
   

 

อเมริกา – แคนาดา 10 วัน  
นั่งเฮลิคอปเตอรชมวิวน้ําตกไนแองกรา และพักหอง 

TOURCODE : US151601MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กาํหนดเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

09 – 18 ม.ิย. 60    132,000.-  35,000.- 
07 – 16 ก.ค. 60    132,000.-  35,000.- 
11 – 20 ส.ค. 60    132,000.-  35,000.- 
15 – 24 ก.ย. 60                    126,000.-  35,000.- 
13 – 22 ต.ค. 60                    126,000.-  35,000.- 
20 – 29 ต.ค. 60                    126,000.-  35,000.- 
17 – 26 พ.ย. 60                    126,000.-  35,000.- 
08 – 17 ธ.ค. 60                    126,000.-  35,000.- 

29 ธ.ค. – 07 ม.ค. 60    132,000.-  35,000.- 

(มดัจาํทา่นละ 30,000.-) 



   

 

วนัที ่(1)  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – นวิยอรค์  (พกั 2 คนื) 
 

08.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค แถว M  ประต ู6 

11.05 น.  ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 750 

15.00 น.  เดนิทางถงึ ฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

17.45 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิอูารก์ ลเิบอรต์ ีโดยเทีย่วบนิ CX 890 

******* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารคํา่ และ อาหารเชา้บนเครือ่งบนิ 

21.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตนิอูารก์ ลเิบอรต์ ี  รฐันวิเจอรซ์ยี ์ สหรฐัอเมรกิา  

หลังจากผา่นพธิผีา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

  นําทา่นน่ังรถโคช้  เดนิทางสู ่มหานครนวิยอรค์  (New York) เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ

อเมรกิา รัฐ New York อยูท่างตอนตะวนัออกเฉียงเหนอืของสหรัฐอเมรกิา 

เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม New York Hilton Fort Lee หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่(2)    นวิยอรค์ – ลอ่งเรอืชมเกาะชมเทพเีสรภีาพ – ขึน้ตกึเอ็มไพรส์เตรท - ยา่นฟิฟธอ์เวนวิ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นน่ังรถชม มหานครนวิยอรค์ ชมเขตแมนแฮตตัน / ขม ยา่นวอลลส์ตรที (Wall Street) 

เป็นชือ่ของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเสน้นีเ้ป็นถนน  เกา่แกเ่สน้หนึง่ของเมอืง ซึง่เป็นศนูยก์ลาง

ทางการเงนิแหง่หนึง่ และตลาดหลักทรัพยน์วิยอรค์ เริม่ตัง้ตน้อยูบ่นถนนสายนี้ นําทา่น ลอ่งเรอืชม

เกาะชมเทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) ประตมิากรรมโลหะสํารดิ รปูเทพหีม่เสือ้คลมุ มอืขวา

ชคูบเพลงิ มอืซา้ยถอืแผน่จารกึคําประกาศอสิรภาพของสหรัฐฯ และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกจากองคก์ารยเูนสโกเ้มือ่ปี 1984 เดมิมชีือ่วา่ Liberty Enlightening The World ตัง้อยู ่ณ 

เกาะเบคโล ปากอา่วฮัดสนั เป็นของขวญัทีช่าวฝร่ังเศสมอบเอาเป็นของขวญัแกช่าวอเมรกิัน ในวนัที่

อเมรกิาเฉลมิฉลองวนัชาตคิรบ 100 ปีเมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยสง่มอบอยา่งเป็นทางการ 

โดยมปีระธานาธบิดโีกรเวอร ์คลฟิแลนดเ์ป็นผูรั้บมอบในวนัที ่28 ตลุาคม 1886  

 เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย  นําทา่นขึน้ชมววิบน ตกึเอ็มไพรส์เตท (Empire State Building) ตกึทีเ่คยเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุใน

โลก ปัจจบุันสงูเป็นอันดับ 14 ของโลก มทัีง้หมด 102 ชัน้ ตกึนีย้ังเป็นสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรข์อง

ฮอลลวีูด้หลายเรือ่งมาใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทําฉากสําคัญ อาท ิSleepless in Seattle, King Kong 



   

 

เป็นตน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ถนนสายทีห่า้ (Fifth Avenue) ซึง่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีห่รหูราทีส่ดุ

