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129,000.- 
มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท 

13 – 22 เม.ย. 62 27 เม.ย. – 06 พ.ค. 62 18 – 27 พ.ค. 62 

15 – 24 มิ.ย. 62 13 – 22 ก.ค. 62 27 ก.ค. – 05 ส.ค. 62 

10 – 19 ส.ค. 62 21 – 30 ก.ย. 62 12 – 21 ต.ค. 62 

แคนำดำ ไนแองกำร่ำ - สหรัฐอเมริกำตะวันออก 10 วัน 
พักห้องวิวเห็นน  ำตกไนแองกำร่ำ 2 คืน 

 

วันที่หนึ่ง  (1): กรุงเทพฯ – ดูไบ  
วันที่สอง  (2): ดูไบ – โตรอนโต้ – ขึ น CN Tower – น  ำตกไนแองกำร่ำ – พักห้องเห็นวิวน  ำตก 2 คืน 
วันที่สำม  (3): ล่องเรือ Hornblower ชมน  ำตกไนแองกำร่ำ – ทำนอำหำรบน Skylon Tower 
วันที่สี่  (4): น  ำตกไนแองกำร่ำ – แฮริสเบิร์ก – โรงงำนชอคโกแลต 
วันที่ห้ำ  (5): แฮริสเบิร์ก – กรุงวอชิงตัน ดีซี – สถำบันสมิทโซเนี่ยน 
วันที่หก  (6): กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. – ฟิลำเดลเฟีย – ระฆังแห่งเสรีภำพ – แอตแลนติก ซิตี  
วันที่เจ็ด (7): แอตแลนติก ซิตี  – วู้ดบิวร่ี เอำท์เลท - มหำนครนิวยอร์ค 
วันที่แปด (8): มหำนครนิวยอร์ค – ล่องเรือชมเกำะชมเทพีเสรีภำพ – ขึ นตึกเอ็มไพร์สเตท – ดูไบ  
วันที่เก้ำ  (9):  ดูไบ – กรุงเทพฯ 
วันที่สิบ   (10): กรุงเทพฯ 
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วันที่หนึ่ง  (1): กรุงเทพฯ – ดูไบ  

 
18.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์   
21.05 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินดูไบ โดยเท่ียวบิน EK 373   
 

วันที่สอง  (2): ดูไบ – โตรอนโต้ – ขึ น CN Tower – น  ำตกไนแองกำร่ำ– พักห้องเห็นวิวน  ำตก (คืนที่ 1) 

 
01.00 น. เดินทางถึง สนำมบินดูไบ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
03.30 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินโตรอนโต (Lester B. Pearson International) โดยเท่ียวบิน EK 241 
09.30 น. เดินทางถึง โตรอนโต้ (Toronto) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแคนาดาและเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น

อันดับส่ีของทวีปอเมริกาเหนือ ได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีมีหลายเช้ือชาติมากท่ีสุดเมืองหนึ่ง เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา 

  น ำท่ำนขึ นหอคอยซีเอ็น (CN Tower)  โดยน าท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นหอคอย
ด้วยความเร็วจากพื้นถึงช้ันชมวิวในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่านั้น หอคอยซี
เอ็น ต้ังอยู่ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา 
เป็นหอคอยส่ือสารและสังเกตการณ์สูง 553 เมตร (1 ,815 ฟุต) เริ่ม
ก่อสร้างต้ังแต่ปี ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รับการบันทึกว่าเป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความสูงท่ีสุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี ช่ืออาคารซีเอ็น ย่อ
มาจาก “Canadian National Railway” เป็นกิจการรถไฟท่ีเป็น
เจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นิยมอ้างอิงว่า ซีเอ็น 
หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s National Tower) 
ปัจจุบันซีเอ็นทาวเวอร์เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงเป็นอันดับสามในโลก รองจากเบิร์จคาลิฟา และ หอคอย
กว่างโจว แต่ยังครองสถิติส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในซีกโลกตะวันตก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านแวะถ่ายรูป อำคำรรัฐสภำ ของจังหวัด

