวลำสำกล ******* 
สำยกำรบนิมบีรกิำรอำหำรค ่ำ และ อำหำรเชำ้บนเครือ่งบนิ 

21.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตนูิอำรก์ ลิเบอรต์ ีรฐันวิเจอรซ์ีย ์สหรฐัอเมรกิำ 
หลังจากผ่านพิธผ่ีานตรวจคนเขา้เมอืง  

  น าท่านน่ังรถโคช้ เดนิทางสู่ มหำนครนวิยอรค์ (New York) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ
อเมรกิา รัฐ New York อยู่ทางตอนตะวันออกเฉยีงเหนอืของสหรัฐอเมรกิา 

เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม New York Hilton Fort Lee หรอืเทยีบเทำ่  
 

วนัที ่(2)  นวิยอรค์ – ล่องเรอืชมเกำะชมเทพเีสรภีำพ – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตรท – ย่ำนฟิฟธ์อเวนิว
  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น่ังรถชม มหำนครนวิยอรค์ ชมเขตแมนแฮตตัน / ขม ยำ่นวอลล์สตรที (Wall Street) เป็นชือ่
ของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเสน้นีเ้ป็นถนน  เก่าแก่เสน้หนึง่ของเมอืง ซึง่เป็นศูนย์กลางทาง
การเงนิแห่งหนึง่ และตลาดหลักทรัพย์นวิยอรค์ เริม่ตัง้ตน้อยู่บนถนนสายนี ้ 

   น าท่าน ล่องเรอืชมเกำะชมเทพเีสรภีำพ (Statue of Liberty) ประตมิากรรมโลหะส ารดิ รูป
เทพีห่มเสือ้คลุม มอืขวาชูคบเพลงิ มอืซา้ยถอืแผ่นจารกึค าประกาศอสิรภาพของสหรัฐฯ และไดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเ้มือ่ปี 1984 เดิมมีชื่อว่า Liberty Enlightening 
The World ตัง้อยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญที่ชาวฝร่ังเศสมอบเอาเป็น
ของขวัญแก่ชาวอเมรกิัน ในวันทีอ่เมรกิาเฉลมิฉลองวั 

นชาตคิรบ 100 ปีเมือ่วันที ่4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมปีระธานาธบิดโีกรเวอร ์คลิฟ
แลนดเ์ป็นผูรั้บมอบในวันที ่28 ตุลาคม 1886  

 เท ีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านขึน้ชมววิบน ตกึเอ็มไพรส์เตท (Empire State Building) ตกึท ีเ่คยเป็นตกึทีสู่งท ีสุ่ด

ในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มทีัง้หมด 102 ชัน้ ตกึนียั้งเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์
ของฮอลลวูีด้หลายเรือ่งมาใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าฉากส าคัญ อาท ิSleepless in Seattle, King 
Kong เป็นตน้ 
อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ถนนสำยทีห่ำ้ (Fifth Avenue) ซึง่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีห่รูหราทีสุ่ดใน
นวิยอรก์ และบรรยากาศแสนโรแมนตกิ  

   น าท่านผ่านชม Ground Zero บรเิวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกแฝด World Trade Center ที่สูง
ท ีสุ่ดในอเมรกิา แต่ตอนนีม้กีารก่อสรา้งตกึใหม่ทดแทน หลังจากการสูญเสยีครัง้ใหญ่ในปี2001  

   ชม ยำ่นไทมส์แควร ์(Times square) ย่านการคา้ในกลางนคร ทีป่ระชันป้ายโฆษณานับรอ้ย
ป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ตน้ก าเนดิของละครบรอดเวย์ ศลิปะการแสดงทีท่ั่วโลก
ยอมรับ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
เชา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม New York Hilton Fort Lee หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัที ่(3)  นวิยอรค์ – วูด้เบอรร์ ี ่เอำทเ์ลท – แอตแลนตกิซิตี ้

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านช็อปป้ิงที ่วูด้บวิร ี ่เอำทเ์ลท (Woodbury Outlet) ซึ่งเรียกไดว่้าเป็นเอาท์เลทที่ด ี 
ท ีสุ่ดในอเมรกิา ตัง้อยู่บนเนือ้ท ี่ขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยรา้นคา้แบรนด์เนมกว่า 250 รา้นคา้ 
น าเสนอสนิคา้ในราคาทีช่วนใหเ้ลอืกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ Burberry, Gucci, 
Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, 
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Emporio , Armani และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นหรอืจะเลอืกน่ังจบิชา กาแฟ ทีม่า
จ าหน่ายหลากหลายจุดในเอาทเ์ลทแห่งนี ้

