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DE939 : ทัวร์อเมริกา แคนาดา Gourmet - นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแองการ่า 10 วัน 7 คืน (CX)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - นิวยอร์ก (อเมริกา)

09.00 น. คณะฯพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ M 6 –M

16 สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ 

12.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนิวยอร์ก โดย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX754 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50

ชั่วโมง) 

16.30 น. ถึง สนามบินเช็คแล็ปก็อกฮ่องกง (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 

18.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนิวยอร์ก สนามบินจอห์นเอฟ เคนเนดี (JFK) โดยเที่ยวบิน CX846 (ใช้เวลาบิน 16 ชั่วโมง)    

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

22.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟ เคนเนดี รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (ระยะทาง 38 กม.

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 

ที่พัก SHERATON TIME SQUARE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2 นิวยอร์ก - เกาะลิเบอร์ตี้ - ตึกเอ็มไพร์สเตท - เซ็นทรัลพาร์ค - ร็อคกี้เฟลเลอร์เซ็นเตอร์ - ถนนสายที่ห้า -

ย่านไทม์สแควร์ - นิวยอร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

นำท่านนั่งเรือสู่ เกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของฝั่งเมือง แมนฮัตตัน

จากนั้นชม เทพีเสรีภาพบนเกาะลิเบอร์ตี้

สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชนนครนิวยอร์ก

ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์ก และนิวเจอร์ซีย์ได้จากจุดนี้ ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้เห็น

ตึกระฟ้าทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตันรวมถึงสะพานบรูคลิน ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกของนิวยอร์ก ที่สร้างข้ามแม่นํ้าอีสต์ริฟเวอร์

เพื่อเชื่อมเกาะแมนฮัตตัน ซึ่งเป็นใจกลางของนครนิวยอร์ก กับ ย่านบรูคลิน

ที่อยู่ตรงข้ามเป็นสะพานที่ใช้อิฐและหินผสมผสานกัน ก่อเป็นเสาหลักขึ้น 2 ฟาก แล้วก็ใช้เส้นลวดเหล็กขึงเพื่อยึดโยงสะพาน

ซึ่งมีทั้งปูนและไม้ ความยาวทั้งสิ้น 6,016 ฟุต และกว้าง 85ฟุต จนเป็นผลสำเร็จ

สามารถใช้งานได้อย่างคงทนมาจนถึงปัจจุบัน เรือจะนำท่านผ่านและสามารถมองเห็นตึก WORLD TRADE CENTER

หรือที่ชาวอเมริกันเรียกว่าบริเวณ GROUND ZERO ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่ถูกเรียกแทนพื้นที่บริเวณตึก WORLD TRADE

CENTER เดิมคำเรียกว่า GROUND ZERO นั้นเป็นคำศัพท์ที่ถูกนำมาใช้ เมื่อคราวที่ญี่ปุ่น โดนระเบิดนิวเคลียร์ที่

HIROSHIMA, NAGASAKI ครั้นต่อมา

ศัพท์คำนี้จึงใช้เรียกแทนความหายนะที่มีสาเหตุมาจากระเบิดหรือความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยสาเหตุนี้ พื้นที่บริเวณตึก

WORLD TRADE CENTER จึงถูกเรียกว่า GROUND ZERO ซึ่งกลายเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกา

ซึ่งท่านสามารถมองเห็นตึกดังกล่าวได้ในระยะไม่ไกล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นระดับมิชาลินสตาร์ 1 ดาว (2)
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บ่าย นำท่าน ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท ตึกนี้ เป็นที่ทำการของบริษัทใหญ่ๆ กว่า 600 บริษัท ตึกแห่งนี้ใช้อิฐในการก่อสร้าง 10

ล้านก้อน สูง  375 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน จากระดับถนน แบ่งเป็น 102 ชั้น บนยอดสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตร

จากชั้นล่างถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดี ชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็นน้ำหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้งหมด 6,500 บาน

จุคนได้ 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี ใช้ลิฟท์ขึ้นลง  65 เครื่อง เริ่มสร้างเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ.1929)

สร้างเสร็จเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)  นำทุกท่านขึ้น ชมวิวจากชั้น 86 ของตึก

ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ เกาะแมนฮัตตัน ใจกลางกรุงนิวยอร์ก ชมวิว กรุงแมนฮัตตัน แบบ 360 องศา

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินเล่นบนชั้น 86 ได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ค ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแมนฮัตตัน

(เป็นเขตปกครองตนเอง) แห่งมหานครนิวยอร์ก ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกประมาณปีละ 25 ล้านคน

เป็นสวนสาธารณะที่มีคนมาท่องเที่ยวมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และยิ่งไปกว่านั้น

สวนสาธารณะแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังหลายๆ เรื่อง และรายการต่างๆ อีกมากมาย จึงทำให้เซ็นทรัลพาร์ค

โด่งดังไปทั่วโลก 

นำท่านผ่านชม ร็อคกี้เฟลเลอร์เซ็นเตอร์ และ ถนนสายที่ห้า ที่สร้างขึ้น จากตระกูลที่ร่ำรวย ติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา

ซึ่งคับคั่งไปด้วยศูนย์การค้า และโรงมหรสพชั้นนำ

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านไทม์สแควร์ หนึ่งในสถานที่ที่เป็นหัวใจของนิวยอร์ก ไทม์สแควร์

ได้กลายสถานะเป็นสถานที่ที่สำคัญของโลกและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของนครนิวยอร์ก

ซึ่งเป็นผลมาจากที่ไทม์สแควร์เป็นสถานที่ที่ดูทันสมัย ล้ำยุค เพราะมีจอโฆษณาขนาดใหญ่มากมายติดอยู่ตามบริเวณโดยรอบ

นอกจากนี้ ไทม์สแควร์ ยังเป็นจุดปลายสุดทางฝั่งตะวันออกของ ลินคอล์น ไฮเวย์ หรือ ทางหลวงลินคอล์น

อันเป็นทางหลวงสายแรกที่ตัดผ่านสหรัฐอเมริกา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น HARD ROCK CAF (3)

ที่พัก SHERATON TIME SQUARE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3 นิวยอร์ก - วูดเบอร์รี่ เอาท์เลท - แอตแลนติก ซิตี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

นำท่านเดินทางสู่ วูดเบอร์รี่ เอาท์เลท (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)

ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทที่ดีที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า

นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรค์มากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น BURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH,

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

SAMSONITE และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ร้านค้าทุกร้านลดราคา 30 –70%)

ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลท ที่ใหญ่ที่สุด และ ถูกที่สุดในสหรัฐอเมริกา เราแนะนำให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่นี่

เนื่องจากราคาและสินค้ามีให้เลือกมากมาย นอกจากส่วนลดของทางร้านค้าแต่ละร้านแล้ว ยังมีคูปองส่วนลดเพิ่ม

ที่แจกให้ลูกค้า ทุกท่าน เรียกได้ว่า สวรรค์สำหรับนักช้อปปิ้งจริงๆ 

กลางวัน (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้ง) 
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บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ ดินแดนแห่งคาสิโน (ระยะทางประมาณ 265 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2

ชม.40นาที) เมืองแห่งแสงสีและคาสิโน ที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออกด้วยทิวทัศน์อันงดงามเลียบฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก

ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยง ณ เมืองนี้

อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคในคาสิโนหรือเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค

ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติค ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต

แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุตและมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย

รวมไปถึงร้านค้าซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่ ณ ถนนเส้นนี้ หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ เอาท์เลตแห่งใหญ่

ตั้งอยู่ใกล้โรงแรมทาเก็ต เอาท์เลต ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เช่น COACH , PUMA , NIKE , CK , ADIDAS และอื่นๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) แบบบุฟเฟ่ต์

ที่พัก  BALLY'S ATLANTIC CITY ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4 แอตแลนติก ซิตี้ - ฟิลาเดลเฟีย - วอชิงตันดี ซี - เวอร์จิเนีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย หรือที่ เรียกกันว่า PHILLY หรือ THE CITY OF BROTHERLY LOVE

เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 103 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา

และเป็นเมืองที่มีพื้นที่เมืองจากประชากรเป็นอันดับ 5 และมีผู้บริโภคสื่อมากเป็นอันดับ 4 จากการสำรวจของนีเซน มีเดีย