ในนวิยอรก์ และบรรยากาศแสนโรแมนตกิ นําทา่นผา่นชม Ground Zero บรเิวณทีค่รัง้หนึง่เคยเป็น

ตกึแฝด World Trade Center ทีส่งูทีส่ดุในอเมรกิา แตต่อนนีม้กีารกอ่สรา้งตกึใหมท่ดแทนหลังจาก

การสญูเสยีครัง้ใหญใ่นปี2001  

ชม ยา่นไทมส์แควร ์(Times square) ยา่นการคา้ในกลางนคร ทีป่ระชนัป้ายโฆษณานับรอ้ยป้าย 

ยา่นโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ์ตน้กําเนดิของละครบรอดเวย ์ศลิปะการแสดงทีท่ั่วโลกยอมรับ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

เชา้สูท่ีพั่ก โรงแรม New York Hilton Fort Lee หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่(3)  นวิยอรค์ – วูด้เบอรร์ ี ่เอาทเ์ลท – แอตแลนตกิซติ ี ้
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                     . 

นําทา่นช็อปป้ิงที ่ วูด้บวิร ี ่เอาทเ์ลท  (Woodbury Outlet) ซึง่เรยีกไดว้า่เป็นเอาทเ์ลททีด่ ี 

ทีส่ดุในอเมรกิา ตัง้อยูบ่นเ นือ้ทีข่นาดใหญ ่ประกอบดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมกวา่ 250 รา้นคา้ 

นําเสนอสนิคา้ในราคาทีช่วนใหเ้ลอืกสรรมากมายหลากหลายแบรนด ์อาท ิ Burberry, Gucci, 

Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, 

Emporio , Armani และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่หรอืจะเลอืกน่ังจบิชา กาแฟ 

ทีม่าจําหน่ายหลากหลายจดุในเอาทเ์ลทแหง่นี ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ภายในเอาทเ์ลท (ไมร่วมอยูใ่นรายการ) 

บา่ย  เดนิทางสู ่เมอืงแอตแลนตกิ ซติ ี ้ (Atlantic City) ดนิแดนแหง่คาสโิน (ระยะทาง 265 กม. ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชม.) เมอืงแหง่แสง ส ีและ คาสโิน ทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุดา้นฝ่ังตะวนัออก 

(เรยีกไดว้า่เป็น ลาสเวกัส ตะวนัออก ) ดว้ยทวิทัศนอ์ันงดงาม เลยีบฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตกิ  

อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการเสีย่งโชคในคาสโิน หรอืเทีย่วชมเลอืกซือ้สนิคา้ ณ ถนนบอรด์

วอค (Broadwalk) ซึง่เป็นถนนสายเกา่แกข่องเมอืงแอตแลนตกิ ซติี ้สรา้งขึน้ในปี 1870 ในอดตีมี

ความกวา้งเพยีง 12 ฟตุ (3.65 เมตร) แตปั่จจบุันมคีวามกวา้งถงึ 40 ฟตุ ( 12 เมตร) และมคีวามยาว

ถงึ 7 กม. ซึง่ตลอดสายเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆมากมาย รวมไปถงึรา้นคา้ ซึง่มชีือ่เสยีงระดับโลกก็

ตัง้อยู ่ณ ถนนเสน้นี ้หรอื ทา่นจะเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ เอาทเ์ลทแหง่ใหญ ่ตัง้อยูใ่กลโ้รงแรม 

Target Outlet ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย เชน่ Coach, Puma, Nike, CK, Adidas และอืน่  ๆ

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



   

 

เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Tropicana Casino & Resort หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่(4)  แอตแลนตกิ ซติ ี ้– ฟิลลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ดซี ี

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                            . 

นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia)  (ระยะทาง 99 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.05 ชม.) หรอืที ่เรยีกกันวา่ Philly หรอื The City of Brotherly Love เป็นเมอืงหลวง

แหง่แรก ของ สหรัฐอเมรกิา  เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในรัฐเพนซลิเวเนยี และเป็นเมอืงทีพ่ลเมอืง

หนาแน่นทีส่ดุเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมรกิา และเป็นเมอืงทีม่พีืน้ทีเ่มอืงจากประชากรเป็นอันดับ 

5 และมผีูบ้รโิภคสือ่มากเป็นอันดับ 4 จากการสํารวจของนเีซน มเีดยี รเีสริช์ และเป็นเมอืงทีม่ี