เท ีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ภายในเอาทเ์ลท (ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร) 
บ่าย  เดนิทางสู่ เมอืงแอตแลนตกิ ซิตี ้(Atlantic City) ดนิแดนแห่งคาสโิน (ระยะทาง 265 กม. ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชม.) เมอืงแห่งแสง ส ีและ คาสโิน ทีข่ ึน้ชือ่ท ีสุ่ดดา้นฝ่ังตะวันออก 
(เรยีกไดว่้าเป็น ลาสเวกัส ตะวันออก) ดว้ยทวิทัศนอ์ันงดงาม เลยีบฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนตกิ 

   อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการเสีย่งโชคในคาสโิน หรอืเท ีย่วชมเลอืกซือ้สนิคา้ ณ ถนนบอรด์
วอค (Broad walk) ซึง่เป็นถนนสายเก่าแก่ของเมอืงแอตแลนตกิ ซิตี้ สรา้งขึ้นในปี 1870 ใน
อดตีมคีวามกวา้งเพียง 12 ฟุต (3.65 เมตร) แต่ปัจจุบันมคีวามกวา้งถงึ 40 ฟุต ( 12 เมตร) และมี
ความยาวถงึ 7 กม. ซึง่ตลอดสายเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมาย รวมไปถงึรา้นคา้ ซึ่งมีชื่อเสียง
ระดับโลกก็ตัง้อยู่ ณ ถนนเสน้นี ้หรอื ท่านจะเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ เอาทเ์ลทแห่งใหญ่ ตัง้อยู่ใกล ้
โรงแรม Target Outlet ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย เช่น Coach, Puma, Nike, CK, Adidas 
และอืน่ๆ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เขา้สู่ท ีพั่ก  โรงแรม Tropicana Casino & Resort หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที ่(4)  แอตแลนตกิ ซิตี ้– ฟิลลำเดลเฟีย – วอชงิตนั ดซีี 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ เมอืงฟิลำเดลเฟีย (Philadelphia)  (ระยะทาง 99 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1.05 ชม.) หรอืท ี ่เรยีกกันว่า Philly หรอื The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก 
ของ สหรัฐอเมรกิา เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรัฐเพนซลิเวเนยี และเป็นเมอืงทีพ่ลเมอืงหนาแน่นทีสุ่ด
เป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมรกิา และเป็นเมืองที่ม ีพื้นท ี่เม ืองจากประชากรเป็นอันดับ 5 และมี
ผูบ้รโิภคสือ่มากเป็นอันดับ 4 จากการส ารวจของนเีซน มเีดยี รีเสิร์ช และเป็นเมืองที่ม ีพลเมือง
หนาแน่นเป็นอันดับที ่49 ของโลก นอกจากนีฟิ้ลาเดลเฟียยังเป็นทีตั่ง้ของสถานศกึษาชัน้น าอย่าง 
มหาวทิยาลัยเพนซลิเวเนยี และ Drexel University  
เขา้ชม ระฆงัแหง่เสรภีำพ หรอื Liberty Bell เป็นสิง่ท ีป่ระกาศก าเนดิของประเทศสหรัฐอเมรกิา
เมือ่วันที ่ 8 กรกฎาคม พ.ศ 2319 ระฆังเก่าแก่ท ีง่ามสง่าใบนีม้ขีอบกวา้งขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 
12 ฟุต และหนักกว่าหนึง่ตัน บนระฆังมอีักษรจารกึไวว่้า “ขอใหเ้สรภีาพจงมแีด่คนทุกคนที่อาศัย
อยู่บนผนืแผ่นดนินี”้ พรอ้มน าชมนทิรรศการความเป็นมาในการ ประกาศอสิรภาพของสหรัฐอเมรกิา 
น าท่านถ่ายรูปกับ หอแหง่เสรภีำพ หรอื Independence Hall สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นศาลาว่าการ
รัฐ ปัจจุบันใชเ้ก็บรักษาเอกสารอสิรภาพและตัง้ดนิแดนใหม่โดยใชช้ือ่ว่า“สหรัฐอเมริกา” (United 
States of America) 