รีเสิร์ช และเป็นเมืองที่มีพลเมืองหนาแน่นเป็นอันดับที่ 49 ของโลก

นอกจากนี้ฟิลาเดลเฟียยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาชั้นนำอย่าง มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และ DREXEL UNIVERSITY

จากนั้นนำท่านเข้าชม ระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ LIBERTY BELL เป็นสิ่งที่ประกาศกำเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่  8

กรกฎาคม พ.ศ 2319 ระฆังเก่าแก่ ที่งามสง่าใบนี้มีขอบกว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ฟุต และหนักกว่าหนึ่งตัน

บนระฆังมีอักษรจารึกไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้”

พร้อมนำชมนิทรรศการความเป็นมาในการ ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา

นำท่านถ่ายรูปกับ หอแห่งเสรีภาพ หรือ INDEPENDENCE HALL สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ

ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (7)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 222 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ

2.33 ชั่วโมง)

ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบเป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ

จากนั้นนำท่านชม กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ติดกับรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์ โดยวอชิงตัน ดี.ซี.

อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำโพโทแม็ค กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน

ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงแห่งนี้  สร้างขึ้นแทน ฟิลาเดลเฟีย

ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาในสมัยก่อน เมืองนี้มีอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์สูง 555 ฟุต

(169 เมตร) สร้างเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่นระดับมิชาลินสตาร์ 1 ดาว (8) 

ที่พัก HYATT FAIRFAX ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
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วันที่ 5 เวอร์จิเนีย - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - ทำเนียบขาว - อนุสรณ์สถานธอมัส - เจฟเฟอร์สัน -

อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น - ตึกรัฐสภา  HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD ทำกิจกรรมช็อกโกแลต -

เฮอร์ริสเบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

นำท่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน และ แท่งโอเบลิสก์ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ทำเนียบขาว

ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

จากนั้นนำท่านชม สถาปัตยกรรม อันสวยงามของโดมสีขาวซึ่งสร้างเป็นที่ อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน

รำลึกถึงประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน และชม อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา คือ

ประธานาธิบดีลินคอร์น

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ตึกรัฐสภา ซึ่งเป็นที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอิตาเลี่ยน (10)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮร์ริสเบิร์ก  เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 169 กม.

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เมืองเฮร์ริสเบิร์กเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำซัสคิวแฮนนา

นำท่านชม โรงงานจำลองผลิตช็อกโกแลต ชื่อดังของประเทศอเมริกา นั้นคือ HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD

ซึ่งท่านจะได้ชมขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคลื่อนไหว

โดยใช้ตัวการ์ตูนจำลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นการแสดงที่น่ารักและตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่มาชม

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดของ HERSHEY’S เพื่อเป็นของฝาก และของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านร่วมกัน CREATE A CANDY BAR ของท่านเองโดยท่านมาสามารถเลือกรสชาติและหน้าของช็อกโกแลตได้

(ใช้เวลา 45 นาที) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (11) 

ที่พัก  CROWN PLAZA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 แฮร์ริสเบิร์ก - คอร์นนิ่ง - อุทยานแห่งชาติไนแองการา - หอคอยสกายลอน - ไนแองการา (ฝั่งอเมริกาและแคนาดา)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง พร้อมชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน (ระยะทาง 262 กม.

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890

ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว

นำท่านชมการจัดแสดงเครื่องแก้ว ณ โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอเมืองคอร์นนิ่ง ที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกา

อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องแก้ว  ที่รังสรรค์ออกแบบมาหลากหลายชนิดและหลากหลายดีไซน์ เป็นของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (13) แบบบุฟเฟ่ต์

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการา ฝั่งแคนาดา ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่ง

ของโลกและเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน นำทุกท่านเดินทางสู่

น้ำตกไนแองการา อันยิ่งใหญ่และชื่นชมความงดงามของน้ำตกที่สรรค์สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ และ 

ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่คุณท่านต้องมาสัมผัส (ในวันนี้ท่านจะต้องผ่านด่านตรวจ

คนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา ดังนั้นทุกท่านต้องเตรียมพาสปอร์ตไว้กับตนเอง และห้ามนำผลไม้ ถั่ว