ออนตาริ โอ ซึ่ งมีพระบรมรูปของพระนาง
วิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษ เจ้าอาณานิคม
ในสมัยก่อน ต้ังอยู่ด้านหน้า ชมสวนควีนพำร์ค
(Queen’s Park)  และแวะถ่ายรูปสถานท่ี
ส าคัญต่างๆ มากมาย อาทิ มหำวิทยำลัยโต
รอนโต(University of Toronto) ศูนย์กลาง
การศึกษาของโตรอนโต ศำลำว่ำกำรเมือง (Toronto City Hall)     

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน  
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 น าท่านเดินทางสู่ น  ำตกไนแองกำร่ำ (Niagara Falls) 
น้ าตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ต้ังอยู่บนแม่น้ า
ไนแองการ่าบนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับ
สหรัฐอเมริกา 

เข้าสู่ท่ีพัก โ ร ง แ รม  Sheraton Niagara Falls or Marriott 
Niagara Falls or Hilton Niagara Falls ห รื อ
เทียบเท่ำ  

 พิเศษ ห้องพักวิวน  ำตกทุกห้อง ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของน  ำตกไนแองกำร่ำอย่ำงเต็มอิ่ม 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งยำมค่ ำคืน  

 

วันที่สำม  (3): ล่องเรือ Hornblower - ขึ น Skylon Tower - พักห้องเห็นวิวน  ำตก (คืนที่ 2) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

แวะถ่ายรูป Niagara Park Floral Clock นาฬิกาดอกไม้ท่ีมีการประดับประดาตกแต่งดอกไม้นานา
ชนิดอย่างสวยงาม และมีการปรังปรุงเปล่ียนแปลง สีสันพันธ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาล จึงท าให้นาฬิกา
ดอกไม้มีความสวยงามทุกฤดูกาล 
น าท่าน ล่องเรือ Hornblower ให้ท่านสัมผัส
กระแสน้ า ท่ีงดงามด่ังธารทิพย์ร่วงรินจาก
ฟากฟ้า ท่านจะได้ชมความงามและความ
ใหญ่โตของน้ าตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด นับ
ได้ว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวลือล่ันสนั่นโลกและ
เ ป็ น แ ห ล่ ง ท า เ งิ น ใ ห้ กั บ แ ค น า ด า แ ล ะ
สหรัฐอเมริกาปีหนึ่ง ๆ นับจ านวนมหาศาล)  
หมำยเหตุ : ถ้ำ Hornblower Niagara (Maid Of The  Mist) ไม่เปิดบริกำร เนื่องจำกสภำพ
อำกำศไม่อ ำนวย ทำงบริษัทฯจัดโปรแกรมทดแทนที่ Journey Behind The Fall  
น าท่านชมจุดชมวิว เทเบิ ลร๊อค (Table Rock) 
ชมน้ าตกเกือกม้าท่ีได้ช่ือว่าเป็นน้ าตกท่ีใหญ่
ท่ี สุดแห่งหนึ่ ง  และ เป็น ส่ิงมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติของโลก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตำคำรบน 
Skylon Tower  ซ่ึงท่ำน สำมำรถชมวิวที่
งดงำมและบันทึกภำพน  ำตกไนแองกำร่ำได้
จำกมุมสูง 
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บ่าย  เดินทางสู่ หมู่บ้ำนไนแองกำร่ำ ออน เดอะ เลค 
(Niagara On The Lake City)  เมืองท่ีได้รับ
ฉายาว่า เมืองน่ารักของรัฐออนตาริโอ ซึ่งเมือง
นี้ ต้ังอยู่ ท่ีชายฝ่ังตอนใต้ของรัฐออนตาริโอ มี
สวนพฤษศาสตร์ระหว่างทางจากโตรอนโตมา 
ไนแองการ่าเมืองเก่าแก่ท่ีต้ังอยู่ริมทะเลสาบ
ออนตาริโอ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพด้ังเดิมไว้อย่างสวยงาม บ้านเมืองเล็ก ๆ น่ารักๆ ตึก
รามบ้านช่องสวยงาม เงียบสงบ อาชีพคนท่ี
อาศัยอยู่เมืองนี้ส่วนใหญ่ท าการเกษตรและ
อุตสหกรรมท าไวน์เป็นหลัก  

