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7 เม.ย. 60 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) ศุกร์ 
18.30 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบนิเอมิเรสต์ 

แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  
 21.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบนินครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเท่ียวบนิท่ี EK 373 

8 เม.ย. 60 นครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - กรุงวอชิงตนั ดซีี - พพิธิภณัฑ์
ประวัตศิาสตร์ธรรมชาตแิห่งชาติ-พพิธิภณัฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ 

เสาร์ 

00.50 น. ถงึสนามบนินครดไูบ รอเปลีย่นเที่ยวบนิ  

02.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงวอชิงตนั ดี ซี (สหรัฐอเมริกา) โดยเท่ียวบนิท่ี EK231  
08.40 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตนั ดลัเลส (IAD) กรุงวอชิงตนั ดีซ ี (District of 

Columbia) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร (กรุงวอชิงตนั ดีซี เวลาช้ากว่าประเทศไทย 11 ชม.)  รถปรับอากาศรอรับ
คณะแล้วน าเที่ยวชมวอชิงตนั ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐ อเมริกาที่สวยงาม ตัง้อยู่บนฝ่ัง
แม่น า้โปโตแมค (Potomac) โดยน ามาจากชื่อของ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดีคน
แรกของอเมริกา บวกกบัชื่อ คริสโตเฟอร์ โคลมับสั ผู้ ค้นพบทวีปอเมริกาในปีค.ศ. 
1790 จอร์จ วอชิงตนั ได้เลอืกดินแดนท่ีเป็นวอชิงตนัทกุวนันีเ้ป็นเมืองหลวงถาวร มี
การวางผงัเมืองและก่อสร้างอาคารต่าง ๆ มาก มาย โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีก
โบราณเป็นสว่นใหญ่ 

 

 น าคณะเท่ียวชมกรุงวอชิงตนั ดี.ซ.ี โดยเร่ิมจากศนูย์กลางในการบริหารประเทศอนั
ได้แก่ U.S. Capitol หรือรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ห้องแรกที่ใช้ต้อนรับนกัท่องเท่ียวคือ 
ห้องโถงกลมอนัโอ่อ่า มีภาพเขียนขนาดใหญ่เกี่ยวกบัประวติัศาสตร์อเมริกาเรียงราย
อยู่รอบห้อง และที่ส าคญัคือ ค าประกาศอิสรภาพ และรัฐธรรมนญูของสหรัฐอเมริกา 
ตัง้แสดงอยู่ด้วย ผ่านย่าน The Mall เปรียบเสมือนหวัใจของเมือง และยงัเป็นท่ีตัง้ของ
สถาบนัสมิธโซเนียน กลุม่อาคารเรียงรายสองฝ่ัง ถดัไปคืออนสุาวรีย์วอชิงตนั 
(Washington Monument)  เป็นแท่งเสาหินอ่อนสงู 555 ฟุต ซึง่จะเห็นได้แต่ไกล 
แลนด์มาร์กที่ได้รับการบนัทกึภาพมากที่สดุของดีซี ผ่าน Vietnam Veterans 
Memorial อนสุาวรีย์สงครามเวียดนาม ตัง้ตรงข้ามกบั Korean War Memorial 
อนสุาวรีย์สงครามเกาหล ี และอนสุาวรีย์ลนิคอล์น (Lincoln Memorial) จดุชมวิวที่มี
นกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สดุ เป็นฉากหลงัที่สวยงามที่สดุจนเกินค าบรรยาย  
ภายในอาคารมีอนสุาวรีย์ของประธานาธิบดีลนิคอล์น ก าแพงด้านซ้ายได้จารึกสนุทร
พจน์ของลนิคอล์นท่ีกลา่ว ณ Gettysburg  อนัเป็นอมตะพจน์ที่ได้รับการยกย่องว่าจบั
ในอเมริกนัยิ่งนกั แล้วน าคณะไปถ่ายรูปด้านหน้าของท าเนียบขาว หรือ ไวท์เฮ้าส์ที่โด่ง
ดงั เป็นท าเนียบของประธานาธิบดีของอเมริกา ความยิ่งใหญ่ที่ถกูกลา่วขวญัถงึ 
รวมถงึระบบรักษาความปลอดภยัที่ว่ากนัว่าดีที่สดุในโลก ถกูผู้สร้างภาพยนตร์น ามา
ให้ได้ชมกนัใน Olympus has Fallen เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตวัอาคารรูป
ห้าเหลีย่มเป็นสญัลกัษณ์ทางการทหาร เป็นอาคารส านกังานท่ีมีพนกังานมากที่สดุใน
โลก และเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สดุในโลกมาก่อน แล้วพาท่านผ่านไปชมย่าน
จอร์จทาวน์  ถือได้ว่าเป็นชมุชนท่ีเก่าแก่ที่สดุของดี.ซี. โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
จอร์เจียน และวิคทอเรียน บ้านท่ีสร้างจากหินและสวนสวยท าให้ดรู่มร่ืน 

 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าคณะเข้าสูส่ถาบนัสมิธโซเนียน เป็นสถาบนัวิจยั สถาบนัการศกึษา และพิพิธภณัฑ์ 