พลเมอืงหนาแน่นเป็นอันดับที ่49 ของโลก นอกจากนีฟิ้ลาเดลเฟียยังเป็นทีต่ัง้ของสถานศกึษาชัน้

นําอยา่ง มหาวทิยาลัยเพนซลิเวเนยี และ Drexel University                      .                                                      

นําทา่นเขา้ชม ระฆงัแหง่เสรภีาพ หรอื Liberty Bell เป็นสิง่ทีป่ระกาศกําเนดิของประเทศ

สหรัฐอเมรกิาเมือ่วนัที ่  8 กรกฎาคม พ .ศ  2319 ระฆงัเกา่แกท่ีง่ามสงา่ใบนีม้ขีอบกวา้งขนาด

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 12 ฟตุ และหนักกวา่หนึง่ตัน บนระฆงัมอีักษรจารกึไวว้า่ “ขอใหเ้สรภีาพจงมแีด่

คนทกุคนทีอ่าศัยอยูบ่นผนืแผน่ดนินี”้ พรอ้มนําชมนทิรรศการความเป็นมาในการ ประกาศอสิรภาพ

ของสหรัฐอเมรกิา นําทา่นถา่ยรปูกับ หอแหง่เสรภีาพ หรอื Independence Hall สรา้งขึน้

เพือ่ใชเ้ป็นศาลาวา่การรัฐ ปัจจบุันใชเ้ก็บรักษาเอกสารอสิรภาพและตัง้ดนิแดนใหมโ่ดยใชช้ือ่วา่

“สหรัฐอเมรกิา”  (United States of America) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ กรงุวอชงิตนั ด ี .ซ.ี (Washington D.C.) (ระยะทาง 222 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.33 ชัว่โมง) นําทา่นชม กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี เมอืงหลวงของสหรัฐอเมรกิา ตดิ

กับรัฐเวอรจ์เินยีและรัฐแมรแิลนด ์ โดยวอชงิตัน ดี .ซ.ี อยูใ่นเขตฝ่ังซา้ยของแมน้ํ่าพอตอแมก 

(Potomac River) กรงุวอชงิตัน ดี.ซ.ี สรา้งในสมัย ประธานาธบิด ี จอรจ์ วอชงิตัน  ประธานาธบิดี

ทา่นแรกของสหรัฐอเมรกิา เมอืงหลวงแหง่นีส้รา้งขึน้แทน ฟิลาเดลเฟีย อดตีเมอืงหลวงของ

สหรัฐอเมรกิา 

นําทา่นแวะถา่ยรปูกับทําเนยีบขาว (White House) ทีพํ่านักของประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิา 

ชม อนสุรณ์สถานโธมสั เจฟเฟอสนั (The Thomas Jefferson Memorial) เป็นอนุสรณ์

สถานทีส่รา้งเพือ่เป็นเกยีรติแ์ละระลกึถงึ ประธานาธบิด ีโธมัส เจฟเฟอสนั ประธานาธบิดคีนที ่ 3 

แหง่สหรัฐอเมรกิา ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น American Founding Father of the United 

States / ชม อนสุรณ์สถานอบัราฮมัลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) ใจกลางกรงุวอชงิตัน ดี

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%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


   

 

ซ ี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานทีร่ะลกึถงึอดตีประธานาธบิด ี ลนิคอลน์  ประธานาธบิดคีนที ่ 16 

ของสหรัฐอเมรกิา 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม DC Bethesda North Marriott Hotel & Conference หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่(5)  วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแร ม                          .                                                     

นําทา่นแวะถา่ยรปูกับ อาคารรฐัสภา (The Capitol Hill) ถอืเป็นสญัลักษณ์ของวอชงัตัน ด.ีซ.ี

นําทา่นเดนิทางสู ่ สถาบนัสมธิโซเนยีน (Smithsonian Institution) ซึง่เป็นสถาบันวจัิย 

กอ่ตัง้ข ึน้ตามความประสงคข์องนักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ เจมส ์สมธิสนั (James Smithson) 

ซึง่ระบใุนพนัิยกรรมวา่หากหลานชายของเขา เฮนรี ่เจมส ์ฮังเกอาร ์ฟอรด์ ไมม่ทีายาท ก็ใหย้ก

มรดกทัง้หมดใหแ้กรั่ฐบาลสหรัฐอเมรกิาเพือ่กอ่ตัง้องคก์รทีส่ามารถ “เพิม่พนูและเผยแพรค่วามรู”้ 