และอาหารทุกชนิดเข้าประเทศแคนาดาอย่างเด็ดขาด หากท่านมีของดังกล่าว ต้องทำการทิ้งก่อนถึงด่านตรวจ)
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บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการา ฝั่งแคนาดา ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่ง

ของโลกและเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน นำทุกท่านเดินทางสู่

น้ำตกไนแองการา อันยิ่งใหญ่และชื่นชมความงดงามของน้ำตกที่สรรค์สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ และ 

ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่คุณท่านต้องมาสัมผัส (ในวันนี้ท่านจะต้องผ่านด่านตรวจ

คนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา ดังนั้นทุกท่านต้องเตรียมพาสปอร์ตไว้กับตนเอง และห้ามนำผลไม้ ถั่ว

และอาหารทุกชนิดเข้าประเทศแคนาดาอย่างเด็ดขาด หากท่านมีของดังกล่าว ต้องทำการทิ้งก่อนถึงด่านตรวจ)

ค่ำ จากนั้นนำท่านขึ้น หอคอยสกายลอน เพื่อชมวิวที่สวยสดงดงามของน้ำตก

และพิเศษให้ท่านได้รับประทานอาหารค่ำบนหอคอยสกายลอน (14) หลังอาหารค่ำ

ท่านสามารถขึ้นสู่จุดชมวิวชั้นบนของหอคอย สกายลอนเพื่อถ่ายรูปมุมสูงของน้ำตกไนแองการ่า

ที่พัก MARRIOTT ( FALLS VIEW ROOM) ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 7 น้ำตกไนแองการา - ช้อปปิ้งเอาท์เลท - โตรอนโต (แคนนาดา)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15) 

นำท่าน สัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชม น้ำตกไนแองการา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ

เดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (16) 

บ่าย นำท่านสู่  ไนแองการา ช้อปปิ้งเอาท์เลท ซึ่งเป็นเอาท์เลทขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับน้ำตกไนแองการา มีร้านค้ากว่ามากมาย

อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS,

ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นต้น

นำท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

30 นาที) นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ

และใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของแคนาดา และยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน(17) แบบบุฟเฟ่ต์

19.00 น. ชม การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก ของประเทศจีนอันน่าตื่นตาตื่นใจ  

ที่พัก SHERATON AIRPORT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 โตรอนโต - ขึ้นหอคอยซีเอ็น - ช้อปปิ้ง - โตรอนโต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (18)

นำท่านชม เมืองโตรอนโต เป็นเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองของประเทศแคนาดา เมืองนี้มีประชากร 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่

และเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่สำคัญ รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ เช่น

ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาลี, ชาวละตินอเมริกา และชาวเอเชีย ซึ่งเมืองโตรอนโตยังมีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ

เมืองโตรอนโต ประกอบไปด้วย 6 เขต ได้แก่ DOWNTOWN, NORTH YORK, EAST YORK, YORK, SCARBOROUGH และ

ETOBICOKE

จากนั้นนำท่าน ขึ้นหอคอยซีเอ็น ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก

ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนหอคอย 360 (19)

บ่าย นำท่านชม เมืองโตรอนโต พร้อมชมและถ่ายรูปสถานที่ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สกายโดม, ปราสาทคาซาโลม่า,

สวนควีนพาร์ค, ศาลาว่าการเมืองโตรอนโต, ท่าเรือโตรอนโต และให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้ามากมาย ณ

ตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเก่า ณ ย่าน EATON CENTER

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (20) 

19.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองโตรอนโต เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 9 โตรอนโต (แคนาดา) - ฮ่องกง

01.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ เที่ยวบิน CX829 (ใช้เวลาบินประมาณ 15.15 ชั่วโมง)

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

วันที่ 10 ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

05.00 น. ถึง สนามบินเช็คแล็ปก็อกฮ่องกง (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

08.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ เที่ยวบิน CX705 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชั่วโมง) 

10.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และด้วยความประทับใจ มิรู้ลืม..
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อัตรานี้รวม  

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

โรงแรมที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า   

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้

ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **

•

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น•

ค่าบริการหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (ผู้นำเที่ยว)•

ค่าประกันการเดินทางของ ALLIANZ ประกันภัยแบบ OASIS GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ถ้าอายุน้อยกว่า 16 ปีและมากกว่า 75 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 