เท ีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดนิทางสู่ กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี (Washington D.C.) (ระยะทาง 222 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.33 ช่ัวโมง) น าท่านชม กรุงวอชงิตนั ด.ีซี. เมอืงหลวงของสหรัฐอเมริกา ติดกับรัฐ
เวอรจ์เินยีและรัฐแมรแิลนด ์โดยวอชงิตัน ด.ีซ.ี อยู่ในเขตฝ่ังซา้ยของแม่น ้าพอตอแมก (Potomac 
River) กรุงวอชงิตัน ด.ีซ.ี สรา้งในสมัย ประธานาธบิด ีจอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดที่านแรกของ
สหรัฐอเมรกิา เมอืงหลวงแห่งนีส้รา้งขึน้แทน ฟิลาเดลเฟีย อดตีเมอืงหลวงของสหรัฐอเมรกิา 

  น าท่านแวะถ่ายรูปกับท ำเนยีบขำว (White House) ท ีพ่ านักของประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิา  
  ชม อนุสรณ์สถำนโธมสั เจฟเฟอสนั (The Thomas Jefferson Memorial) เป็นอนุสรณ์

สถานทีส่รา้งเพื่อเป็นเกยีรติแ์ละระลกึถงึ ประธานาธบิด ีโธมัส เจฟเฟอสัน ประธานาธิบดีคนที่ 3 
แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดรั้บการยกย่องว่าเป็น American Founding Father of the United 
States / ชม อนุสรณ์สถำนอบัรำฮมัลินคอล์น (Lincoln Memorial) ใจกลางกรุงวอชงิตัน ดี
ซ ีสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทีร่ะลกึถงึอดตีประธานาธบิด ี ลนิคอลน์ ประธานาธิบดีคนที่ 16 
ของสหรัฐอเมรกิา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
เขำ้สู่ท ีพ่กั โรงแรม DC Bethesda North Marriott Hotel & Conference หรอืเทยีบเท่า   
 

วนัที ่(5)  วอชงิตนั ด.ีซี. – สถำบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Drexel_University&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  แวะถ่ายรูปกับ อำคำรรฐัสภำ (The Capitol Hill) ถอืเป็นสัญลักษณ์ของวอชังตัน ด.ีซ.ี 
  เดนิทางสู่ สถำบนัสมธิโซเนยีน (Smithsonian Institution) ซึง่เป็นสถาบันวิจัย ก่อตั้งขึ้น

ตามความประสงคข์องนักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ เจมส ์สมธิสัน (James Smithson) ซึ่งระบุใน
พินัยกรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี ่ เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ด ไม่ม ีทายาท ก็ใหย้กมรดก
ทัง้หมดใหแ้ก่รัฐบาลสหรัฐอเมรกิาเพื่อก่อตัง้องคก์รทีส่ามารถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู”้ ใหแ้ก่
มนุษยชาติ / เขา้ชม พิพิธภณัฑ์ประวตัิธรรมชำติ (National Museum of Natural 
History) เพลดิเพลนิกับการชมหุ่นสตัฟฟ์ชา้งป่าแอฟรกิันตัวใหญ่ทีสุ่ดในโลก นอกจากนัน้ท ียั่งมี
หอ้งทีม่ซีากดกึด าบรรพ์ มโีครงกระดูกไดโนเสาร ์ยืนตระหง่านอยู่ มไีฮไลทท์ ีส่ าคัญคอื เพชรโฮ้ป 
(Hope Diamond) อันเป็นเพชรสนี ้าเงนิท ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และถูกกล่าวขานว่าเป็นเพชรอาถรร 
เขา้ชม พิพิธภณัฑ์ยำนยนตร์อำกำศยำน  (National Air and Space Museum) ชม
เครือ่งบนิหลายยุคหลายสมัย รวมทัง้ Kitty Hawk Flyer เครือ่งบนิล าแรกของโลกของพี่นอ้งตระกลู 
WRIGHT ยานอพอลโล 11 จรวดล าแรกทีโ่คจรไปกลับโลก–ดวงจันทร ์

เท ีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดนิทางสู่ เมอืงแฮรร์สิเบริก์ (Harrisburg) (ระยะทาง 194 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.09 

ช่ัวโมง) เป็นเมอืงหลวงของรัฐ Pennsylvania ซึง่เป็นเมอืงขนาดกลางไม่ใหญ่มาก อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า
ซัวควฮิานน่า ชม โรงงำนช็อกโกแลต / ชม เครือ่งจักรเก่าแก่ท ีใ่ช ้ในการผลิตช็อคโกแลตที่ม ี
ชือ่เสยีงระดับโลก และใหท้่านไดแ้วะซือ้ช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก 
ณ Hershey’s Chocolate World  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
เขา้สู่ท ีพั่ก  โรงแรม Radisson Hotel Harrisburg หรอืเทยีบเทำ่ 
  