 แวะบันทึกภาพ Whirlpool  หรือน้ าวนขนาด
ยักษ์ท่ีเกิดจากกระแสน้ าท่ีมาจากน้ าตกไนแอง
การ่า 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Sheraton Niagara Falls or Marriott Niagara Falls or Hilton Niagara Falls หรือ

เทียบเท่ำ 
 พิเศษ ห้องพักวิวน  ำตกทุกห้อง ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของน  ำตกไนแองกำร่ำอย่ำงเต็มอิ่ม 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งยำมค่ ำคืน  
   

วันที่สี่  (4): น  ำตกไนแองกำร่ำ – แฮริสเบิร์ก – โรงงำนชอคโกแลต 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านข้ามพรมแดนสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองแฮร์ริสเบิร์ก (Harrisburg) เป็น
เมืองหลวงของรัฐ Pennsylvania ซึ่งเป็นเมืองขนาดกลางไม่ใหญ่มาก อยู่ริมฝ่ังแม่น้ าซัวควิฮานน่า  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Hamburger ร้าน McDonald) 
บ่าย  น าท่านชม โรงงำนช็อกโกแลต ชมเครื่องจักรเก่าแก่ท่ีใช้ ในการผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงระดับ

โลก และให้ท่านได้แวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Radisson Harrisburg หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ห้ำ  (5): แฮริสเบิร์ก – กรุงวอชิงตัน ดีซี – สถำบันสมิทโซเนี่ยน 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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  น าท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington D.C.) เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ติดกับรัฐ
เวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์ โดยวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในเขตฝ่ังซ้ายของแม่น้ าพอตอแมก (Potomac 
River) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีท่านแรกของ
สหรัฐอเมริกา เมืองหลวงแห่งนี้สร้างขึ้นแทน ฟลิาเดลเฟีย อดีตเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูสเต็กเนื้อวัว หรือ ปลาแซลม่อน) 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ สถำบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institution) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย ก่อตั้งขึ้น

ตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาว
อังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (James Smithson) 
ซึ่งระบุในพินัยกรรมว่าหากหลานชายของเขา 
เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้
ยกมรดกท้ังหมดให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
เพื่อก่อต้ังองค์กรท่ีสามารถ “เพิ่มพูนและ
เผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติ / เข้าชม 
พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชำติ (National Museum of Natural History)  เพลิดเพลินกับการชม
หุ่นสตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจากนั้นท่ียังมีห้องท่ีมีซากดึกด าบรรพ์ มีโครงกระดูก
ไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ท่ีส าคัญคือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) อันเป็นเพชรสีน้ าเงินท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก และถูกกล่าวขานว่าเป็นเพชรอาถรร  

  ชม อนุสรณ์สถำนโธมัส เจฟเฟอสัน (The Thomas Jefferson Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานท่ี
สร้างเพื่อเป็นเกียรติ์และระลึกถึง ประธานาธิบดี โธมัส 
เจฟเฟอสัน ประธานาธิบดีคนท่ี 3 แห่งสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น American Founding 
Father of the United States / ชม อนุสรณ์สถำน
อับรำฮัมลินคอล์น (Lincoln Memorial)  ใจกลาง
กรุงวอชิงตัน ดีซี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ี
ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอล์น ประธานาธิบดี
คนท่ี 16 ของสหรัฐอเมริกา  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหาร Asean) 
เข้าสู่ทีพัก  โรงแรม Sheraton Rockville หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่หก  (6): กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. – ฟิลำเดลเฟีย – ระฆังแห่งเสรีภำพ – แอตแลนติก ซิตี  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลำเดลเฟีย (Philadelphia) หรือท่ี เรียกกันว่า Philly หรือ The City of 
Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐเพนซิลเวเนีย 
และเป็นเมืองท่ีพลเมืองหนาแน่นท่ีสุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ีเมือง