ได้รับทนุจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และจากผู้บริจาคต่าง ๆ น าเข้าชมพิพิธภณัฑ์
ประวติั ศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ (National Museum of Natural History) ภายในถกู
แบง่ออกเป็น 3 ชัน้ แต่พืน้ท่ีจดัแสดงมีเพียงแค่ 2 ชัน้ ชัน้ท่ี 1 บอกเลา่เร่ืองราวของสตัว์
โลกดกึด าบรรพ์มีอายกุว่า 220 ล้านปี แบง่เป็นโซนสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม (Mammal) 
ไดโนเสาร์ (Dinosaurs) สตัว์ในยคุน า้แข็ง (Ice Age) ฟอสซิล (Fossil) ต้นก าเนิดของ
มนษุย์ (Human Origins) และภายในห้องโถงมหาสมทุร (Ocean Hall) คณุจะมี
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โอกาสได้เห็นปลาวาฬ ปลา และสิง่มีชีวิตใต้ทะเลน่าสนใจอีกมากมาย และนี่ยงัเป็น
แค่สว่นหนึ่งของชิน้งานท่ีจดัแสดงอยู่ในโถงใหญ่มโหฬารเท่านัน้ ที่ชัน้ 2 มีนิทรรศการ 
“เขียนไว้ในกระดกู” (Written in Bones) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกบัการสบืสวนด้วยนิติ
วิทยาศาสตร์จากโครงกระดกูมนษุย์ ห้องอญัมณีหายากและงานปัน้ท่ีแปลกตา จดั
แสดงอยู่รอบๆ เพชรขนาด 45 กะรัตที่โด่งดังระดบัโลกอย่างเพชร โฮปไดมอนด์ (The 
Hope Diamond) เรียนรู้เกี่ยวกบัหินและแร่ แล้วต่ืนตาไปกบัสตัว์น่าเกรงขามที่ครัง้
หนึง่เคยอาศยัอยู่ในทะเลยุคโบราณ และค้นพบสิง่มีชีวิตที่คณุไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริง 
สมัผสักบัชีวิตในยคุโบราณผ่านการจ าลองวิธีชีวิตของคนโบราณอย่างถกูต้องและ
เหมือนจริง เดินผ่านโลกของมด และชีวิตของผีเสือ้ ไปจนถงึสตัว์เลือ้ยคลานขนาด
ใหญ่ พิพิธภณัฑ์นีม้ชีิน้งานจดัแสดงอยู่ถงึ 126 ล้านชิน้ เป็นส่วนหนึง่ของสถาบนั
สมิทธ์ิโซเนียน ซึง่เป็นสถาบนัค้นคว้าวิจยัและพิพิธภัณฑ์ที่มีชือ่เสยีงที่สดุในโลก มีผู้
เข้าชมกว่า 5 ล้านคนต่อปี 

 
 
 

 

 น าเข้าชมพิพิธภณัฑ์ยานบนิและอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space 
Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชื่อเสยีงมากที่สดุของสถาบนัสมิธโซเนียน พืน้ท่ีจดัแสดง
มี 2 ชัน้ แบง่เป็น 23 แกลลอรี จดัแสดงเคร่ืองบนิกว่า 100 รุ่น, ยานอวกาศ, ขีปนาวธุ 
และสิง่ประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกบัการบนิ ไฮไลท์สว่นหนึง่คือ นวตักรรมการบนิของพี่น้อง
ตระกลูไรท์ ในปี 1903, ยานอพอลโล 11 และเทคโนโลยีขัน้สงูของอากาศยานของโลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 พกัโรงแรม Hilton Mclean Tysons Corner หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน www.expedia.co.th 

9 เม.ย. 60 วอชิงตัน ดีซี - ฟิลลาเดลเฟีย - แอตแลนติกซิตี ้ อาทิตย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟิลลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซึง่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในมลรัฐเพน

ซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สดุเป็นอนัดบั 6 ของสหรัฐอเมริกา มี
ความส าคญัในฐานะท่ีเป็นสถานที่ท่ีมีการเขียนและลงนามรัฐธรรมนญูของประเทศ 
เพื่อประกาศอิสรภาพจากองักฤษ  

(260 กม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย เท่ียวชมสถานท่ี ๆ จะบอกเลา่เร่ืองราวได้ดีที่สดุคือ Independence Visitor Center 

ประกอบไปด้วย Independence Hall , Liberty Bell Center ซึง่ภายในจะจดัแสดง
เกี่ยวกบัประวติัความเป็นมาเป็นไปของระฆงั เป็นระฆงัที่มีความหมายต่อ
ประวติัศาสตร์ชาติ เพราะเป็นระฆงัใบที่สง่เสยีงก้องกงัวาน หลงัประกาศอิสรภาพไม่
ขึน้ตรงต่อจกัรภพองักฤษในปี 1776  เหตทุี่เลอืกใช้ระฆงัใบนีก้็เพราะรอบ ๆ ระฆงั 
จารึกข้อความที่มีความหมายจบัใจเกี่ยวกบัเสรีภาพ สอดคล้องกบัวตัถ ุ ประสงค์ของ
การประกาศอิสรภาพพอดี   และ Independence Park สถานท่ีนีบุ้คคลส าคญัใน
ประวติัศาสตร์ได้เคยยืนตรงจดุนี ้ 2 ในนัน้คือ เบนจามิน แฟรงคลนิ ในฐานะ
นกัการเมือง เขาเป็นนกัเขียนและผู้น าการเคลือ่นไหวคนส าคญัไปสูก่ารแยกตวัออก
จากอาณานิคม และร่วมกอ่ตัง้ชาติสหรัฐอเมริกาและ จอร์จ วอชิงตนั ประธานาธิบดี
คนแรกของสหรัฐ ศนูย์กลางของความมัน่คงทกุอย่างของอเมริกา เสยีงที่ก้องกงัวาน
ของ Liberty Bell หลกัเชิดชอูดุมคติในเสรีภาพ และความความเสมอภาคอย่างแน่ว
แน่ ได้เกิดขึน้ในสถานท่ีแห่งนี ้แวะชมบ้านของ Betsy Ross จดุเร่ิมต้นของธงชาติผืน
แรกที่น ามาใช้อย่างเป็นทางการ โดยหลงัจากประกาศอิสรภาพ จอร์จ วอชิงตนั ได้
ขอให้รอสส์ซึง่เป็นช่างเย็บชาวเมืองฟิลลาเดลเฟีย ตดัเย็บธงชาติให้โดยธงผืนนีม้ีกลุม่
ดาว 13 ดวงเรียงกนัเป็นวงกลม อยู่ในกรอบสีเ่หลีย่มจตัรัุสบนพืน้ซึง่มีลวดลายเป็น
แถบสแีดงสลบัขาวและต่อมามีการเปลีย่นแปลงถึง 26 ครัง้จงึเป็นธงชาติแบบที่ใช้ใน
ปัจจบุนั แล้วออกเดินทางต่อสูเ่มืองแอตแลนติกซิตี ้ ตัง้อยู่ริมฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติก 
ในมลรัฐนิวเจอร์ซี่ เมืองคาสโินแห่งที่สองของสหรัฐฯ โด่งดงัรองลงมาจากลาส เวกสั 
เมืองตากอากาศริมฝ่ังทะเล เคยเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของชาวนครนิวยอร์ก 
เพราะอยูไ่ม่ห่างจากนครนัน้นกั แต่กลบัมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ เมื่อรัฐบาลอนญุาตให้

 
 
 

(100 กม.) 