วนัที ่(6)  แฮรร์สิเบริก์ – คอรน์นิง่ – น ำ้ตกไนแองกำรำ่ (พกัหอ้งรมิน ำ้ตกไนแองกำรำ่ 2 คนื)   

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   เดนิทางสู่ เมอืงคอรน์นิง่ (Corning) (ระยะทาง 262 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.50 

ช่ัวโมง) ระหว่างทางชมทัศนยีภาพบรรยากาศเมอืงและชวีติแบบอเมรกิัน เมอืงคอรน์นิง่ตัง้ขึน้เม ือ่ปี 
ค.ศ. 1890 อยู่บนฝ่ังแม่น ้าเชมุง เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงทางดา้นการท าเครือ่งแกว้  

   น าท่านเดนิทางสู่ รำ้นเครือ่งแกว้ ทีเ่มอืงคอรน์นิง่ ซึง่เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นเครือ่งแกว้ของ
อเมรกิา และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เท ีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันแบบด่วน (McDonald's) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดนิทาง 
บ่าย  เดนิทางสู่ น ำ้ตกไนแองกำรำ่ (Niagara Falls) น ้าตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตัง้อยู่

บนแม่น ้าไนแองการ่าบนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมรกิา (**ในวันนีท้่านจะตอ้ง
ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศแคนาดา ดังนัน้ทุกท่านกรุณาเตรยีมหนังสอืเดินทางติดไว ้
กับตัว และหา้มน าผลไม ้ถั่วและอาหารทุกชนดิเขา้ประเทศแคนาดาอย่างเด็ดขาด หากท่านมขีอง
ดังกล่าว ตอ้งท าการทิง้ก่อนถงึด่านตรวจ**) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
เขา้สู่ท ีพั่ก  โรงแรม Marriott Gateway on The Falls (Falls View room)  หรอืเทยีบเท่า 
  พเิศษ   หอ้งพกัววิน ำ้ตกทุกหอ้ง ใหท้ำ่นไดช้มควำมงำมของน ำ้ตกไนแองกำรำ่อยำ่งเต็ม

อิ่ม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ยำมค ่ำคนื ทำ่นจะได้ชมกำรประดบัไฟบริเวณน ้ำตกแสนสวย
ตระกำรตำ  

 

วนัที ่(7)  น ำ้ตกไนแองกำรำ่ Journey Behide The Falls – น ัง่เฮลิคอปเตอร ์

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
10.00 น. สัมผัสประสบการณ์ครัง้ยิ่งใหญ่ในการชมน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิจรงิๆกับรายการท่องเท ี่ยว 

Journey Behide The Fall ท ีท่่านสามารถเดนิสู่น ้าตกและชมความยิ่งใหญ่ของน ้าตกไนแองกา
ร่าแบบมือ้เอ ือ้ม อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัยและเดนิเล่นรอบบรเิวณน ้าตกไนแองการ่า 
(หมายเหตุ รำยกำรล่องเรอื Hornblower จะเปิดใหบ้รกิารหลังวันที ่25 เมษายนของทุกปี แต่
อย่างไรก็ตามขึน้กับสภาพอากาศแต่ละปีดว้ย หากกรุ๊ปเดนิทางและทางเรอืเปิดใหบ้รกิาร ทางทัวร์
จะท าการเปลีย่นโปรแกรมเป็น ล่องเรอื Hornblower ใหท้่านสัมผัสกระแสน ้าท ี่งดงามด่ังธาร
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ทพิย์ร่วงรนิจากฟากฟ้า ท่านจะไดช้มความงามและความใหญ่โตของน ้าตกไนแองการ่าอย่าง
ใกลช้ดิ นับไดว่้าเป็นแหล่งท่องเท ีย่วลอืล่ันสน่ันโลกและเป็นแหล่งท าเงินใหก้ับแคนาดาและ
สหรัฐอเมรกิาปีหนึง่ ๆ นับจ านวนมหาศาล) 
น าท่านชมจุดชมววิ เทเบิล้ร๊อค (Table Rock) ชมน ้าตกเกอืกมา้ท ี่ไดช้ื่อว่าเป็นน ้าตกที่ใหญ่
ทีสุ่ดแห่งหนึง่ และ เป็นสิง่มหัศจรรย์ทางธรรมชาตขิองโลก 
น าท่าน ล่องเรอื Hornblower ใหท้่านสัมผัสกระแสน ้าท ีง่ดงามด่ังธารทพิย์ร่วงรินจากฟากฟ้า 
ท่านจะไดช้มความงามและความใหญ่โตของน ้าตกไนแองการ่าอย่างใกลช้ดิ นับไดว่้าเป็นแหล่ง
ท่องเท ีย่วลอืล่ันสน่ันโลกและเป็นแหล่งท าเงนิใหก้ับแคนาดาและสหรัฐอเมรกิาปีหนึง่ ๆ นับจ านวน
มหาศาล) 