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
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
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จากประชากรเป็นอันดับ 5 และมีผู้บริโภคส่ือมากเป็นอันดับ 4 จากการส ารวจของนีเซน มีเดีย รี
เสิร์ช และเป็นเมืองท่ีมีพลเมืองหนาแน่นเป็นอันดับท่ี 49 ของโลก นอกจากนี้ฟิลาเดลเฟียยังเป็นท่ีต้ัง
ของสถานศึกษาช้ันน าอย่าง มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และ Drexel University  
น าท่านเข้าชม ระฆังแห่งเสรีภำพ หรือ 
Liberty Bell  เป็นส่ิงท่ีประกาศก าเนิดของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันท่ี  8 กรกฎาคม 
พ.ศ 2319 ระฆังเก่าแก่ท่ีงามสง่าใบนี้มีขอบ
กว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ฟุต และ
หนักกว่าหนึ่งตัน บนระฆังมีอักษรจารึกไว้ว่า 
“ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนท่ีอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” พร้อมน าชมนิทรรศการความเป็นมาใน
การ ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา น าท่านถ่ายรูปกับ หอแห่งเสรีภำพ หรือ Independence 
Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและต้ังดินแดนใหม่โดย
ใช้ช่ือว่า“สหรัฐอเมริกา”                 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร Asean 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี  (Atlantic City) ดินแดนแห่งคาสิโนเมืองแห่งแสง สี และ 

คาสิโน ท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดด้านฝ่ังตะวันออก (เรียกได้ว่าเป็น ลาสเวกัส ตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม 
เลียบฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก 

  อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเส่ียงโชคในคาสิโน หรือเท่ียวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค 
(Broadwalk) ซึ่ ง เ ป็ น ถ น น ส า ย
เก่าแก่ของเมืองแอตแลนติก ซิ ต้ี  
สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความ  
กว้างเพียง 12 ฟุต (3.65 เมตร) แต่
ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต ( 12 
เมตร) และมีความยาวถึง 7 กม. ซึ่ง
ตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ
มากมาย รวมไปถึงร้านค้า ซึ่งมีช่ือเสียงระดับโลกก็ต้ังอยู่ ณ ถนนเส้นนี้ หรือ ท่านจะเลือกช้อปปิ้ง
สินค้า ณ เอาท์เลทแห่งใหญ่ ต้ังอยู่ใกล้โรงแรม Target Outlet ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เช่น 
Coach, Puma, Nike, CK, Adidas และอื่นๆ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Bally’s Atlantic City หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่เจ็ด (7): แอตแลนติก ซิตี  – วู้ดบิวร่ี เอำท์เลท - มหำนครนิวยอร์ค 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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
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น าท่านช็อปป้ิงท่ี วู้ดบิวร่ี เอำท์เลท (Woodbury Outlet)  ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทท่ีดี  ท่ีสุดใน
อเมริกา ต้ังอยู่บนเนื้อท่ีขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 
250 ร้านค้า น าเสนอสินค้าในราคาท่ี
ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลาย
แ บ ร น ด์  อ า ทิ  Burberry, Gucci, 
Channel, Dior, Coach, Diesel, G-
Star, Miss Sixty, Energy, Nike, 
Versace, Polo, A/X, Emporio , Armani และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะ
เลือกนั่งจิบชา กาแฟ ท่ีมาจ าหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้ 

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเอาท์เลทตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ มหำนครนิวยอร์ค (New York) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอเมริกา รัฐ New 

York อยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา 
   น าท่านผ่านชม Ground Zero บริเวณท่ีครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกแฝด World Trade Center ท่ีสูงท่ีสุด

ในอเมริกา แต่ตอนนี้มีการก่อสร้างตึกใหม่ทดแทน 
หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ในปี2001  