ใหแ้กม่นุษยชาต ิ / เขา้ชม พพิธิภณัฑป์ระวตัธิรรมชาต ิ (National Museum of Natural 

History) เพลดิเพลนิกับการชมหุน่สตัฟฟ์ชา้งป่าแอฟรกิันตัวใหญท่ีส่ดุในโลก นอกจากนัน้ทีย่ังมี

หอ้งทีม่ซีากดกึดําบรรพ ์มโีครงกระดกูไดโนเสาร ์ยนืตระหงา่นอยู ่มไีฮไลทท์ีส่ําคัญคอื เพชรโฮป้ 

(Hope Diamond) อันเป็นเพชรสน้ํีาเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และถกูกลา่วขานวา่เป็นเพชรอาถรร 

เขา้ชม พพิธิภณัฑย์านยนตรอ์ากาศยาน  (National Air and Space Museum) ชม

เครือ่งบนิหลายยคุหลายสมัย รวมทัง้ Kitty Hawk Flyer เครือ่งบนิลําแรกของโลกของพีน่อ้งตระกลู 

WRIGHT ยานอพอลโล 11 จรวดลําแรกทีโ่คจรไปกลับโลก–ดวงจันทร ์

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงแฮรร์สิเบริก์  (Harrisburg) (ระยะทาง 194 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.09 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของรัฐ Pennsylvania ซึง่เป็นเมอืงขนาดกลางไมใ่หญม่าก 

อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าซวัควฮิานน่า  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Radisson Hotel Harrisburg หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่(6)  แฮรร์สิเบริก์ – คอรน์นิง่ – นํา้ตกไนแองการา่     (พกัหอ้งรมินํา้ตกไนแองการา่ 2 คนื)   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



   

 

นําทา่นชม โรงงานช็อกโกแลต / ชม เครือ่งจักรเกา่แกท่ีใ่ช ้ในการผลติช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีง

ระดับโลก และใหท้า่นไดแ้วะซือ้ช็อคโกแลตนานาชนดิเพือ่เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

ณ Hershey’s Chocolate World  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนัแบบดว่น (McDonald's) เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเดนิทาง 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคอรน์นิง่ (Corning) (ระยะทาง 262 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.50 ชัว่โมง) ระหวา่งทางชมทัศนยีภาพบรรยากาศเมอืงและชวีติแบบอเมรกิัน เมอืงคอรน์นิง่

ตัง้ข ึน้เมือ่ปี ค .ศ. 1890 อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่า เชมงุ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการทําเครือ่งแกว้  

นําทา่นเดนิทางสู ่ รา้นเครือ่งแกว้ ทีเ่มอืงคอรน์นิง่ ซึง่เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นเครือ่งแกว้

ของอเมรกิา และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

  นําทา่นเดนิทางสู ่นํา้ตกไนแองการา่ (Niagara Falls) น้ําตกขนาดใหญห่ลายแหง่ประกอบกัน 

ตัง้อยูบ่นแมน้ํ่าไนแองการา่บนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมรกิา  (**ในวนันีท้า่น

จะตอ้งผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศแคนาดา ดังนัน้ทกุทา่นกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทาง

ตดิไวก้ับตัว และหา้มนําผลไม ้ถ่ัวและอาหารทกุชนดิเขา้ประเทศแคนาด าอยา่งเด็ดขาด หากทา่น

มขีองดังกลา่ว ตอ้งทําการทิง้กอ่นถงึดา่นตรวจ**) 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Marriott Gateway on The Falls (Falls View room)  หรอืเทยีบเทา่ 

  พเิศษ   หอ้งพกัววินํา้ตกทกุหอ้ง ใหท้า่นไดช้มความงามของนํา้ตกไนแองการา่ อยา่งเต็ม

อ ิม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยามคํา่คนื ทา่นจะไดช้มการประดบัไฟบรเิวณนํา้ตกแสนสวย

ตระการตา  

วนัที ่(7)  นํา้ตกไนแองการา่ – ลอ่งเรอื Hornblower – น ัง่เฮลคิอปเตอร ์
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.00 น. นําทา่น ลอ่งเรอื Hornblower ใหท้า่นสมัผัสกระแสน้ําทีง่ดงามดั่งธารทพิยร์ว่งรนิจากฟากฟ้า 