เท ีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรสกำยลอน (Skylon Tower) ชืน่ชมทวิทศันข์อง
น ำ้ตกไนแองกำรำ่แบบ 360 องศำ 

บ่าย  น ัง่เฮลิคอปเตอร ์ชมความงามของน ้าตกไนแองการ่าในมุมมองทีน่่าตืน่เตน้ เพื่อไม่ใหท้่านพลาด
โอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรยีมกลอ้งถ่ายรูปไวใ้หพ้รอ้มตัง้แต่ขึน้เฮลคิอปเตอร์ 

    หมำยเหตุ หำกสภำพอำกำศไมเ่อื้ออ ำนวย ทำงบรษิทัจะท ำกำรคนืเงนิ ใหท้ำ่นละ 2,000 
บำทน าท่านชม นำฬกิำดอกไม้ ซึ่งไดรั้บการประดับจากไมด้อก และไมป้ระดับหลากชนิด
ผลัดเปลีย่นไปตามฤดูกาล ผ่านชม Whirlpool หรอื น ้าวนขนาดยักษ์ ท ีเ่กดิจากกระแสน ้าจาก
น ้าตกไนแองการ่า 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
เขา้สู่ท ีพั่ก  โรงแรม โรงแรม Marriott Gateway on The Falls (Fall View room) หรอืเทยีบเท่า 
  พเิศษ หอ้งพกัววิน ำ้ตกทุกหอ้ง ใหท้ำ่นไดช้มควำมงำมของน ำ้ตกไนแองกำรำ่อยำ่งเต็มอิม่ 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ยำมค ่ำคนื ทำ่นจะไดช้มกำรประดบัไฟบรเิวณน ำ้ตกแสนสวยตระกำร
ตำ  

  

วนัที ่(8)  น ำ้ตกไนแองกำรำ่ – โตรอนโต – CN Tower – Outlet – สนำมบนิ 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เดนิทางสู่ โตรอนโต ้(Toronto) (ระยะทาง 357 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.50 ช่ัวโมง) 

เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศแคนาดาและเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสีข่องทวปีอเมรกิาเหนอื ไดช้ือ่
ว่าเป็นเมอืงที่ม ีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง เป็นศูนย์กลางทางดา้นเศรษฐกิจ ศิลปะ 
วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา 

  ขึน้หอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยน าท่านขึน้ลฟิทข์ึน้หอคอยดว้ยความเร็วจากพื้นถงึชัน้ชมววิ
ในเวลาเพียง 58 วนิาทเีท่านัน้ หอคอยซเีอ็น ตัง้อยู่ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ 
ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสือ่สารและสังเกตการณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เริ่มก่อสรา้ง
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1973 ซเีอ็นทาวเวอรไ์ดรั้บการบันทกึว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่คีวามสูงทีสุ่ดในโลกเป็น
เวลาถงึ 31 ปี ชือ่อำคำรซีเอ็น ย่อมาจาก “Canadian National Railway” เป็นกจิการรถไฟ
ทีเ่ป็นเจา้ของโครงการก่อสรา้งในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นยิมอา้งองิว่า ซเีอ็น หมายถึง หอคอย
แห่งชาตแิคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจุบันซเีอ็นทาวเวอรเ์ป็นสิง่ก่อสรา้งที่สูงเป็น
อันดับสามในโลก รองจากเบริจ์คาลฟิา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยังครองสถิติสิ่งก่อสรา้งที่สูง
ท ีสุ่ดในซกีโลกตะวันตก  

เท ีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  แวะถ่ายรูป อำคำรรฐัสภำ ของจังหวัดออนตารโิอ ซึง่มพีระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระ

ราชนิแีห่งอังกฤษ เจา้อาณานคิมในสมัยก่อน ตั้งอยู่ดา้นหนา้ ชม สวนควีนพำร์ค(Queen’s 
Park)  และแวะถ่ายรูปสถานทีส่ าคัญต่างๆ มากมาย อาท ิมหำวทิยำลยัโตรอนโต(University 
of Toronto) ศูนย์กลางการศกึษาของโตรอนโต, ศำลำวำ่กำรเมอืง(Toronto City Hall) 