  ชม ย่ำนไทม์สแควร์ (Times square)  ย่านการค้า
ในกลางนคร ท่ีประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่าน
โรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นก าเนิดของ
ละครบรอดเวย์ ศิลปะการแสดงท่ีท่ัวโลกยอมรับ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Crowne Plaza Newark หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่แปด (8): นิวยอร์ค – ล่องเรือชมเกำะชมเทพีเสรีภำพ – ขึ นเอ็มไพร์สเตท – ดูไบ  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ล่องเรือชมเกำะชมเทพีเสรีภำพ (Statue of Liberty ) 
เดิมมีช่ือว่า Liberty Enlightening The World ต้ังอยู่ ณ 
เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญท่ีชาวฝรั่งเศส
มอบเอาเป็นของขวัญแก่ชาวอเมริกัน ในวันท่ีอเมริกา
เฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปีเมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม ปี 
1876  โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟแลนด์เป็นผู้รับมอบในวันท่ี 
28 ตุลาคม 1886 เทพีเสรีภำพ เป็นประติมากรรมโลหะส าริด รูปเทพีห่มเส้ือคลุม มือขวาชูคบเพลิง 
มือซ้ายถือแผ่นจารึกค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้เมื่อปี 1984 ผ่ำนชมสะพำนบรูคลิน (Brooklyn Bridge)  เป็นสะพานแขวนท่ี
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เก่าแก่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1825 เมตร ทอด
ข้ามแม่น้ าอีสต์ เช่ือมระหว่างนิวยอร์กซิตี แมนฮัตตัน และบ
รูคลิน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย 
บ่าย น าท่านขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State 

Building) ตึ  กท่ีเคยเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็น
อันดับ 14 ของโลก มีท้ังหมด 102 ช้ัน ตึกนี้ยังเป็นสถานท่ี
ถ่ายท าภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องมาใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท า
ฉากส าคัญ อาทิ Sleepless in Seattle, King Kong เป็นต้น 

  อิสระให้ท่ำนอิสระ ช้อปปิ้งถนนสำยที่ห้ำ (Fifth Avenue) ซึ่งเป็น
แหล่งช้อปปิ้งท่ีหรูหราท่ีสุดในนิวยอร์ก และบรรยากาศแสนโรแมน
ติก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน (เมนูพิเศษ Lobster menu) 
19.00 น.  เดินทางสู่สนามบินจอห์น เอฟ เคเนดี้  
23.00 น.  ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 202 

 

วันที่เก้ำ  (9):  ดูไบ – กรุงเทพฯ 
 

19.45 น.  เดินทางถึงดูไบ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
22.35 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน EK 374 
 

วันที่สิบ   (10): กรุงเทพฯ 
 

07.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
************************************* 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ แคนำดำ ไนแองกำร่ำ – สหรัฐอเมริกำ ฝั่งตะวันออก 10 วัน (EK) 
 

 

อัตรำนี รวม 1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินเอมิเรตส์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่
ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ (ประเทศแคนาดา) และเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือข้ึน

เคร่ือง (Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,500 บาท 
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ100 บาท ต่อท่าน ( 100 บาท x 10 วัน = 1,000 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง) 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ กรุณำ

ดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  
เง่ือนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนทีเ่หลอื 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
• ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทวัร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
• ประเภทบัญชี: ออมทรพัย ์

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำร ส ำหรับ จ ำนวนผู้เดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ นไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   129,000 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   127,000 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  125,000 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   30,000 

mailto:sp@beelinetour.com
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• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์
เพ่ือแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และ
ผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 
วันท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่าน
ไว้ให้มากที่สุด  
2. เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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เอกสารยื่นวซ่ีาแคนาดา 

(ใชเ้วลาย่ืนโดยประมาณ 16 วนัท าการ ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

ณ ปัจจบุนั สถานฑูตไม่อนญุาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอย่ืนวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในชว่งท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบ) 

แบบฟอร์มค ำร้องขอวซ่ีำ และ แบบฟอร์มเก่ียวกบัครอบครัว  
(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที่ทางบริษัทฯ ทัวร์ให้กรอกข้อมูล) 

1. หนงัสอืเดินทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 
(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเลม่เก่าก่อนหน้าเลม่ปัจจุบนัมาด้วย) 