•

ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ 23 กิโล 2 ชิ้น

และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

•

ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.•

ค่าพนักงานและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 3 USD /ท่าน/วัน•

อัตรานี้ไม่รวม  

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ•

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

•

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)•

ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 8,000.-บาท และ ค่าวีซ่าประเทศแคนาดา 4,000.-บาท (12,000.-บาท)  •

ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน•

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%•

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

กรุณาสำรองที่นั่งและชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000.-บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง •

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน•

เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ

ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

•

เงื่อนไขการเดินทาง
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1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย,

การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง

หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน

จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 

11.บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

12.เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ

ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

14.โรงแรมที่พักในต่างประเทศมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย

โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศนั้นๆตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น

โรงแรมที่ต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double)

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม 

ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน

และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศที่มีจะใ

ห้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

15.กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

16.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว

18.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทาง

บริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก
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สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

•

การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้•

ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่นำเที่ยว หักค่ามัดจำทัวร์

เนื่องจากทางบริษัทฯได้ชำระค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน,โรงแรมและรถไว้เรียบร้อยแล้ว 

•

ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันที่นำเที่ยวให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ•

ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ•

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (20

ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน

บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

•

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ

จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง

ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

•

กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

•

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

**สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น

ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

•

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

•

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ

การยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ท่านควรทราบ

www.DoubleEnjoy.com



1.การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จำเป็นต้องดำเนินการตรงกับสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เท่านั้น (ยังไม่ผ่านตัวแทนรับยื่น)

โดยสถานทูตมีที่ เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านต้องการยื่นและสัมภาษณ์ที่ใด ให้แจ้งตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ กรณีดำเนินการแล้ว

หากต้องการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกครั้ง

2.สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปิดให้ผู้สมัครที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวสัมภาษณ์ช่วงเวลาเช้า 7.00 น.-10.00 น. เท่านั้น

สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวช่วงเวลาบ่าย กรณีที่ท่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวัน และ เวลาใดบ้าง กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่

ตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ (ผู้สมัครทุกท่านจำเป็นต้องมาแสดงตนที่สถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี)

3.สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะต้องแยก ยื่นเอกสาร และ สัมภาษณ์

เป็นครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น และสถานทูตจะพิจารณาวีซ่าให้เป็นรายบุคคล

4.กรณีที่ท่านต้องการยื่นวีซ่าเร็วที่สุด และคณะยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง (ยังมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) สามารถทำได้โดยให้ท่านชำระเงินมัดจำ

พร้อมค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอร์มกรอกเพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา

สำเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก แจ้งช่วงวัน เวลา ที่ท่านสะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่ หลังจากชำระเงินประมาณ 10 วันทำการ

เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าจะติอต่อกลับเพื่อให้ท่านเลือกคิวนัดหมายตามวัน และ เวลาที่ท่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง

ไม่สามารถออกเดินทางได้ (ยังมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน)

ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาให้ท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ไม่ว่าท่านจะได้รับอนุมัติวีซ่าอายุเท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจองคณะเดินทางวันที่ 1-9 ต.ค. และท่านยืนยันจะยื่นวีซ่าก่อนคณะคอนเฟิร์ม

แต่เมื่อถึงกำหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดินทางได้ และท่านได้รับอนุมัติวีซ่าเพียง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช่ 10 ปี)

นั่นหมายถึงท่านจำเป็นต้องขอวีซ่าใหม่ และ มีค่าใช้จ่ายใหม่อีกครั้ง เป็นต้น 

5.การอนุมัติวีซ่าไม่สามารถการันตีได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น โดยสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

ไม่สามารถยืนยันได้ว่าทุกท่านจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี 

6.กรณีต้องการเลื่อนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า เนื่องจากติดธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถทำได้ 1 ครั้ง และ ต้องดำเนินการก่อนถึงวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า

ที่จะมาถึง 5 วันทำการ เท่านั้น นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ท่านจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกครั้ง

7.หลังจากสัมภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแล้ว สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสือเดินทางของท่านไว้ที่สถานทูตประมาณ 7 วัน ทำการ

และส่งกลับคืนให้ท่านทางไปรษณีย์ ดังนั้น ท่านจำเป็นต้องกรอกที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน

เพราะหากที่อยู่ไม่ชัดเจนเล่มหนังสือเดินทางที่สถานทูตส่งคืนท่าน อาจต้องถูกส่งกลับเข้าไปยังสถานทูตตามเดิม และจำเป็นจะต้องส่งอีเมล (เท่านั้น

ไม่มีบริการโทรศัพท์ติดต่อ) แจ้งความประสงค์ และ ยืนยันตัวตนต่อสถานทูตซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด 30 วันทำการเป็นอย่างน้อย

โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาให้เข้าไปรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตัวผู้สมัครเองอีกครั้งทางอีเมล

8.กรณีที่ผู้สมัครต้องการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ หรือ จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง

ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานสำคัญที่ยืนยันได้ว่าท่านจำเป็นจะต้องใช้หนังสือเดินทางจริงๆ

ให้ทางสถานทูตพิจารณาในวันสัมภาษณ์ทันทีเท่านั้น หากยื่นไปแล้ว และ ออกมาจากสถานทูตแล้ว

จะไม่สามารถขอคืนเล่มหนังสือเดินทางกระทันหันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น 

9.ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาให้สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย วีซ่ามีอายุ 10 ปี

(แต่สามารถพำนักได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตามด่านตรวจคนเข้าเมืองกำหนดเท่านั้น ไม่เกิน 3 หรือ 6 เดือน) แต่ตั้งแต่ มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพิจารณาอายุวีซ่าให้เป็นรายบุคคล ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี ทุกท่าน

อาจได้พอดีระยะเวลาช่วงที่ต้องการจะเดินทางก็เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา

ที่ท่านควรทราบ
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1.กรณีที่ท่านจองโปรแกรม อเมริกาตะวันออก แคนาดา ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา

ให้เรียบร้อยก่อนขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา โดยทางบริษัทจะยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30-35 วัน

ก่อนเดินทาง

2.การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา สามารถดำเนินการแทนได้ (โดยแผนกวีซ่าของบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการแทนให้ท่านแทน)

ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องไปแสดงตน เว้นแต่สถานทูตจะแจ้งขอให้เข้ามาสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น

หากเกิดกรณีนี้ ขอให้ท่านโปรดให้ความร่วมมือไปตามวัน และ เวลาที่สถานทูตนัดหมาย

3.การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา จำเป็นต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 วันทำการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง)

4.การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา แบบหมู่คณะ เป็นวีซ่าแบบเข้าออกครั้งเดียว กรณีที่ท่านต้องการขอวีซ่าแบบเข้าออกหลายครั้ง

ท่านจะต้องแสดงหลักฐานสำคัญที่ท่านจำเป็นจะต้องไปพำนักในประเทศแคนาดาให้สถานทูตเป็นผู้พิจารณา

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น

การเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพื่อ ขอคิว

สัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา

- กรอกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทางบริษัทส่งให้ ให้ละเอียดครบถ้วน เขียน หรือ

พิมพ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้

- สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า สำหรับประทับวีซ่า

- สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าเลขที่บ้าน และ หน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง)

- สำเนาหน้าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกประเภท (ถ้าเคยมี)

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหย่า  (ถ้ามี)

- สำเนาเอกสารรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)

เตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนา หรือ สแกนส่งมาที่บริษัท ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงมา

การเตรียมเอกสารเพื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา
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วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครทุกท่าน

จำเป็นต้องไปแสดงตนที่สถานทูตเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี ตามวัน เวลาที่สถานทูตนัดหมายเท่านั้น และ

โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนา เพื่อแสดงกับสถานทูตในวันสัมภาษณ์ ดังนี้

1.หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย

4 หน้า สำหรับประทับวีซ่า (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้เตรียมมาแสดงด้วย)

2.รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ขนาดเท่ากันทุกด้าน เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เน้นใบหน้า จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น 

ข้อกำหนดเบื้องต้นของรูปถ่าย ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพนิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเท่านั้น

- ห้ามสวมแว่นสายตา

- ห้ามสวมเครื่องประดับ

- รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

- ไม่เป็นรูปเดียวกันกับวีซ่าที่เคยได้รับแม้จะยังไม่เกิน 6 เดือน ก็ตาม จำเป็นต้องถ่ายใหม่