  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่โตรอนโต ้พรเีมยีม เอำทเ์ลท  เลอืกซือ้สนิคา้แบรนเ์นม Coach, Calvin 
Klein, Guess, Polo Ralph Lauren, Fossil, Oakley Vault และอืน่ๆอกีมากมาย     

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร / เดนิทางสู่สนามบนิเมอืงโตรอนโต 
 

วนัที ่(9)  โตรอนโต – ฮ่องกง 

 
01.50 น.  ออกเดนิทางสู่ สนำมบนิเช็คแล็ปก๊อก ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ CX 829 
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********* บนิขำ้มเส้นแบง่เขตเวลำสำกล ******* 
สายการบนิมบีรกิารอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหว่างเท ีย่วบนิ 

 

วนัที ่(10)  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

 
05.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเช็คแล็ปก๊อก ฮ่องกง เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.00 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิ CX 705 
10.05 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

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

อตัรำค่ำบริกำรทวัร ์อเมริกำ (ตะวนัออก) – แคนำดำ  10 วนั 7 คนื 

TOUR CODE :  UC151610MZ 
 

อตัรำนีร้วม 1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ไป - กลับ ชัน้ประหยัด (Economy Class) สายการบนิคาเธย์ แปซฟิิก และค่าภาษี
สนามบนิทุกแห่งทีร่ะบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาแคนนาดา และเจา้หนา้ท ีอ่ านวยความสะดวกทีศู่นย์ยื่นวซ่ีา 
3. ค่าพาหนะทีร่ะบุในรายการ พรอ้มคนขับรถ 
4. ค่าทปิพนักงานขับรถ 
5. ค่าทปิไกดท์อ้งถ ิน่ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ และค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ   
7. ค่าทีพั่กโรงแรมทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ 
8. หัวหนา้ทัวรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
9. เจา้หนา้ทีบ่รกิารและอ านวยความสะดวกทีส่นามบนิ 
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดนิทางพรอ้มเล่มโปรแกรมทัวร”์ 
11. อาหารเสรมิระหว่างการเดนิทาง  
12. น ้าดืม่ระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง 
13. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 

ตลอดการเดนิทาง วงเงนิไม่เกนิ 1,500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
14. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก 

ส าหรับถอืขึน้เครือ่ง (Baggage) น ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (จากค่าบรกิาร)        

อตัรำนีไ้ม่ 1. ค่าธรรมเนยีมท าหนังสอืเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรส ำหรบัคณะเดนิทำง (ผูใ้หญ)่ 15 ทำ่นขึน้ไป รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่รำคำทำ่นละ 139,000.- 

เด็กต ่ำกวำ่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น เด็ก 1 ทำ่น มเีตยีง) ทำ่น
ละ 

137,000.- 

เด็กต ่ำกวำ่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น เด็ก 1 ทำ่น ไมม่เีตยีง) 
ทำ่นละ 

132,000.- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่จำกคำ่ทวัรท์ำ่นละ 33,000.- 
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รวม 2. ค่าทปิหัวหนา้ทัวร ์1,000 บาท /ท่าน (ตลอดการเดนิทาง) 
3. ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศอเมรกิา 7,500 บาท (บรษิทั มบีรกิำรท ำวซี่ำอเมรกิำ) 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาท ิค่าซักรดี ค่าโทรศัพท-์แฟกซ ์ค่าเครือ่งดืม่มนิบิาร ์ค่าพนักงานยกกระเป๋า

เขา้ - ออก ในโรงแรม และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 

เงือ่นไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที ่1 : ส ำรองทีน่ ัง่ มดัจ ำทำ่นละ  40,000 บำท     
งวดที ่2 : ช ำระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหนำ้กอ่นออกเดนิทำง 

กำรยกเลิก กรณีทีบ่รษิทัทวัรย์กเลิกกำรเดนิทำง 
นับตัง้แต่วันทีบ่รษัิททัวรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกับลูกคา้ ทางบรษัิทจะด าเนนิการคนืเงนิใหผู้ช้ าระเงนิ
มัดจ าภายใน 15 วันท าการ  
- เอกสารการรับเงนิคนื ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงนิมัดจ าพรอ้ม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหนา้สมุดบัญชผูีโ้อนเงนิมัดจ า (ชือ่บัญชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกับผูโ้อนเงนิมัดจ าเท่านัน้) 
กรณีผูเ้ดนิทำงยกเลิกกำรเดนิทำงเอง แตก่รุ๊ปทวัรส์ำมำรถเดนิทำงได ้
ทางบรษัิทจะด าเนนิการคนืเงนิใหแ้ก่ผูม้ัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันทีก่รุ๊ปทัวรเ์ดนิทางกลับ
มาถงึประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงนิคนื ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงนิมัดจ าพรอ้ม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหนา้สมุดบัญชผูีโ้อนเงนิมัดจ า (ชือ่บัญชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกับผูโ้อนเงนิมัดจ าเท่านัน้) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน ไม่หักค่าใชจ่้าย  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41 - 59 วัน หักค่าใชจ่้าย 20,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 - 40 วัน หักค่าใชจ่้าย 40,000 บาท 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 - 30 วัน หักค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 - 20 วัน หักค่าใชจ่้าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 10 วัน หักค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทัวร ์
 