2. รูปถ่ำย สี หนำ้ตรง ขนำด 3.5*4.5 ซ.ม. จ  ำนวน 2 รูป พ้ืนฉำกหลงัรูปตอ้ง
เป็นพ้ืนสีขำว (อยำ่ถ่ำยเอง เพรำะพ้ืนเป็นสีเทำ ใชไ้ม่ได)้ ห้ำมสวมแวน่
สำยตำ (รูปถ่ำยตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถำนฑูตมีกำรเทียบรูปกบั
หนำ้วีซ่ำท่ีเคยไดรั้บ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลีย่นค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหยา่และหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สติูบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสติูบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พอ่และแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 

a. เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขต
หรืออ าเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพันธ์อย่างไรกับ
ครอบครัว 

b. เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ
เทา่นัน้และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

c. เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ
เทา่นัน้และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑตูและประเทศ) 

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


Update 30-01-19 

            COPYRIGHT © 2019 BEELINETOUR.COM ALL RIGHTS RESERVED | TEL. 02-678-6088  12 
 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนา
อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 

เงินเดือน วนัเดินทางท่ีจะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสอืรับรองจากหนว่ยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นัน้ว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบุชัน้ปีท่ี

ศกึษา  
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ ส าเนาสมดุบัญชี ทัง้

สองอย่างนีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนงัสอืรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออก
โดยธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 1เดือนนบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชีย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซา่ มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท
ตอ่การรับรอง 1 ทา่น ให้สมเหตสุมผลตอ่การยื่นวีซา่ และยอดแสดงในบญัชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน 
(กรุณาปรับสมดุบญัชีและถ่ายส าเนา 15 วนัก่อนยื่นวีซา่) 

หมายเหต ุ: หากสมดุบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ตอ่เน่ือง) เช่น จากเดือน 1 ข้าม
ไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ทา่นต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลงั 6 เดือน จากทางธนาคาร
แทนการถ่ายส าเนาสมดุบญัชี 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซา่ได้ แตท่า่นต้องแนบบญัชีออมทรัพย์ 

(Saving) มาด้วยหากต้องการใช้บญัชีฝากประจ า ต้องเตรียมดงันี ้
✓ หนงัสอืรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซา่ 
✓ ส าเนาสมดุบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 ทา่นให้

สมเหตสุมผลในการยื่นวีซา่ 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้
- หนงัสอืรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้าของบญัชี รับรองคา่ใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง

ระบุช่ือผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสติูบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์

วา่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่เป็นผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
- หนงัสอืรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11 
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หลักฐำนประกอบกำรยื่นวีซ่ำอเมริกำ (ประเภทท่องเที่ยว) 
 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างประทับตรา 2 หน้าขึ้นไปพร้อมเล่มเก่า 
(ถ้ามี)  

2. รูปถ่ายสีปัจจุบัน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 2 x 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป เน้นใบหน้า มองเห็นใบหูท้ัง 2 ข้างชัดเจน 
3. ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน (อายุต่ ากว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร)  
4. ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี)  
5. ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)  
6. การเงิน สมุดบัญชีเงินฝำกตัวจริง พร้อมส ำเนำย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองกำรเงินจำกธนำคำร 
7. การงาน   
 7.1 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน หรือใบจดทะเบียนการค้าตัวจริง  
 7.2 พนักงานบริษัทใช้จดหมายรับรองการท างานระบุวันเริ่มงาน ต าแหน่ง อัตราเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง  
 7.3 ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองจากต้นสังกัด ระบุวันเริ่มงาน ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง  

7.4 นักเรียน – นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง 
** กรณีผู้เดินทำงอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี และไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำ มำรดำ ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทำง
ที่ออก ณ อ ำเภอ พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครอง 

ส าหรับผู้ที่เดินทางไปเพ่ือธุรกิจ ท่ีต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุมในประเทศสหรัฐอเมริกา ควรแสดงจดหมายจากภาค
ธุรกิจในสหรัฐฯ ท่ีท่านจะไปติดต่อธุรกิจด้วย  

  ต้องมาสัมภาษณ์ท่ีสถานทูตทุกท่าน 
หมายเหตุ :  สถานทูตขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี 

สถานทูตจะส่งพาสปอร์ตคืนหลังจากวันท่ีได้รับการสัมภาษณ์ประมาณ 3-5 วัน 
------------------------------------------------------ 

 