- ห้ามถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ไม่สามารถใช้ได้

3.บัตรประชาชน 

4.ทะเบียนบ้าน

5.ทะเบียนสมรส กรณีเพศหญิง หากมีหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบเอกสารใบสำคัญมาด้วย

6.ทะเบียนหย่า กรณีเพศหญิง หากหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ...นางสาว... ต้องแนบเอกสารใบสำคัญมาด้วย

7.ใบมรณะบัตร สามี/ภรรยา เพื่อยืนยันสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวิตแล้ว

8.สูติบัตร กรณีเด็กมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

9.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ ไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา หรือ มารดา ให้ บิดา และ มารดา ขอ หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอที่พำนักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว บิดา และ

มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอที่พำนักอยู่ และให้ระบุว่า

ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับมารดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอที่พำนักอยู่

และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว บิดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จำเป็นต้องมีหลักฐานการรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น

สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก บันทึกสลักหลักใบหย่า 

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จำเป็นต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม

โดยในวันสัมภาษณ์ บิดา และ มารดา จะต้องเข้าสัมภาษณ์พร้อมเด็กด้วยทุกกรณี

10.หลักฐานการทำงาน จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ หัวจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จำเป็นต้องระบุสถานทูต / ประเทศ และพีเรียดวันที่จะเดินทาง)

แค่ยืนยันตำแหน่งงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเริ่มงานเท่านั้น หากต้องการระบุ จะต้องระบุให้ถูกต้อง)

โดยหลักฐานการทำงาน จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ เป็นชื่อผู้เดินทาง จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 3

เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า เป็นชื่อผู้เดินทาง

- กรณีเกษียณอายุราชการ ใช้บัตรข้าราชการบำนาญ หรือ จดหมายคำสั่งเกษียณอายุราชการ

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา ระบุยืนยันสถานะว่าเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จริง และ

กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใด ปีใด 
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กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใด ปีใด 

11.หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ (Saving) โดยควรมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท

โดย ใช้สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) เตรียมไปในวันสัมภาษณ์ เกี่ยวกับบัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้

แต่ท่านจำเป็นต้องเตรียมบัญชีออมทรัพย์ (Saving) เป็นหลักเท่านั้น 

สามารถใช้ สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) ได้หากมีรายการ การทำรายการย้อนหลังไป 6 เดือน ทุกเดือน

หากข้ามเดือนใดเดือนหนึ่งไปในสมุด หรือมีรายการไม่ครบเนื่องจากไม่ได้อัพเดทนาน จำเป็นต้องขอ สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน  

12.กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง

สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และกรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สำหรับผู้สูงอายุในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ

อาจต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ

13.ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัท ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในส่วนนี้ และโปรดปฏิบัติตาม เพื่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป

14.การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต

ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น

หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ จำเป็นต้องชำระค่าบริการ

และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

การเตรียมเอกสารเพื่อ ยื่นขอ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา

** ให้เตรียมเอกสารเหมือนกับ การเตรียมเอกสารเพื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เอกสารทุกฉบับจำเป็นต้องออกมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน หรือ 30 วัน นับจากวันยื่น **

หลังเข้ารับการสัมภาษณ์โดยประมาณ 7 วันทำการ หนังสือเดินทางของท่าน จะถูกส่งคืนมาที่บ้านท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่กรอกในแบบฟอร์มไว้

คำแนะนำ

เอกสารที่ท่านต้องยื่นในวันสัมภาษณ์มีดังนี้

1.ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ 

2.ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 

3.หนังสือเดินทางทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มเดิมทั้งหมดที่ท่านเคยมี

4.รูปถ่ายสำหรับทำวีซ่าขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว 

5.โดยเฉพาะท่านที่สมัครวีซ่าประเภท B1/B2 วีซ่า ท่านควรจะเตรียมหลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางของท่านมาด้วย

6.ท่านควรจะสามารถอธิบายได้ถึงแผนการของท่านในช่วงเวลาที่ท่านพำนักในสหรัฐฯและหลังจากที่ท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว

7.ผู้สมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 30 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านั้น
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