 

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเท ีย่ว กรณีท ีเ่กดิเหตุสุดวสัิย อาท ิการล่าชา้ของสายการบิน 
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิสภาพภูมอิากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  ทั ้งนี้จะค านึงถ ึง
ผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากทีสุ่ด  
2. เนือ่งจากการท่องเท ีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้ง
เงนิคนื ในกรณีท ีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ท ีท่างทัวรจั์ดให ้ 
3. หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ ีท่่านช าระแลว้ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

เอกสำรยืน่วซ่ีำแคนำดำ 
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(ใชเ้วลำยืน่โดยประมำณ 16 วนัท ำกำร ไมต่อ้งโชวต์วั) 
ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ใหด้งึเล่ม Passport หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ลูกคา้มแีผนเดนิทางที ่
ตอ้งใช ้Passport กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี ่เพื่อขอยื่นวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบต๋ัวเครือ่งบนิ+โรงแรม  
ในช่วงทีลู่กคา้จะเดนิทางมาดว้ย 
 

(การเตรยีมเอกสารกรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจและเตรยีมใหค้รบ) 

แบบฟอรม์ค ำรอ้งขอวซี่ำ และ แบบฟอรม์เกีย่วกบัครอบครวั  
(กรุณำกรอกแบบฟอรม์ภำษำไทยทีท่ำงบรษิทัฯ ทวัรใ์หก้รอกขอ้มูล) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 แผ่น 
(หากมเีล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหนา้เล่มปัจจุบันมาดว้ย) 

2. รูปถำ่ย สี หนำ้ตรง ขนำด 3.5*4.5 ซ.ม. จ ำนวน 2 รูป พืน้ฉำกหลงั
รูปตอ้งเป็นพืน้สีขำว (อยำ่ถำ่ยเอง เพรำะพืน้เป็นสีเทำ ใชไ้มไ่ด)้ 
หำ้มสวมแวน่สำยตำ (รูปถำ่ยตอ้งถำ่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถำน
ฑูตมกีำรเทยีบรูปกบัหนำ้วซี่ำทีเ่คยไดร้บั)  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่ม ีรายละเอียดบา้นเลขที่มา

ดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...

นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบยีนหย่า (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หย่าและหากมกีารใชค้ าน าหนา้

เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูตบัิตร (กรณีเด็กต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ตอ้งแนบสูตบัิตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยื่นเอกสารเพิ่มเตมิดังนี ้ 

9.3 เด็ก เดนิทางกับบุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยินยอม ซึง่ออกใหโ้ดยที่ว่า
การเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบุชือ่) มคีวามสัมพันธอ์ย่างไรกบั
ครอบครัว 

9.4 เด็ก เดนิทางกับบดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรือ
อ าเภอเท่านัน้และใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับบดิา (ระบุชือ่บดิา)  

9.5 เด็ก เดนิทางกับมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรือ
อ าเภอเท่านัน้และใหร้ะบุว่า บดิายินยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับมารดา (ระบุชือ่มารดา)   

10. หลักฐานการท างาน (จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (คัดส าเนา
อายุไม่เกนิ 3 เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณิชย์ท ีม่ชีือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 
- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง 

เงนิเดอืน วันเดนิทางทีจ่ะไป 
- กรณีท ีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นัน้ว่าก าลังศกึษาอยู่ ระบุชัน้ปีท ีศ่กึษา  
11. หลกัฐำนกำรเงนิ :  (กรุณำเตรยีมใหถู้กตอ้ง ใชท้ ัง้ Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบญัช ีท ัง้

สองอยำ่งนีต้อ้งเป็นเลขทีบ่ญัชเีล่มเดยีวกนั) 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์ (Saving account) ออก
โดยธนาคาร ระบุชือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายุไม่เกนิ 1เดอืนนับจากวันทีจ่ะยื่นวซ่ีา 