ทา่นจะไดช้มความงามและความใหญโ่ตของน้ําตกไนแองการา่อยา่งใกลช้ดิ นับไดว้า่เป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วลอืลั่นสน่ันโลกและเป็นแหลง่ทําเงนิใหก้ับแคนาดาและสหรัฐอเมรกิาปีหนึง่ ๆ นับ

จํานวนมหาศาล) 

นําทา่นชมจดุชมววิ เทเบ ิล้รอ๊ค (Table Rock) ชมน้ําตกเกอืกมา้ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นน้ําตกทีใ่หญ่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ และ เป็นสิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารสกายลอน (Skylon Tower) ชืน่ชมทวิทศันข์อง

นํา้ตกไนแองการา่แบบ 360 องศา 



   

 

บา่ย  นําทา่น น ัง่เฮลคิอปเตอร ์  ชมความงามข องน้ําตกไนแองการา่ในมมุมองทีน่่าตืน่เตน้ เพือ่ไมใ่ห ้

ทา่นพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแตล่ะมมุ ควรเตรยีมกลอ้งถา่ยรปูไวใ้หพ้รอ้มตัง้แตข่ ึน้

เฮลคิอปเตอร ์

    หมายเหตุ หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อาํนวย ทางบรษิทัจะทําการคนืเงนิ ใหท้า่นละ 2,000 บาท 

นําทา่นชม นาฬกิาดอกไม ้ซึง่ไดรั้บการประดับจากไมด้อก และไมป้ระดับหลากชนดิผลัดเปลีย่น

ไปตามฤดกูาล ผา่นชม Whirlpool หรอื น้ําวนขนาดยักษ์ ทีเ่กดิจากกระแสน้ําจากน้ําตกไนแอง

การา่ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

เขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม โรงแรม Marriott Gateway on The Falls (Fall View room) หรอืเทยีบเทา่ 

  พเิศษ หอ้งพกัววินํา้ตกทกุหอ้ง ใหท้า่นไดช้มความงามของนํา้ตกไนแองการา่อยา่งเต็ม

อ ิม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยามคํา่คนื ทา่นจะไดช้มการประดบัไฟบรเิวณนํา้ตกแสนสวย

ตระการตา  

วนัที ่(8)  นํา้ตกไนแองการา่ – โตรอนโต – CN Tower – Outlet – สนามบนิ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสู ่ โตรอนโต ้ (Toronto) (ระยะทาง 357 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.50 

ชัว่โมง) เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศแคนาดาและเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสีข่องทวปีอเมรกิา

เหนอื ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่หีลายเชือ้ชาติ มากทีส่ดุเมอืงหนึง่ เป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ 

ศลิปะ วฒันธรรมของประเทศแคนาดา 

  นําทา่นขึน้หอคอยซเีอ็น (CN Tower) โดยนําทา่นขึน้ลฟิทข์ ึน้หอคอยดว้ยความเร็วจากพืน้ถงึ

ชัน้ชมววิในเวลาเพยีง 58 วนิาทเีทา่นัน้ หอคอยซเีอ็น ตัง้อยูย่า่นใจกลางเมอืงโตรอนโต รัฐออน

ตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสือ่สารและสงัเกตการณ์สงู 553 เมตร (1,815 ฟตุ) เริม่

กอ่สรา้งตัง้แตปี่ ค .ศ. 1973 ซเีอ็นทาวเวอรไ์ดรั้บการบันทกึวา่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามสงูทีส่ดุใน

โลกเป็นเวลาถงึ 31 ปี ชือ่อาคารซเีอ็น  ยอ่มาจาก “Canadian National Railway” เป็น

กจิการ รถไฟทีเ่ป็นเจา้ของโครงการกอ่สรา้งในระยะแรก แตใ่นปัจจบุัน นยิมอา้งองิวา่ ซเีอ็น 

หมายถงึ หอคอยแหง่ชาตแิคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจบุันซเีอ็นทาวเวอรเ์ป็น

สิง่กอ่สรา้งทีส่งูเป็นอันดับสามในโลก รองจากเบริจ์คาลฟิา และ หอคอยกวา่งโจว แตย่ังครอง

สถติสิ ิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในซกีโลกตะวนัตก  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย  นําทา่นแวะถา่ยรปู อาคารรฐัสภา  ของจังหวดัออนตารโิอ ซึง่มพีระบรมรปูของพระนางวคิตอเรยี 