 

http://www.expedia.co.th/
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เอกชนตัง้สถานคาสิโนที่มีชื่อเสยีงอย่างมากมาย 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม Buffet  

 พกัโรงแรม Caesars Atlantic City หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.caesars.com/ 
10 เม.ย.60 แอตแลนติกซิตี ้- มหานครนิวยอร์ค จันทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสูม่หานครนิวยอร์ค ที่ได้ชื่อว่าเป็นศนูย์กลางของความศิวิไลซ์ 

ศนูย์กลางของเมืองนิวยอร์กประกอบด้วย 5 เขตปกครองที่เรียกว่า โบโรห์ (Borough) 
คือ เดอะบรองซ์, บรูคลนิ, แมนแฮตตนั, ควีนส์ และสแตตัน ไอส์แลนด์ เป็นเมืองที่มี
ประชากรกว่า 8 ล้านคนหนาแน่นที่สดุในสหรัฐอเมริกา จากรูปแบบการวางผังเมือง
ด้วยโครง สร้างที่มีประสทิธิภาพ เมื่อมองจากมมุสงูจะเห็นถนนวางตดักนัเป็นแนว
สีเ่หลีย่มอย่างเป็นระเบยีบ โดยจะมีระบบชื่อเรียกถนนว่า “สตรีท” และ “อเวนิว” การ
วางผงัเมืองในรูปแบบนีท้ าให้สะดวกต่อการค้นหาสถานท่ีได้อย่างง่ายดาย  

(202 กม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
บา่ย น าท่านชมย่านส าคญั ๆ ของเมือง อาทิ ย่านวอลล์สตรีท (Wall Street) รู้จกักนัดีใน

ฐานะศนูย์กลางทางการเงินของโลก และตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์กเร่ิมต้นตัง้อยู่บน
ถนนสายนี ้ บริเวณวอลล์สตรีทจะมีรูปปัน้กระทิง (bull) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ที่หมายถงึ
เศรษฐกิจดี นกัท่อง เท่ียวผ่านไปมานิยมในการถ่ายรูปคู่ จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
ย่านส าคญัแห่งนี ้ ย่านบรอดเวย์ สถานท่ีที่มีชื่อเสยีงในด้านของโรงละครต่าง ๆ 
มากมายมารวมกนัอยู่ที่น่ี , เมดิสนัสแควร์ อเวนิว , ย่านไทม์สแควร์ , ร็อคกีเ้ฟลเลอร์ 
เซนเตอร์ ที่สร้างขึน้จากตระกลูที่ร ่ารวยติดอนัดบัหนึง่ในสิบของอเมริกา ย่านไชน่า
ทาวน์ , เซ็นทรัลพาร์ค สร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1873 มีขนาดอยู่ที่ 3.4 ตารางกิโลเมตร 
สวนสาธารณะแห่งนีเ้ป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง และยงัเคยเป็นสถานที่ใช้
ประกอบในฉากถ่ายท าภาพยนตร์อีกด้วย อนสุรณ์สถาน 911 หรือ Ground Zero น า
คณะเช็คอินเข้าสูโ่รงแรมที่พกัย่านไทม์สแควร์ แล้วอิสระให้ท่านได้เดินส ารวจสนิค้าใน
แหลง่ชอปปิง้มากมายทีเ่ป็นจดุดึงดดูนกัท่องเท่ียว 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 พกัโรงแรม Sheraton New York Time Square หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.sheratonnewyork.com 

11 เม.ย.60 มหานครนิวยอร์ค - ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - ชมวิวแบบพา
โนรามาบนตึกเอ็มไพร์สเตท 

จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู ่Pier 83 ลงเรือท่องเท่ียว Circle Line Cruise ลอ่งไปตามแม่น า้ฮดั

สนั ผ่านเขต Financial District และสวนสาธารณะ Battery เพื่อไปชมเทพีเสรีภาพ 
(Statue of Liberty) อนสุาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ และมีคณุค่าทางจิตใจ ที่ชาวฝร่ังเศสมอบ
เอาไว้เป็นของขวญั แก่ชาวอเมริกนั ในวนัท่ีอเมริกาเฉลมิฉลองวนัชาติครบ 100 ปี ณ 
วนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะส าริด รูปเทพีห่ม
เสือ้คลมุ มือขวาชคูบเพลงิ มือซ้ายถือแผ่นจารึกค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และ
มีอกัษรสลกัว่า "JULY IV MDCCLXXVI" หรือวนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776  เท้าข้าง
หนึง่มีโซ่ที่ขาด แสดงถึงความหลดุพ้นจากการเป็นทาส สวมมงกฎุ 7 แฉกซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ของทะเลทัง้เจ็ด หรือทวีปทัง้เจ็ด โครงร่างเหลก็ออกแบบโดยเออแชน วี
ยอเลต์-เลอ-ดคุ และกุสตาฟ ไอเฟล ซึง่เป็นผู้ออกแบบหอไอเฟล ในกรุงปารีส สว่น
ฐานอนสุาวรีย์ สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกนั เอมมา 
ลาซารัส ซึง่มีเนือ้หาต้อนรับผู้อพยพที่เข้าอยู่มาในอเมริกาปีค.ศ. 1984 องค์การ
ยเูนสโก ประกาศให้อนสุาวรีย์เทพีเสรี ภาพเป็นมรดกของโลก ใกล้ๆกนัมีเกาะเลก็ๆ
เกาะหนึง่มีชื่อว่าเกาะ Ellis เดิมเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาทางเรือสมยัก่อน 
เรือลอ่งผ่านไปชมสะพานบรูคลนิ เป็นสะพานแขวนท่ีเก่าแก่ที่สดุในสหรัฐอเมริกา มี
ความยาว 1,825 เมตร ข้ามแม่น า้อีสต์ เชือ่มระหว่างย่านแมนฮตัตนั และย่านบรูคลนิ 