- ส าเนาสมุดบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยื่นวซ่ีา มยีอดเงนิไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท
ต่อการรับรอง 1 ท่าน ใหส้มเหตุสมผลต่อการยื่นวซ่ีา และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน 
(กรุณาปรับสมุดบัญชแีละถ่ายส าเนา 15 วันก่อนยื่นวซ่ีา) 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF
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หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ต่อเนือ่ง) เช่น จากเดอืน 1 ขา้ม

ไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน จากทางธนาคาร

แทนการถ่ายส าเนาสมุดบัญช ี

- บัญชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวซ่ีาได ้ แต่ท่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรัพย ์
(Saving) มาดว้ยหากตอ้งการใชบั้ญชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

 หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจ า (Fixed account) 
ออกโดยธนาคาร ระบุชือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายุไม่เกนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยื่นวซ่ีา 

 ส าเนาสมุดบัญชฝีากประจ า มยีอดเงนิไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให ้
สมเหตุสมผลในการยื่นวซ่ีา 

หมำยเหตุ หำกตอ้งกำรรบัรองกำรเงนิใหค้นภำยในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสำรดงันี ้

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือ่เจา้ของบัญช ีรับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้ง
ระบุชือ่ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูตบัิตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธว่์า
เป็นคนในครอบครัวเดยีวกัน 

กรณีนำยจำ้งรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหลู้กจำ้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ 
- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11 

 (สถำนฑูตไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนัในทุกกรณี ไมต่อ้งแนบมำ) 
--------------------------------------------------------------  

หลกัฐำนประกอบกำรยืน่วซีำ่อเมรกิำ (ประเภททอ่งเทีย่ว) 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุมากกว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง และมหีนา้ว่างประทับตรา 2 หนา้ขึน้ไปพรอ้มเล่ม

เก่า (ถา้ม)ี  
2. รูปถ่ายสปัีจจุบัน พื้นหลังเป็นสขีาวเท่านัน้ ขนาด 2 x 2 นิว้ จ านวน 1 รูป เนน้ใบหนา้ มองเห็นใบหูทั ้ง 2 ขา้ง

ชัดเจน 
3. ทะเบยีนบา้น และบัตรประชาชน (อายุต ่ากว่า 15 ปี ใชสู้ตบัิตร)  
4. ใบเปลีย่นชือ่ – สกุล (ถา้ม)ี  
5. ทะเบยีนสมรส หรอืใบหย่า (ถา้ม)ี  
6. การเงนิ สมุดบญัชเีงนิฝำกตวัจรงิ พรอ้มส ำเนำยอ้นหลงั 6 เดอืน หรอืหนงัสือรบัรองกำรเงนิจำก

ธนำคำร 
7. การงาน   
 7.1 ประกอบธุรกจิส่วนตัว ใชห้นังสอืรับรองบรษัิท, หนังสอืรับรองหา้งหุน้ส่วน หรอืใบจดทะเบยีนการคา้ตัวจรงิ  
 7.2 พนักงานบรษัิทใชจ้ดหมายรับรองการท างานระบุวันเริม่งาน ต าแหน่ง อัตราเงนิเดอืนเป็นภาษาอังกฤษตัว

จรงิ  
 7.3 ขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองจากตน้สังกัด ระบุวันเริม่งาน ต าแหน่ง อัตราเงนิเดอืน เป็นภาษาอังกฤษตัว

จรงิ  
7.4 นักเรยีน – นักศกึษา ใชจ้ดหมายรับรองจากสถาบันการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิ 
** กรณีผูเ้ดนิทำงอำยุต ่ำกวำ่ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ มำรดำ ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมให้
บุตรเดนิทำงทีอ่อก ณ อ ำเภอ พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนและทะเบยีนบำ้นของผูป้กครอง 

ส าหรับผูท้ ีเ่ดนิทางไปเพื่อธุรกจิ ท ีต่อ้งการเขา้ร่วมการฝึกอบรมหรอืการประชุมในประเทศสหรัฐอเมรกิา ควรแสดง

จดหมายจากภาคธุรกจิในสหรัฐฯ ทีท่่านจะไปตดิต่อธุรกจิดว้ย  

  ตอ้งมาสัมภาษณ์ท ีส่ถานทูตทุกท่าน 
หมายเหตุ :  สถานทูตขอสงวนสทิธิใ์นการขอเอกสารเพิม่เตมิในบางกรณ ี

สถานทูตจะส่งพาสปอรต์คนืหลังจากวันทีไ่ดรั้บการสัมภาษณ์ประมาณ 3-5 วัน 
------------------------------------------------------  

 

 

 