พระราชนิแีหง่อังกฤษ เจา้อาณานคิมในสมัยกอ่น ตัง้อยูด่า้นหนา้ ชม  สวนควนีพารค์(Queen’s 



   

 

Park)  และ แวะ ถา่ยรปูสถานทีส่ําคัญตา่งๆ มากมาย อาทิ  มหาวทิยาลยัโตรอนโต

(University of Toronto) ศนูยก์ลางการศกึษาของโตรอนโต , ศาลาวา่การเมอืง(Toronto 

City Hall) 

  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงที ่โตรอนโต ้พรเีมยีม เอาทเ์ลท   เลอืกซือ้สนิคา้แบรนเ์นม Coach, Calvin 

Klein, Guess, Polo Ralph Lauren, Fossil, Oakley Vault และอืน่ๆอกีมากมาย     

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / เดนิทางสูส่นามบนิเมอืงโตรอนโต 

วนัที ่(9)  โตรอนโต – ฮอ่งกง 
 

01.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเช็คแล็ปกอ๊ก ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX 829 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารคํา่ และ อาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

วนัที ่(10)  ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

05.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเช็คแล็ปกอ๊ก ฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.00 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ CX 805 

10.05 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์อเมรกิา (ตะวนัออก) – แคนาดา  10 วนั 7 คนื 

 
 
 
 
 

กาํหนดเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

09 – 18 ม.ิย. 60 132,000.-  35,000.- 
07 – 16 ก.ค. 60 132,000.-  35,000.- 
11 – 12 ส.ค. 60 132,000.-  35,000.- 
15 – 14 ก.ย. 60                    126,000.-  35,000.- 
13 – 22 ต.ค. 60                    126,000.-  35,000.- 
20 – 29 ต.ค. 60                    126,000.-  35,000.- 
17 – 26 พ.ย. 60                    126,000.-  35,000.- 
08 – 17 ธ.ค. 60                    126,000.-  35,000.- 

29 ธ.ค. – 07 ม.ค. 60 132,000.-  35,000.- 

(มดัจาํทา่นละ 30,000.-) 



   

 

อตัราคา่บรกิารสาํหรบัคณะเดนิทาง (ผูใ้หญ)่ 15 ทา่นขึน้ไป 

 
อตัรานีร้วม 1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป -  กลับ ชั ้นประหยัด (Economy Class) สายการบนิคาเธย ์แปซฟิิก 

และคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีร่ะบใุนรายการ 
2. คา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนนาดา และเจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ 
3. คา่พาหนะทีร่ะบใุนรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
4. คา่ทปิพนักงานขบัรถ 
5. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ และคา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ   
7. คา่ทีพั่กโรงแรมทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ 
8. หัวหนา้ทัวรค์อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
9. เจา้หนา้ทีบ่รกิารและอํานวยความสะดวกทีส่นามบนิ 
10. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดนิทางพรอ้มเลม่โปรแกรมทัวร”์ 
11. อาหารเสรมิระหวา่งการเดนิทาง  
12. น้ําดืม่ระหวา่งการเดนิทางในตา่งประเทศ วนัละ 1 ขวด ตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง 
13. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000 ,000 บาท และคา่

รักษาพยาบาล ตลอดการเดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิ 1,500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
14. คา่น้ําหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ ่ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋า

ใบเล็ก สําหรับถอืขึน้เครือ่ง (Baggage) น้ําหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (จากคา่บรกิาร)        

อตัรานีไ้ม่
รวม 

1. คา่ธรรมเนยีมทําหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ 30 USD /ทา่นตลอดการเดนิทาง 
3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศอเมรกิา 7,500 บาท (บรษิทั มบีรกิารทําวซีา่อเมรกิา) 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ คา่พนักงานยกกระเป๋า 
เขา้ - ออก ในโรงแรม    

เง ือ่นไข 
การสาํรอง
ที ่

งวดที ่1 : สาํรองทีน่ ัง่ มดัจําทา่นละ  30,000 บาท    
งวดที ่2 : ชําระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 
 
 

 
การยกเลกิ 

 
กรณีทีบ่รษิทัทวัรย์กเลกิการเดนิทาง 
นับตัง้แตว่นัทีบ่รษัิททัวรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกับลกูคา้ ทางบรษัิทจะดําเนนิการคนืเงนิใหผู้ ้
ชําระเงนิมัดจําภายใน 15 วนัทําการ  
- เอกสารการรับเงนิคนื สําเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงนิมัดจําพรอ้ม เซ็นรับรองสําเนา  
- สําเนาหนา้สมดุบัญชผีูโ้อนเงนิมัดจํา (ชือ่บัญชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกับผูโ้อนเงนิมัดจําเทา่นัน้) 