 
 

 
 

 

http://www.caesars.com/
http://www.sheratonnewyork.com/
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12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Japanese Buffet 
บา่ย น าคณะขึน้ชมวิวทิวทศัน์บนตกึเอ็มไพร์สเตท หนึง่ในอาคารระฟ้าที่มชีื่อเสยีงมากที่สดุ

ในโลก ตัง้อยู่บนเกาะแมนฮตัตัน ในรัฐนิวยอร์ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกนั วิ
ลเลยีม เฟรดเดอริค แลมบ์ กอ่สร้างโดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน 
จ ากดั เร่ิมลงมือกอ่สร้างเมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 1 
พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสงูทัง้สิน้ 102 ชัน้ มีหน้าต่างทัง้สิน้ 6,514 บาน ตกึสงู
จากพืน้ดิน 381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่งด้วยศิลปะแบบอาร์ตเดคโค (Art Deco) ที่
นิยมในสมยันัน้ ในปัจจบุนัได้มีการทุ่มเงินกว่า 550 ล้านเหรียญเพื่อท าให้ตกึแห่งนี ้
เป็นตกึประหยดัพลงังาน โดยสามารถลดการใช้พลงังานได้ลดลงถงึ 38% เอ็มไพร์
สเตทยงัคงรักษาต าแหน่งตกึประหยดัพลงังานท่ีสงูที่สดุในโลกอยู่ในเวลานี ้ และมี
นกัท่องเท่ียวมาเยือนกว่า 3.8 ล้านคนต่อปี เพื่อชมวิวทิวทศัน์ของมหานครนิวยอร์ค 
แบบ 360 องศา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ย่านฟิฟท์อเวนิว ส าหรับของมียี่ห้อและ
เคร่ืองประดบั ห้างสรรพสนิค้าเมซีส์ (Macy's) ห้างสรรพสนิค้าที่ใหญ่ที่สดุในสหรัฐฯ 
ตามอธัยาศยั 

 
 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม Sheraton New York Time Square หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.sheratonnewyork.com 

12 เม.ย.60 มหานครนิวยอร์ค - คอร์นน่ิง - ไนแองการ่า (ฝ่ังแคนาดา) อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค สูเ่มอืงคอร์นน่ิง ซึง่อยู่ทางตอนใต้ของนคร

นิวยอร์ค ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึง่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้เชมงุ เป็นเมืองที่มีชื่อเสยีง
ทางด้านการท าเคร่ืองแก้ว  

(400 กม.) 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าท่านเดินทางสูเ่มืองบฟัฟาโล ่ ซึ่งมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เป็นเมือง

ทางด้านอตุสาหกรรมพนัธุ์พชื ศนูย์กลางทางวฒันธรรม การ ศกึษาและการแพทย์ 
และได้รับการคดัเลอืกจากหนงัสอื Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็น
อนัดบั 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมี
แม่น า้ไนแองการ่าขวางกัน้ ซึง่เป็นจดุก าเนิดของน า้ตกยกัษ์ “ไนแองการ่า”  จากนัน้น า
คณะช้อปปิง้ใน Fashion Outlets of Niagara Falls ที่มีสนิค้าแบรนด์ดงัของอเมริกา
และทัว่โลก ลดกระหน ่าตัง้แต่ 30-70% อาทิ Burberry / Calvin Klein / Coach / 
Cole Haan / DKNY / Kate Spade / Levi’s / Polo Ralph Lauren / Saks Fifth 
Avenue OFF 5TH / Samsonite Company Store / Tumi จนได้เวลาน าคณะเดินทาง
ข้ามพรมแดนสูป่ระเทศแคนาดา เพื่อด่ืมด ่ากบัความงดงามอนัเป็นท่ีสดุของน า้ตกไน
แองการ่า ประกอบด้วยสองน า้ตกใหญ่ คือน า้ตกอเมริกนั (American Fall) และน า้ตก
แคนาดา (Canadian Fall) หรือน า้ตกเกือกม้า น า้ตกทัง้สองถกูคัน่ด้วยเกาะกลางชื่อ
ว่า Goat Island น า้ตกอเมริกนัอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างน้อยกว่า
สงูน้อยกว่า กว้างเพียง 320 เมตรสว่นน า้ตกแคนาดาเป็นน า้ตกรูปเกือกม้า 2 ใน 3 
ของน า้ตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กว้างกว่า สงูกว่า และก็สวยกว่า กว้างถึง 790 
เมตร จริง ๆ แล้วน า้ที่ตกลงมาเป็นน า้ตกไนแอการา จะตกจากฝ่ังอเมริกาไปยงัฝ่ัง
แคนาดา ฉะนัน้ถ้าอยู่ฝ่ังอเมริกาจะเห็นแต่ด้านหลงัและด้านข้างของน า้ตก ดงันัน้การ
ชมวิวของน า้ตกที่สวยงามระดบัโลกจงึต้องไปดจูากฝ่ังแคนาดาย้อนกลบัมา ในช่วง
กลางคืนของทกุคืน น า้ตกไนแองการ่าจะถกูประดบัไฟแสงสสีวยงามและมีการจดุพล ุ
ในบริเวณรอบ ๆ น า้ตก เพือ่ดงึดดูนกัท่องเท่ียว 

(200 กม.) 