อตัราคา่บรกิาร ราคาปกต ิ ราคา High 
Season 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่ราคาทา่นละ 126,000.- 132,000.- 
เด็กตํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น เด็ก 1 ทา่น มเีตยีง) 
ทา่นละ 124,000.- 130,000.- 

เด็กตํา่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เด็ก 1 ทา่น ไมม่ ี
เตยีง) ทา่นละ 122,000.- 128,000.- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่จากคา่ทวัรท์า่นละ 35,000.- 



   

 

กรณีผูเ้ดนิทางยกเลกิการเดนิทางเอง แตก่รุป๊ทวัรส์ามารถเดนิทางได ้
ทางบรษัิทจะดําเนนิการคนืเงนิใหแ้กผู่ม้ัดจองภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัทีก่รุ๊ปทัวร์
เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงนิคนื สําเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงนิมัดจําพรอ้ม เซ็นรับรองสําเนา  
- สําเนาหนา้สมดุบัญชผีูโ้อนเงนิมัดจํา (ชือ่บัญชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกับผูโ้อนเงนิมัดจําเทา่นัน้) 
 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั ไมหั่กคา่ใชจ้า่ย  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41 - 59 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 15,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 - 40 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 30,000 บาท 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 - 30 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทัวร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 - 20 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 75% ของคา่ทัวร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 10 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสาย
การบนิ การนัดหยดุงาน ภัย ธรรมชาต ิสภาพภมูอิากาศ การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้
จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หม้ากทีส่ดุ  
2. เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ทีท่างทัวรจั์ดให ้ 
3. หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่น
ชําระแลว้ 

 
เอกสารยืน่วซีา่แคนาดา 

(ใชเ้วลายืน่โดยประมาณ 16 วนัทําการ ไมต่อ้งโชวต์วั) 
ณ ปัจจบุัน สถานฑตูไมอ่นุญาต ใหด้งึเลม่ Passport หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ลกูคา้มแีผนเดนิทางที ่
ตอ้งใช ้Passport กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตั๋วเครือ่งบนิ+โรงแรม  
ในชว่งทีล่กูคา้จะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสารกรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจและเตรยีมใหค้รบ) 

แบบฟอรม์คาํรอ้งขอวซีา่ และ แบบฟอรม์เกีย่วกบัครอบครวั  
(กรณุากรอกแบบฟอรม์ภาษาไทยทีท่างบรษิทัฯ ทวัรใ์หก้รอกขอ้มลู) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
(หากมเีลม่เกา่กรณุาแนบเลม่เกา่กอ่นหนา้เลม่ปัจจบุันมาดว้ย) 

2. รปูถา่ย ส ี หนา้ตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รปู พืน้
ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสี
เทา ใชไ้มไ่ด้ ) หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้ม่
เกนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คย
ไดร้บั)  

3. สําเนาบัตรประชาชน  
4. สําเนาทะเบยีนบา้น  (กรณุาถา่ยหนา้แรกที่มรีายละเอยีดบา้นเลขที่

มาดว้ย) 
5. สําเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ .....หากมกีารเปลีย่นคํานําหนา้

เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สําเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ ..... ถา้หยา่และหากมกีารใชคํ้า

นําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สําเนาใบมรณะบัตร  
8. สตูบิัตร (กรณีเด็กตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF


   

 

9.3 เด็ก เดนิทางกับบคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม  ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่
การเขตหรอือําเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใ หเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไร
กับครอบครัว 

9.4 เด็ก เดนิทางกับบดิา  มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื
อําเภอเทา่นัน้และใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับบดิา (ระบชุือ่บดิา)  

9.5 เด็ก เดนิทางกับมารดา  บดิาตอ้งทําหนัง สอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื
อําเภอเทา่นัน้และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (คัดสําเนา

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) 
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 
- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการทํางานจากนา ยจา้ง ระบตํุาแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง 

เงนิเดอืน วนัเดนิทางทีจ่ะไป 
- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา  นัน้วา่กําลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ ปีที่

ศกึษา  
11. หลกัฐานการเงนิ :  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ ัง้ Bank guarantee และ สาํเนาสมดุ