 
 

 
 

 
 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร SKYLON พร้อมชมวิวทิวทศัน์ของน า้ตกไนแองกา
ร่ายามค ่าคืน 

Local 

 พกัโรงแรม Niagara Falls Marriott Falls view Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
(ห้องพักวิวน า้ตกไนแองการา) 

www.marriottfallsview.
com/ 

http://www.sheratonnewyork.com/
http://www.marriottfallsview.com/
http://www.marriottfallsview.com/
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13 เม.ย.60 ล่องเรือชมน า้ตกไนแองการ่า - โตรอนโต้ พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
10.00 น. น าคณะชมน า้ตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ด้วยการลอ่งเรือ Hornblower Niagara 

Cruise เพื่อให้ท่านได้สมัผสัความยิ่งใหญ่ของม่านน า้ตกอย่างใกล้ชิด  
กบัประสบการณ์อนัแสนประทบัใจ (หมายเหต ุ :ในช่วงต้นเดือนเมษายนของทกุปีการ
ลอ่งเรือ Hornblower Niagara Cruise จะปิดให้บริการเน่ืองจากสภาพอากาศยงัคง
หนาวน า้ตกจะแข็งตวัไม่สามารถลอ่งเรือได้) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย ออกเดินทางสูเ่มืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ และใหญ่

เป็นอนัดบั 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองที่มีหลายเชือ้ชาติมากที่สดุ มีผู้อพยพจาก
ทัว่โลกกว่า 169 ประเทศ  ใช้ภาษาพดูมากกว่า 100 ภาษา คร่ึงหนึง่ของจ านวน 5 
ล้านกว่าคนล้วนเป็นคนต่างชาติ มีเพียงคร่ึงเดียวที่เป็นคนท้องถิ่น มีชมุชนชาวเอเชีย
และชาวจีนท่ีใหญ่ที่สดุในอเมริกาเหนือ จงึท าให้เมืองนีม้ีวฒันธรรมหลากหลาย เป็น
ศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ  ศิลปะ  วฒันธรรม  รัฐบาลแคนาดาจึงได้จดัให้ Toronto 
เป็นเมืองหลวงทางด้านวฒันธรรมของประเทศ  และเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกั  ทีมกีฬา
ที ่มีชื่อเสยีงเช่น ทีมเบสบอล Billy Jay's  ทีมฮ็อคกีอ้ย่าง Maple Leafs และ ทีมบาส
เก็ตบอล Raptor   

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
 พกัโรงแรม Fairmont Royal Tork Toronto หรือระดบัเดียวกนั www.fairmontroyaltoronto.com 

14 เม.ย.60 โตรอนโต้ - เดินทางกลับสู่นครดูไบ พฤหัสบด ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
09.00 น. ชมทิวทศัน์ของตวัเมืองเมืองโตรอนโต้บนหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซึง่เป็นตกึที่ตัง้อยู่

โดดเด่นริมทะเลสาบออนตาริโอ้ ส ารวจวฒันธรรมที่หลาก หลายในย่านกรีกทาวน์ 
(Greek Town) ลติเต๊ิลอิตาล ี (Little Italy) ไชน่าทาวน์ (Chinatown) โคเรียทาวน์ 
(Korea Town) และลติเต๊ิลอินเดีย (Little India) ย่านถนน Queen และ University 
ตกึที่ท าการ Old City Hall , New City Hall 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Korean 
บา่ย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนม และสนิค้าพืน้เมืองได้ตามอธัยาศยั ณ ย่าน

ถนนช้อปปิง้ชื่อดงัในโตรอนโต้ที่รวบรวมสนิค้าหลาก หลายรูปแบบให้ท่านได้เลอืกซือ้
ได้อย่างจใุจ 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai  
19.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิโตรอนโต้ เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
21.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบนิท่ี EK242  

15 เม.ย.60 นครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เสาร์ 
18.35 น. ถงึนครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลีย่นเที่ยวบนิ  
22.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบนิท่ี EK374  

16 เม.ย.60 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อาทิตย์ 
07.35 น. ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจอย่างมิรู้ลมื  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวที่สมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

ก าหนดวันเดินทาง 
PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

77--1166  เมษายน เมษายน 22556600  115555,,000000..--  113399,,550000..--  113322,,000000..--  3322,,000000..--  --3399,,000000..--  
--2299,,000000..--  

http://www.fairmontroyaltoronto.com/
http://www.fairmontroyaltoronto.com/
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** (หมายเหต ุราคานีไ้ม่รวมคา่วีซ่า และตัว๋สะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund, Non Endorse) **  
ค่าทวัร์รวม : 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัสายการบนิเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ และสายการบนิภายในประเทศ รวมค่าภาษี และสว่น
เพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
15-19 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 25 ที่นัง่ 
20-35 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 55 ที่นัง่ 

 ค่าเรือลอ่งชมอนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพ / ค่าตัว๋ขึน้ชมตกึเอ็มไพรม์สเตท / ค่าตัว๋ขึน้ชมตกึซีเอ็น ทาวเวอร์ 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ใน

กรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) จะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงให้บริการ และอาจมีการเปลีย่น
ย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละแห่ง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ชท่องเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบใุนสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS 

TRIPPER PLAN คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกว่า 16 ปี
น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่าน
เองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
ค่าทวัร์ไม่รวม : 

  ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าด าเนินการพร้อมค่าธรรมเนียมวีซ่าดงันี ้

ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,280 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น 
ประเทศแคนาดา        3,693 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น 

 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั WORLDWIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้าน

หรือที่ท่านรู้จกัและเชื่อถอืได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนั
การเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าลว่งหน้า 30,000 บาทต่อผู้ เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 
วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลอื
ลว่งหน้า 21 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถอืว่าท่าน
ยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 40 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 39 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
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  กรณีแจ้งยกเลกิ หลงัจากที่ ปิดกรุ๊ป เรียบร้อยแล้ว  คิดค่าเสยีหายตามจริง 
  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถ

หาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา 
ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้ 
และต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-
REFUND 

 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพจิารณา
อนมุติัวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือ
ยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่
ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่า
แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดังนี ้ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, 
การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิม่เติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุ
ความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  

ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระคา่ใช้จ่ายส่วนตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทางและได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปเรียบร้อยแล้ว ทางสาย
การบนิเอมเิรสต์ ไมส่ามารถ REFUND เงินได้ทกุกรณี ยกเว้น การเสียชีวติเท่านัน้   
ทัง้นีเ้ง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบนิ เป็นไปตามก าหนดของสายการบนิเท่านัน้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปเปล่ียนแปลงหรือ
แก้ไขเง่ือนไขได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบนิเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการ

บนิเอมิเรสต์ได้เท่านัน้  ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอตัราที่ทางสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2558 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิ
ในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออก
ตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)  

 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 
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เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกั
มีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิ ในการปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในอเมริกามีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด 
และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวันท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ 

ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ 
ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่าง
การเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน 
เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนั
เดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการ
ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการ
บนิท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 
46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่า
กว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร ซึง่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดา ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 
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ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่า 
อาคารเทรนดี ้ชัน้ 28 เลขท่ี 10/198-201 สขุมุวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้านานา 
เปิดให้บริการตัง้แต่วนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
เปิดท าการเวลา 09.00 น. - 17.00 น. 
เวลายื่นค าขอ 09.00 น. - 17.00 น. 
เวลารับหนงัสอืเดินทางคืน 10.00 น. - 17.00 น. 
หมายเลขโทรศพัท์ศนูย์ให้ความช่วยเหลอื: +662 118 7007 
อีเมล์ info.canbkk@vfshelpline.com 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการค าขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่ วคราว/ ใบอนุญาตและเอกสารเดนิทาง 
ขัน้ตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION กรอกแบบค าขอวีซ่า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์และพิมพ์แบบค าขอวีซ่าที่สมบรูณ์ ต้องมีบาร์โค้ดในหน้าสดุท้าย พิมพ์ลงบนกระดาษสขีาว คณุภาพดี กระดาษ
ต้องไม่มนัวาว และควรใช้เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
 
ขัน้ตอนที่ 2 ผู้สมคัรควรอ่านนโยบายความเป็นสว่นตวัที่แนบมา พร้อมกรอกข้อมลูให้เรียบร้อยแบบให้ความยินยอม วีเอฟ
เอส และแนบเข้ากับแบบค าขอวีซ่า 
หมายเหต ุ : หากแบบฟอร์มให้ความยินยอมมิได้แนบมากบัแบบค าขอวีซ่า ทางเจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจในการแนะน าเอกสาร
ดงักลา่ว แต่จะท าการคืนเอกสารทัง้หมดกลบัคืนไปยงัผู้สมคัรอีกครัง้ 
 
ขัน้ตอนที่ 3 ช าระค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าธรรมเนียมบริการข้อมลูด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ถ้าต้องการ) ตามค าสัง่
ในตารางค่าธรรมเนียมของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง และพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางค่าธรรมเนียม โปรดทราบหาก
ผู้สมคัรท าการยื่นแบบค าขอวีซ่าด้วยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมบริการเพิม่เติมที่เกิดขึน้ จะถกูช าระให้กบัวีเอฟ
เอส ซึง่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 
ขัน้ตอนที่ 4 เอกสารทัง้หมดที่ใช้ในการยื่นวีซ่า เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION จะน าไปยื่นท่ีตวัแทนวีเอฟเอส 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส 
หมายเหต ุ : หากผู้สมคัรต้องให้ข้อมลูด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิว้มือและรูปถ่าย) ทางศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าจะ
ท าการเก็บข้อมลูทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ของคณุในเวลาเดียวกนักบัที่คุณยื่นค าร้องขอวีซ่า 
 
ขัน้ตอนที่ 5 ศนูย์รับค าขอวีซ่าประเทศแคนาดา จะออกใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION จะ
ด าเนินการ ติดตามสถานภาพค าขอตามหมายเลขในใบเสร็จรับเงิน ซึง่เป็นหมายเลขท่ีส าคญั และต้องใช้หมายเลขนีใ้นการ
ติดตามความคืบหน้าสถานะของค าขอของท่านผ่านทางออนไลน์ 
หมายเหต ุ : หากคณุต้องให้ข้อมลูทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิว้มือและรูปถ่าย ) คณุต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิม่
เป็นเงิน 85 เหรียญแคนาดา  หรือ 2,550 บาท ส าหรับค่าธรรมเนียมดงักลา่วได้ครอบคลมุค่าธรรมเนียมบริการของ     วีเอฟเอส
แล้ว 
 
เอกสารในการยื่นขอวีซ่า 
 หนงัสอืเดินทางที่เหลอือายใุช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 รูปถ่ายปัจจบุนัหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.37x1.77 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัสขีาว 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวเข้าประเทศ รวมค่าบริการต่าง ๆ เป็นจ านวนเงินท่านละ ........ บาท 
 จดหมายรับรองงานท่ีระบเุงินเดือนและระยะเวลาในการท างาน หรือใบจดทะเบยีนการค้าของธุรกิจ ในกรณีที่เป็น

เจ้าของกิจการ/ ธรุกิจสว่นตวั 
 หลกัฐานด้านการเงิน 

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา 
วีซา่ที่ได้รับการอนมุตัิแล้วจะถกูสง่คืนผู้สมคัรทางไปรษณีย์ภายใน 3-4 วนัท าการ 

mailto:info.canbkk@vfshelpline.com
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ระยะเวลาดงักลา่วเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึง่ระยะเวลาการออกวซีา่จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะกรณี 
เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัของผู้สมคัรแตล่ะคนและข้อก าหนดเฉพาะอ่ืนๆ 