บญัช ีท ัง้สองอยา่งนีต้อ้งเป็นเลขทีบ่ญัชเีลม่เดยีวกนั) 
- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 1เดอืนนับจากวนัทีจ่ะยืน่วซีา่ 
- สําเนาสมดุบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมตํ่า่กวา่ 100,000 บาท

ตอ่การรับรอง 1 ทา่น ใหส้มเหตสุมผลตอ่การยืน่วซีา่ และ ยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน 
(กรณุาปรับสมดุบัญชแีละถา่ยสําเนา 15 วนักอ่นยืน่วซีา่) 

หมายเหต ุ: หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่ จากเดอืน 1 ขา้ม
ไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน จากทาง
ธนาคารแทนการถา่ยสําเนาสมดุบัญช ี

- บัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบการยืน่วซีา่ได ้ แตท่า่นตอ้งแนบบัญชอีอมทรัพย ์
(Saving) มาดว้ยหากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดังนี ้
 หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วนันับจากวนัทีจ่ะยืน่วซีา่ 
 สําเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมตํ่า่กวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 ทา่นให ้

สมเหตสุมผลในการยืน่วซีา่ 
หมายเหต ุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี ้
- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบัญชี  รับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร 

(ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรณุาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่

เป็นคนในครอบครัวเดยีวกัน 
กรณีนายจา้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11 

 (สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 
หลกัฐานประกอบการยืน่วซีา่อเมรกิา (ประเภททอ่งเทีย่ว) 



   

 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวนัเดนิทาง และมหีนา้วา่งประทับตรา 2 หนา้ขึน้ไปพรอ้มเลม่
เกา่ (ถา้ม)ี  

2. รปูถา่ยสปัีจจบุัน  พืน้หลังเป็นสขีาวเทา่นัน้ ขนาด  2 x 2 นิว้ จํานวน 1 รปู เนน้ใบหนา้ มองเห็นใบหทัูง้ 2 ขา้ง
ชดัเจน 

3. ทะเบยีนบา้น และบัตรประชาชน (อายตํุา่กวา่ 15 ปี ใชส้ตูบิัตร)  
4. ใบเปลีย่นชือ่ – สกลุ (ถา้ม)ี  
5. ทะเบยีนสมรส หรอืใบหยา่ (ถา้ม)ี  
6. การเงนิ สมดุบญัชเีงนิฝากตวัจรงิ พรอ้มสาํเนายอ้นหลงั 6 เดอืน หรอืหนงัสอืรบัรองการเงนิจาก

ธนาคาร 
7. การงาน   
 7.1 ประกอบธรุกจิสว่นตัว ใชห้นังสอืรับรองบรษัิท , หนังสอืรับรองหา้งหุน้สว่น หรอืใบจดทะเบยีนการคา้ตัว

จรงิ  
 7.2 พนักงานบรษัิทใชจ้ดหมายรับรองการทํางานระบวุนัเริม่งาน ตําแหน่ง อัตราเงนิเดอืนเป็นภาษาอังกฤษตัว

จรงิ  
 7.3 ขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองจากตน้สงักัด ระบวุนัเริม่งาน ตําแหน่ง อัตราเ งนิเดอืน เป็นภาษาอังกฤษตัว

จรงิ  
7.4 นักเรยีน – นักศกึษา ใชจ้ดหมายรับรองจากสถาบันการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิ 
** กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา มารดา ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมให้
บตุรเดนิทางทีอ่อก ณ อาํเภอ พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูป้กครอง 

สําหรับผูท้ีเ่ดนิทางไปเพือ่ธรุกจิ ทีต่อ้งการเขา้รว่มการฝึกอบรมหรอืการประชมุในประเทศสหรัฐอเมรกิา ควรแสดง
จดหมายจากภาคธรุกจิในสหรัฐฯ ทีท่า่นจะไปตดิตอ่ธรุกจิดว้ย  

  ตอ้งมาสมัภาษณ์ทีส่ถานทตูทกุทา่น 
หมายเหต ุ:  สถานทตูขอสงวนสทิธิใ์นการขอเอกสารเพิม่เตมิในบางกรณี 

สถานทตูจะสง่พาสปอรต์คนืหลังจากวนัทีไ่ดรั้บการสมัภาษณ์ประมาณ 3-5 วนั 


	รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)