 

ตัง้แต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าช่ัวคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th 
ขัน้ตอนใหม่ส าหรับการสมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) 
 เข้าไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบญัชีผู้ใช้ เลอืกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซ่าประเภท

นัน้ๆ ซึง่จะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ท่านกรอก ให้พมิพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนัน้
ออกมา 

 น าใบฝากเงินธนาคารที่ได้มาไปยงัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ณ สาขาตามที่ก าหนดไว้เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสมคัรวีซ่า 
 กรอกแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://ceac.state.gov/genniv/ 
 ก าหนดนดัหมายวนัสมัภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศพัท์ผ่านศูนย์บริการที่ 02-

105-4110 
 ในการก าหนดนดัวนัสมัภาษณ์ ให้แจ้งที่อยู่ส าหรับการจดัสง่เอกสารด้วย หากค าร้องขอวีซ่าของท่านได้รับอนมุติั ทางเรา

จะจดัสง่วีซ่าของท่านไปยงัที่อยู่ตามท่านระบจุะไปรับหรือให้จดัสง่ 
 กรุณาอ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัขัน้ตอนการขอวีซ่านีไ้ด้ที่ www.ustraveldocs.com/th 

กรุณาปฏิบติัตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด มิเช่นนัน้การสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณ์วีซ่า

ในวันที่นัดไว้ ท่านควรขอวีซ่าลว่งหน้ามากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ เน่ืองจากการรอนดัสมัภาษณ์วซี่าและกระบวนการออกวีซ่า
อาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้คนนิยมเดินทาง 
โปรดทราบ – ทางสถานทตูฯ ขอแนะน าให้ผู้ เดินทางสมคัรวีซ่าลว่งหน้าให้มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ และโปรดหลกีเลีย่งการ
วางแผนการเดินทางทีไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้จนกว่าจะได้รับวีซ่าในหนงัสอืเดินทางของตน 

 

หมายเหตุพเิศษส าหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลกึไว้ว่า เดือนมิถนุายน กรกฎาคม และสงิหาคมเป็นช่วงที่แผนกกงสลุ
มีงานมากที่สดุ ดงันัน้ ผู้สมคัรวีซ่าอาจประสบความยากล าบากในการจองวนัสมัภาษณ์วีซ่าในเดือนเหลา่นี ้ นกัเรียนต้อง
วางแผนลว่งหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่สถานทตูฯ หลายครัง้ ผู้สมคัรวีซ่านกัเรียนควรสมคัรวีซา่ลว่งหน้า แต่ไม่ควรสมคัร
เกิน 120 วนั ก่อนวนัเปิดเรียน ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมกรุณาอ่าน ฉนัจะสามารถสมคัรวีซ่าได้เมือ่ใด 
ผู้ถือบัตรเดนิทางส าหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมคัรวีซ่าชัว่คราวโดยไม่ต้องนดัวนัสมัภาษณ์ลว่งหน้าได้ในช่วงเช้า 
ระหว่างเวลา 7.30 น. ถงึ 10.00 น. (ยกเว้นวนัหยดุราชการไทยและสหรัฐฯ) ผู้สมคัรไม่ต้องสง่อีเมล์มาลว่งหน้าเพื่อนดัสมัภาษณ์ 
โดยคู่สมรสและลกูผู้ เยาว์ของผู้ถือบตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจเอเปคสามารถเข้ารับการสมัภาษณ์พร้อมกบัผู้สมคัรหลกัได้โดย
ไม่ต้องนดัสมัภาษณ์ลว่งหน้าเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ผู้สมคัรทกุคนต้องมีคณุสมบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการสมคัรวีซ่าทัง้หมด 
และต้องน าใบเสร็จแสดงการช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรวีซ่า และหน้ายืนยนัของแบบฟอร์ม DS-160 มาด้วย เพื่อที่จะใช้
ประโยชน์จากการสมคัรวีซ่าผ่านชอ่งทางผู้ถือบตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจเอเปคได้ 
ข้อควรปฏิบัตสิ าหรับวันนัดสัมภาษณ์ 

 กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆให้เรียบร้อยและพร้อมยื่นให้กบัเจ้าหน้าที่สถานทตู 
 น าหนงัสอืเดินทาง หน้ายืนยนัแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมสมคัรวีซ่าจากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่าย

http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
https://ceac.state.gov/genniv/
http://www.ustraveldocs.com/th
http://www.ustraveldocs.com/th
http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html#apply
http://thai.bangkok.usembassy.gov/holidays.html
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จ านวน 1 ใบซึง่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 ท่านสามารถน าโทรศพัท์มือถือมาได้ 1 เคร่ือง สถานเอกอคัรราชทตูสหรัฐอเมริกาไมอ่นญุาตให้น าคอมพิวเตอร์กระเป๋า

หิว้ หรืออปุกรณ์ถ่ายภาพใดๆเข้ามาในสถานทตูฯ กรุณาหยิบโทรศพัท์มือถอืและปิดเคร่ืองก่อนเข้าตัวอาคารเพื่อฝากไว้
กบัเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 

ข้อก าหนดเก่ียวกับรูปถ่าย 
ผู้สมคัรวีซ่าสหรัฐฯ จะต้องอพัโหลดรูปถ่ายดิจิทลัลงในแบบฟอร์มการสมคัรวีซ่า DS-160 โดยรูปถ่ายจะต้องตรงตามข้อก าหนด 
มิเช่นนัน้ท่านจะไม่สามารถด าเนินกระบวนการสมคัรต่อไปได้ โดยรูปถ่ายจะต้องมีคณุสมบติัต่อไปนี ้

1. ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2. ต้องมีพืน้หลงัสขีาว 
3. ต้องถ่ายหน้าเต็ม โดยหนัหน้าเข้ากล้อง 
4. ต้องอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 

1200x1200 พิกเซล 
5. ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากบั 240 กิโลไบท์ 
6. จะต้องไม่ถกูปรับแต่งทางดิจิทลั 

ส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมเกี่ยวกบัองค์ประกอบรูป ท่านสามารถอ่านข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัรูปถ่ายได้ที่ลิง้ค์นี ้หากรูปของ
ท่านไม่ต้องตามข้อก าหนดด้านองค์ประกอบเราอาจไม่สามารถด าเนินการเกี่ยวกบัการสมคัรวีซ่าของท่านได้ เราขอแนะน าให้
ผู้สมคัรน ารูปถ่ายดิจิทลัที่พิมพ์ออกมาแล้วมาในวนัสมัภาษณ์วีซ่าด้วย 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่า: 
เจ้าหน้าที่กงสลุจะพิจารณาการสมคัรเป็นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกนัได้ว่าผู้สมคัรจะได้รับอนมุติั (หรือถกูปฏิเสธวี
ซ่า) เน่ืองจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกนั สิ่งที่สามารถแสดงถงึความสมัพนัธ์ที่หนกัแน่นในกรณีหนึง่อาจใช้ไม่ได้กบัอีกกรณี
หนึง่ เน่ืองจากกระบวนการสมคัรวีซ่าชัว่คราวมไิด้เป็นกระบวนการที่ใช้เอกสารเป็นหลกั ผู้สมคัรวีซ่าต้องสามารถแสดงความ
ผกูพนัต่อประเทศของตนโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าที่กงสลุทราบ ผู้สมคัรวีซ่านักเรียน ผู้ เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่น และผู้สมคัรวี
ซ่าประเภทท างานจ าเป็นต้องมีเอกสารสนบัสนนุเฉพาะ โดยเราขอแนะน าให้ผู้สมคัรทกุท่านน าหนังสอืเดินทางเลม่เดิมของตนมา
ด้วย และผู้ปกครองของผู้สมคัรวีซ่าที่เป็นผู้ เยาว์ควรน าสติูบตัรของบตุรมาด้วย 

ทัง้นีท้างบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารที่ควรน าตดิไปในวันสมัครวีซ่าเพิ่มเตมิจากที่ทางสถานฑูต
ก าหนด ดงัรายละเอียดดงันี ้
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวซี่า อเมริกา

, แคนาดา, วซี่าอื่นๆในกลุ่มประเทศเชงเก้น หรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิซี่า 
 ส าเนาทะเบยีนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส , หย่า /

ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์ 
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง

, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจาก

http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-photoinfo.asp#section2
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นัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลงั 3 เดือน 
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6  

เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 
 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ 

และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่
กลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสอืรับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบญัชกีระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บดิาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บดิา, 

มารดา จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซี่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซี่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

 

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวีซ่า ข้อมูลติดต่อ 

แผนกกงสลุ สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 95 ถนนวิทย ุกรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
ศูนย์ข้อมูลวีซ่า 
เวลาท าการ: วนัจนัทร์ถงึศกุร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว้นวนัหยดุ) 
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา) 
อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com 

 
กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภยั 
รายการสิง่ของท่ีไม่ให้น าเข้ามาภายในสถานทตู และระเบียบในการเข้าสูส่ถานทตู 

 

ผู้ ติดต่อสถานทูตฯทกุท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภยัตามขัน้ตอนรักษาความปลอดภยัของสถานทตูฯ ท่าน
สามารถฝากโทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง ไว้กบัเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัที่หน้าประต ู แต่สถานทตูฯและพนกังานรักษาความ

mailto:support-thailand@ustraveldocs.com
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visa_security_regulations.html
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ปลอดภยัจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสญูหายหรือความเสยีหายใดๆท่ีเกิดขึน้กบัโทรศพัท์มือถือของทา่นในขณะที่ฝากไว้กบั
พนกังานรักษาความปลอดภยั ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทตูฯตามที่นดัหมายไว้ หากน าสิง่ของดงัต่อไปนีม้าด้วย 

 อปุกรณ์บรรจแุบตเตอร่ีหรืออปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเลต็ คอมพิวเตอร์ ไดอาร่ีแบบดิจิตอล วิทยติุดตามตวั 
กล้องถ่ายรูป ตลบัเทป แถบบนัทกึวิดิทศัน์  ซีดีรอม เคร่ืองเลม่เอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว้ หรือเคร่ือง
เลน่เพลงขนาดพกพา 

 กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ 
 กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสมัภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใสเ่อกสารหรือกระเป๋าเสือ้ผ้า ผู้สมคัรขอวี

ซ่าสามารถน าเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใสถ่งุหรือกระเป๋าใสเท่านัน้ 
 อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจ าหน่ายภายในสถานทตูฯ) 
 ซองหรือพสัดทุี่ปิดผนกึ 
 บหุร่ี ซิการ์ กลอ่งไม้ขีด ไฟแช็ค 
 วตัถมุีคมทกุชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 
 อาวธุหรือวตัถใุดๆที่มีสารประกอบระเบดิ 

รายการสิง่ของที่ไม่ให้น าเข้ามาภายในสถานทตูฯไม่ได้จ ากดัอยู่เพียงแค่รายการที่กลา่วมาข้างต้นเท่านัน้ สิง่ของประเภทอื่นอาจ
ไม่ได้รับอนญุาตให้น าเข้ามาภายในสถานทตูฯด้วยเช่นกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภยั 
นอกจากโทรศพัท์มือถอื 1 เคร่ือง สถานทตูฯไม่รับฝากสิง่ของต้องห้ามที่กลา่วมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิง่ของดงักลา่วไว้ที่อื่น
ก่อนมาติดต่อสถานทตูฯ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


